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Bijzondere constructie om DSM uit te kopen

Macintosh over
naar nieuwe NV

Van onze redactie economie

STEIN - Het Limburgse confectie- en detailhandelsbedrijf
Macintosh komt grotendeels in handen van de eigen directie.
Er wordt naast Macintosh NV een nieuwe vennootschap in het
leven geroepen die alle activiteiten van het bedrijf overneemt.
Een groep van vier Macintosh-directeuren krijgt daarin een
meerderheidsbelang van 55 procent. Het resterende belang
komt in handen van een consortium onder leiding van Reiss &
Co in Utrecht. Voor de nogal ongebruikelijke constructie is ge-
kozen om meerderheidsaandeelhouder DSM de gelegenheid
te bieden om met een gerust gemoed afstand te doen van de
aandelen Macintosh.

DSM heeft de afgelopen jarenal en-
kele keren laten weten op den duur
af te willen van de belangen in Ma-
cintosh, omdat de onderneming
voor het chemieconcern niet van
strategisch belang is. Als randvoor-
waarde werd steeds gesteld dat de
nieuwe eigenaars de continuïteit en
het eigen gezicht van het detailhan-
delsconcern moesten waarborgen.
Maar de weinige overnamekandida-
ten die zich tot nu toe aandienden,
vielen niet in goede aarde. Daarom
is nu voor een transactie gekozen
waarbij de Macihtosh-top zelf gro-

voor een voortzetting van het huidi-
ge beleid.
Meteen nadat de transactie rond is,
zal DSM haar 2,9 miljoen Macin-
tosh-aandelen aan de nieuwe ven-
nootschap verkopen voor ’ 45 per
stuk. Na aftrek van de kosten zal dat
voor DSM een boekwinst van enke-
le tientallen miljoenen guldens op-
leveren. DSM wil de voorgenomen
'buy-out' mede mogelijk maken
door een achtergestelde lening van

’ 25 miljoen te verstrekken.

tendeels het bedrijf in handen
krijgt. Dat lijkt de beste waarborg " Zie verder pagina 1 3

Met parkiet
door het

open raam...
LUIK - De parkiet van Luike-
naar Michel Seiler wist afgelo-
pen weekeinde uit zyn kooi te
ontsnappen. Het vogeltje zag
doorhet open raam van het ap-
partement de vrijheid wenken.
Seiler, die de achtervolging in-
zette, ging zó op in de jachtnaar
zijn ontsnapte parkiet, dat hij
het diertje zelfs door het open
raam naar buiten volgde. De
Parkiet vloog doodleuk verder.
Seiler niet. Die belandde een
aantal meters lager op een voet-
Pad. De val bleefvoor hem ech-
ter zonder ernstige gevolgen.
De parkiet is niet meer gezien...

Kerkradenaren van
autozwendel verdacht

door jos van den camp
KERKRADE - Drie mannen uit
Kerkrade hebben de afgelopen vijf
jaren deel uitgemaakt van een inter-
nationale organisatie die meer dan
driehonderd peperdure auto's wist
te verschepen naar Koeweit en Ja-
pan. De organisatiemaakte kapitalewinsten die zouden zijn opgelopen
tot 50 miljoen gulden. Naar alle
waarschijnlijkheid hebben de tweezich bezig gehouden met het ver-
voeren van de auto's naar verschil-
lende havens in Europa.

Het onderzoek naar hun betrokken-
heid in de handel wordt geleid door
de Westberlijnse officier van justitie
Lanzenberger op wiens verzoek op
vrijdag 23 maart in Kerkrade huis-
zoekingen werden verricht. In de
woonhuizen van de Kerkradenaren
werden vliegtickets en notities ge-
vonden die hunrol in de organisatie
verder moeten verduidelijken.

Tijdens de huiszoekingen in Kerk-
rade werden in onder andere Frank-
furt en West-Berlijn elf Joegoslaven
en Libanezen aangehouden omdat
ze er officieel van verdacht worden
bij dezelfde autozwendel betrokken
te zijn geweest. Tegen de twee
Kerkradenaren bestaat officieel

géén verdenking. De enige be-
moeienis van hét Openbaar Ministe-
rie in Maastricht in deze zaak be-
stond tot nu toe in het gevolg geven
aan het verzoek tot huiszoeking. Op
verzoek van zijn Westberlijnse col-
lega was officier van justitie mr
L. Ummels daarbij aanwezig.

Hij heeft laten weten momenteel
niet genoeg geïnformeerd te zijnom
te bepalen of deKerkradenaren ver-
der vervolgd dienen te worden. Zij
kunnen overigens niet uitgeleverd
worden aan West-Duitsland, aange-
zien ze de Nederlandse nationaliteit
bezitten. Ummels houdt wel de mo-
gelijkheid open dat Lanzenberger
een verzoek bij hem indient om de
vervolging over te nemen. Het wet-
boek van strafrecht biedt die moge-
lijkheid in ieder geval.

♦ Zie verder pagina 13

Aardbeving
in Engeland

LONDEN - Grote delen van Enge-
land en Wales zijn gisteren opge-
schrikt door een van de krachtigste
aardbevingen van de laatste jaren.
Volgens de politie moest de studio
van de BBC in Cardiff ontruimd
worden. In veel gebouwen bleven
de liften steken. Volgens het geolo-
gische instituut in Edinburgh had
de beving een kracht van 5,2 op de
schaal van Richter.

Gevangenisoproer
niet bedwongen

LONDEN - De politie van Man-chester was er gisteravond nogsteeds niet in geslaagd de opstandin de Strangeways-gevangenis tebedwingen. De strategie van politie
en gevangenisdirectie leek te zijngericht op een vreedzame einde van
het oproer. Een aantal vleugels vanhet gebouw werd heroverd op de re-bellen.

De opstand begon zondagmorgen
tijdens een kerkdienst in de kapel
van het complex. Driehonderd ge-
vangenen sloegen de aanwezige ci-
piers bewusteloos, stalen de sleutels
en openden alle celdeuren. Binnen
enkele uren moesten er tientallengewonden worden afgevoerd enontstonden geruchtenover de dood
van 12 gevangenen. Gisteravond
kon het bericht over de dood van de
12 gedetineerden, mannen die vast
zaten wegens seksuele vergrijpen,
nog altijd niet worden bevestigd.

Gelijkenis met moord op Plasmans
Van onze verslaggever

SCHINVELD - Het onderzoek naar
de in de Rimburgse bossen ver-
moorde Yvonne Plasmans wordt

hervat, nu de 21-jarige N.H. uit
Schinveld de moord op Margo Ra-
demakers uit die plaats heeft be-
kend. Een woordvoerder van de
Rijkspolitie heeft dat gisteren ge-
zegd. Desgevraagd bevestigde hij
dat de politie is opgevallen dat er
veel overeenkomsten zijn tussen de
beide gepleegde moorden. „Het zijn
er in ieder gevalvoldoende om daar-
mee aan de slag te gaan."

In het geval van demoord op Margo
Rademakers blijkt er overigens
tóch sprake te zijn van een ver-
krachting met aansluitend moord.
De politie deelde gisteren mede dat
de dader verklaard heeft, het meisje
na de verkrachting vermoord te
hebben uit angst dat zij hem later
als de verkrachter zou herkennen.
De dader heeft verklaard dat hij 's
nachts regelmatig wandelde.

Zo deed hij dat ook vorige week za-
terdagnacht tegen 02.00 uur. „Bij
een wandeling over deKloosterlaan
zag hij een meisje lopen. Daarna
kreeg hij een sterke sexuele drang,
hij is haar gevolgd en heeft haar on-
der bedreiging van een mes meege-
nomen naar het Breukbos. „De da-
der heeft zijn slachtoffer willekeu-
rig gekozen. Het had evengoed een

ander meisje kunnen zijn", aldus
een woordvoerder.

9 Zie verder pagina 1 5

" De dader van de moord op Margo Rademakers heeft verklaard dat de riem van haar
handtas in de dakgoot van een huis aan de Beekstraat terug te vinden moest zijn. Gister-
middag vond de brandweer die inderdaad. Foto: FRANS RADE
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Londen verzacht
standpunt over

afschaffing
kernwapens

LONDON - In een witboek van het
Britse ministerie van Defensie, dat
gisteren openbaar werd gemaakt,
wordt voorzichtig geopperd dat
Groot-Brittannië onder bepaalde
voorwaarden toch wel de eigen
kernmacht ter discussie wil stellen.

Letterlijk staat er in het witboek:
'Reducties in het strategische arse-
naal van de Verenigde Staten en de
Sovjetunie moeten nog veel verder
gaan voordat wij er ook maar aan
denken de Britse afschrikkingswa-
pens te betrekken bij toekomstige
onderhandelingen over strategische
kernwapens. Tot nu toe had de
Britse regering dit absoluut uitge-
sloten.
In het witboek wordt echter de ver-
wachting uitgesproken dat er op het
gebiedvan vermindering van strate-
gische kernwapens oftewel lange af-
standsraketten weinig spectaculairs
zal gebeuren. Groot-Brittannië gaat
dus door met aanschaf van de Tri-
dent-raketten voor lancering vanaf
onderzeeërs.
Het rapport bevestigt ook vermoe-
dens dat Groot-Brittannië meer na-
druk op zijn marine wil leggen, die
dit jaar 100 miljoen pond (310 mil-
joen gulden) meer krijgt.

" Zie ook pagina 5
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Rectificatie
Bij het verhaal over het Gerard
Kockelmans herdenkingsconcert,
dat afgelopen zaterdag in Sittard
werd gehouden, is gisteren in onze
krant abusievelijk de verkeerde
foto geplaatst.

Niet de 25 jaar geleden overleden
componist (zie foto), maar ing. W.
Hundscheid, voorzitter van Man-
nenkoor Polyhymnia Heerlerbaan,
een van de deelnemende koren,
werd bij het verhaal afgebeeld.
Onze verontschuldigingen daar-
voor.

Toneelvereniging
Nuth op dreef

NUTH - De regie-opvattingen van
een zwarte comedie als 'Wat een
gekke man... en zijn vrouw dan?'
van Alan Ayckbourn kunnen uit-
eenlopen. De serieuze onderbouw
van het stuk wordt met een schuim-
laag van humor bedekt. De humo-
ristische boventoon toont de opper-
vlakkigheid van mensen in hun om-
gang met elkaar, de comedie die ze
daarbij dagelijks spelen. De onder-
toon legt hun tekortkomingen, hun
frustraties, zorgen en.angsten, hun
karakter-eigenschappen bloot. In
Nuth liet regisseur Ruth Postel de
toon doorslaan naar de klucht.

Toneelvereniging Kunst na Arbeid
vulde die regieopvatting optimaal
in. De zes acteurs leverden spon-
taan, natuurlijk spel. Ze wisten wat
timing is en hielden de spanning er
mooi in, om ze aan het einde van het
tweede en derde bedrijf nog op te
voeren. Een levendige, homogene

vertoning. Met tot in details ver-
zorgde decors, waarmee, door mid-
del van metamorfose, meesterlijk
werd omgesprongen. De costume-
ring, speciaal van de dames, maar
ook in de slotscène, was qua kleur-
stellingeen lust voor het oog.

Drie achtereenvolgende jaren be-
zoeken drie echtparen elkaar met
kersünis om beurten op hun huisa-
dres.'De mannen, 'n bankdirecteur,
'n architect en 'n aankomend zaken-
man, maken van de gezellige bijeen-
komsten gebruik om zaken te doen.

Hun vrouwen vormen het decora-
tieve element. Het burgerlijke echt-
paar Sidney en Jane (Ton Bemel-
mans en Mieke Schraa) toont zich in
al zijn bekrompenheid. Het is pok
een beetje zielig. De 'nieuwe keu-
ken' is hun pronkstuk, ze komen er
niet over uitgepraat, de poetsdrift
van Jane loopt de spuigaten uit.
Louis Smeets en Hilda Simons als
het bankiers-echtpaar Ronald en
Marion, weten net dat kleine nuan-
ce-verschil in hun verhouding tot de
jongezakenman en zijn vrouw aan
te brengen. Marion kijkt op het

echtpaar neer, maar verdringt haar
eigen frustraties met flirten en het
overdadig gebruik van alcohol. Jan-
neke Brinkman en 'architect' Ger
Driessen vormen de middelmoot in
het klasseverschil. Driessen speelt
de rol van nonchalante lady-killer
met een goed hart. Zijn vrouw
tracht op verschillende manieren
zelfmoord te plegen.

Die toestand van gekte wordt door
Janneke Brinkman, als Eva, gety-
peerd zonder dat haar idiote lachen
ongeloofwaardig werd. Ook in het
derde bedrijf toonde ze haar talent.
Hilda Simons kwam als Marion
veelzijdig voor de dag. In haar dron-
ken bui gaféén zinnetje detendens
van het stuk weer: „Wat heb ik alle-
maal verkeerd gedaan, verkeerd ge-
zegd, anders gezegd dan ik het be-
doelde?"

mya maas

Om nationale Junctie te blijven behouden

Forum wil 3,4 miljoen
extra van minister

ENSCHEDE- Opera Forum heeft jaarlijks3,5 miljoen extra nodig om de
huidige functie van nationale reisopera met een aanbod van honderd
voorstellingen per jaar te kunnen blijven vervullen. Bij het Rijk is inmid-
delseen officieel subsidieverzoek ingediend dat op 9 april met minister d'
Ancona van WVC wordt besproken.

Volgens Forum-directeur Wester-
houd zijn de extra middelen nodig
om de gestegen kosten van opera-
produkties op te kunnen vangen en
de noodzakelijke uitbreiding van
met name het technisch personeel
te bekostigen. Op dit moment moet
Forum rondkomen met een produk-
tiebudget van 22 miljoen op jaarba-
sis. „Gezien de sterk stijgende kos-
ten van de voorstellingen, van
40.000 naaar 60.000 gulden per uit-
voering, is de rek er gewoon uit. Op
dit moment moeten we het doen
met één schilder, één timmerman,
dat is echt niet langer verant-
woord", aldus de Forum-directeur.

van Uox.riabbema tot artistiek advi-
seur passen. „We staan op een keer-
punt. Sinds de fusie tussen Forum
en het Overijssels Filharmonisch
Orkest hebben we steeds maar ge-
streefd naar meer voorstellingen en
produkties. Dat is nu afgelopen. We
bevriezen het huidige aanbod en
gaan investeren in kwaliteit. De
voorstellingen moeten beter wor-
den, inhoudelijk interessanter maar
ook spannender."

Voor de komende jaren streeft Fo-
rum naar een aanbod van zes ope-
ra's per jaar, te spelen in zeventien
theaters in Nederland. Daarbij gaat
het om vier of vijf nieuwe produk-
ties en twee of drie hernemingen.
Voor het seizoen 1990-1991 betreft,
het de opera's Orpheus van Offen-
bach, Der Freischütz van Von We-
ber, Falstaff van Verdi, Die Zauber-
flöte, La Finta Semplice, Die Ent-
führung aus dem Serai, Don Gio-
vanni en Cosi fan tute.

Het subsidieverzoek van Forum
staat losvan de 4,5 miljoen die Ope-
ra Forum bij de minister hoopt te in-
casseren voor de voortzetting van
het project Forum Jong. Ook hier-
voor is bij het ministerie een offi-
cieel subsidieverzoek ingediend.
Westerhoud brak ook een lans voor
handhaving van de symfonische ta-
ken van zijn gezelschap. Het onder-
brengen daarvanbij het Gelders Or-
kest, zoals het ministerie mogelijk
in het nieuwe kunstenplan voor-
stelt, is in zijn ogen slecht en zin-
loos.

De laatste opera's, te spelen in de
eerste helft van 1991, vormen de bij-
drage van Forum aan het Mozart-
jaar. Forum brengt dan op zeven
plaatsen in Nederland zogeheten
Mozart-weekenden: uitvoeringen
van twee opera's, lezingen en een
concert met sjfnfonisch werk. De
plaatsen die worden aangedaan
zijn: Enschede, Groningen, Arn-
hem, Utrecht, Amsterdam, Breda-
/Den Bosch en Heerlen/Maastricht.

Westerhoud deed zijn uitspraken bij
de presentatie van de plannen van
Opera Forum voor de komende vijf
jaar. Die plannen voorzien in de
handhaving van het huidige aanbod
aan opera's en verhoging van de ar-
tistieke kwaliteit. Een streven waar-
in onder meer de benoeming van
Gabriele Bellini tot vaste gastdiri-
gent en, uiteraard, de aanstelling

recept
Varkenshaas mei
een roomsaus
Benodigdheden voor 4 personen: 2
varkenshaasjes van ca. 500 g, zout &
peper, 25 g boter, 2 sjalotjes, 100 g
champignons, 1 pakje roomkaas, V»
1 slagroom, Worcestershiresaus, 2 el
fijngesneden peterselie.
Bestrooi het vlees met zout en pe-
per. Bak devarkenshaasjes bruin en

gaar in de hete boter in ca. 20 minu-
ten. Neem het vlees uit de pan en
houd het warm. Pel en snipper de
sjalotjes. Boen de champignons
schoon met een keukenkwastje en
snijd in niet al te dunne plakken.
Fruit de sjalotjes en de champig-
nons in het braadvocht. Doe er de in
plakken gesneden roomkaas en de
slagroom bij. Laat de roomkaas op
niet al te hoogvuur al roerend smel-
ten tot een gladde saus is ontstaan.
Breng deze op smaak met wat zout,

peper en Worcestershiresaus. Warm
daarna het vlees in de saus goed
door. Neem het uit de saus, laat het
even op e*en snijplank rusten en
snijd het daarna in dikke plakken.
Roer de peterselie door de saus en
schenk een deel ervan over het
vlees. Serveer er de rest apart bij.
Smaakt uitstekend met bijvoor-
beeld aardappelpuree en bloem-
kool.

hub meijer

kunst

Geëngageerd optreden
Limburgs Slagwerk Ensemble
MAASTRICHT- Op het INTRO-
podium, de aula van de Maas-
trichtse Stedelijke Muziek-
school, was zondagmiddag we-
derom het Limburgs Slagwerk
Ensemble te gast. Net als tijdens
het allereerste optreden (in 1988)
van de uit acht jonge slagwer-
kers bestaande groep werd er
voor een goed bezette zaal op-
nieuw geëngageerd gemusi-
ceerd.

Pieter Jansen leidde 'zijn' jon-
gens in een ietwat belegen Frans

programma en zorgde er met een
duidelijke directieslag voor dat
eventuele mogelijkheden , tot
'musiceren met de Franse slag'
uitgesloten bleven. In de Etudes
Chorégraphiques van de Spaan-
se Fransman Maurice Ohana
werden de timbre-mogelijkhe-
den van hout, metaal en mem-
branen met elkaar geconfron-
teerd, maar meer dan 'leuk spe-
len met geluid' is dit stuk toch
niet.

André Jolivet gaat in zijn Suite
en Concert pour flüte et percus-

sioneen stapjeverder. Hij plaatst
een slagwerkvreemd instrument
als de dwarsfluit temiddep van
een groep slaginstrumenten met
de bedoeling beide klanksferen
nader tot elkaar te brengen. De
uit deze contreien afkomstige
'Brabantse' fluitist Raymond
Delnoye voegde zich moeiteloos
in de aan hem toebedachte rol
van wel of niet solist. Een van Jo-
livets laatste composities, Céré-
monial (uit 1968) vereist een
enorme batterij aan conventio-
nele slaginstrumenten en was
eigenlijk te groot voor het IN-

TRO-podium. Het daardoor
soms oorverdovend klinkend
stuk toonde desondanks vele fa-
cetten van het samengaan van
velerlei slagwerktimbres.
lonisation, door Edgard Varèse
in 1931 geschreven voor 37 slag-
instrumenten en 13 musici, staat
niet alleen in de muzieklitera-
tuur geboekstaafd als de eerste
volwaardige compositie voor
slagwerkensemble, maar is te-
vens een vast repertoirestuk van
elke zichzelf respecterende slag-
werkgroep. Het korte, maar niet-
temin krachtige stuk, waar een
meeslepende dwang van uitgaat,
werd door het met vijf gastspe-
lers aangevuld Limburgs Slag-
werk Ensemble met voorbeeldi-
ge inzet en overtuiging uitge-
voerd. Lest best dus.

peter p.graven

Boeiend
concert

Collegium
Musicum

HEERLEN - Een boeiend concert
van een niet alleen sympathiek,
maar ook zeer muzikaal zingend
ensemble. Dat is de beste karakte-
risering van het koffieconcert, dat
het Collegium Musicum Limburg
zondagmiddag gaf in de Foyer van
de Heerlense Stadsschouwburg.
Na het bezoek aan dit boeiend con-
cert ben ik tot de overtuiging geko-
men, dat dit ensemble zich veel te
bescheiden manifesteert in de mar-
ge van het Limburgs muziekleven.
Bij deze kwaliteit hoort een meer
nadrukkelijke profilering. Ook in
de Limburgse koorwereld geldt
immers: noblesse oblige, zeker om-
dat er maar weinig koren in onze
contreien te vinden zijn, die een
voorbeeldfunctie kunnen vervul-
len.

Er wordt goed werk gelevérd in de
kringen van dit in 1947 door JefSo-
mers opgericht kamerkoor. Dat
bleek duidelijk uit de manier waar-
op het koor zich voor een hondertal
luisteraars in Heerlen presenteer-
de. Onder leiding van een zeer en-
thousiaste Belgische dirigent Jos
Paumen lieten de 22 zangers en
zangeressen uit Belgisch en Neder-
lands Limburg horen goed op hun
taak te zijn voorbereid. En die taak
bestond uit het uitvoeren van zeker
niet gemakkelijk programma, dat
Ook wat betreft repertoïrevernieu-

wing interessant kan worden ge-
noemd: Lassus' boetepsalm De
profundis clamavi, de Funeral mu-
sic of Queen Mary van Henry. Pur-
cell en de Little negro passion van
een mij onbekende Ernst Koster.
Dat het koor op het gebied van de a
capella polyfonie een zekere faam
heeft opgebouwd is bekend; dat
het Collegium in staat is probleem-
loos om te schakelen naar meer
swingende muziek en daarbij ook
zijn klank weet aan te passen is op-
merkelijk. Dat had tot resultaat dat
de bedachtzame, qua expressie ge-
doseerde aanpak in de boetepsalm
van Lassus (wat een mooie, trans-
parante koorklank overigens) in de
uit vier recitatieven en negro-spiri-
tuals bestaande compositie van
Koster moest wijken voor een emo-
tionele, energieke benadering, die
verder werd gekenmerkt door
enorme dynamische contrasten en
ritmische 'Schwung.
Tussen deze 'bedrijven' door kon
het publiek kennis maken en ge-
nieten van Purcells treurmuziek,
waarbij het koor werd begeleid
dóór een wat dik klinkend ad-hoe
koperensemble uit Maaseik. Ook
deze compositie, waarin Purcell
d.m.v. chromatiek optimaal ge-
bruik maakt van de expressiemid-
delen uit zijn tijd, klonk als een
klok, zij het dat het koor toch wat
braaf bleef zingen en niet helemaal
los kwam van de noten. Maar ik
had achteraf geen spijt dit concert
van het Collegium bezocht te heb-
ben. En dat lag gezien de voortref-
felijke weersomstandigheden ze-
ker niet bij voorbaat vast.

jos frusch

Stormloop
op Van Gogh

AMSTERDAM - Duizenden men-
sen hebben afgelopen dagen deVan
Gogh-exposities in Amsterdam en
Otterlo bezocht. Het Van Goghmu-
seum in Amsterdam was volgens
een woordvoerster beide dagen „to-
taal uitverkocht". De belangstelling
voor het Kröller-Möller Museum in
Otterlo was iets minder, „maar het
regent nu al weer bestellingen. De
bezoekers zijn weg van de intieme
sfeer in dat museum." Volgens di-
recteur Ronald de Leeuw van het
Van Goghmuseum was het „soms te
druk, maar dat komt omdat de men-
sen denken dat ze aan het beginvan
een tijdsblok moeten komen. Maar
het werk valt ook dan goed te bekij-
ken." Hoeveel kaartjes er inmiddels
zijnverkocht durft niemand meer te
zeggen. „We zaten op een kleine
600.000, maar het gaat nu razend-
snel".

Oplossing van gisteren

KLAP-MEES
WAS-K-lEP
A 'F -AAK-DO
R-GRAAT-0
TOL-S-REK
-DEK-KAT-
KEU-P-NAT
R-FRIES-R
OF-AAS-FA
o'er-s-pen
neer-vilt

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. slag; 4. insekt; 8. onder-
richt; 10. rolrond dameshalsbont; 11. bol-
gewas; 12. insekt; 14. per adres (afk.); 15.
zin, lust; 17. korte kous; 19. soort paard;
21. scheepsvloer; 22. bloeiwijze; 23. ver-
beten; 25. houthakkersbijl; 27. toevluchts-
oord; 30. hoewel, ofschoon; 32. Europe-
aan; 33. dieregeluid; 34. kloosterlinge; 36.
vadsig; 37. waterkering; 38. roofvogel.

Verticaal: 1. bewaarplaats voor geld; 2-
gesteente; 3. verbrandingsrest; 5. laagtijd;
6. warm zeepwater; 7. kleur; 9. oogopslag.
12. wereldorganisatie (afk.); 13. voorzet-
sel; 15. welpenleidster; 16. eivormig; 18.
lofdicht; 20. zwaardwalvis; 23. vreemde
taal; 24. drank; 26. vreemde titel; 28. mu-
zieknoot; 29. bijwoord; 31. loterijbriefje;
33. soort oorkonde; 35. tegenwoordig; 36-
-muzieknoot.
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Zauberflöte als poppenspel

#Mozarts operaDie Zauberflöte als poppenspel. Liefhebbers van beide genres kunnen ko-
mende dagen terecht in het Petit Théatre, Rue de Casquette, te Luik. Daar wordt deze
sprookjesoperaopgevoerd binnen de coulissen van een poppenkast. Op 4, 5,6 en 7 april om
18.00 uur en op 8 april om' 17.00 uur. reservering is mogelijkvia 1509321/41236765.

Dinsdag 3 april 199U*~22
f limburgs dagblad

de kleine postruiter panda en het kassucces



10-daagse
luxe
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20 t/m 29 juli 1990

Geniet van de mooie
natuur, de heerlijke

zomerzon en de
sfeervolle stadjes in
het Salzburgerland.

Lees op de achterzijde van deze strook de volledige
informatie over deze reis, die vanaf vandaag te boeken is
bij alle kantoren van Limburgs Dagblad en de VVV-Vaals.
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FILZMOOS
een karakteristiek plaatsje in het

toeristisch attractieve
Salzburgerland.

Het Salzburgerland is een ideaal gebied
om een veelzijdige vakantie door te

brengen. Mooie wandelroutes, gezellig
vertier en schilderachtige stadjes.

Om u met deze omgeving bekend te
maken organiseren wij vanuit Filzmoos
een aantal boeiende excursies 0.a.: een
tocht naar het Salzkammergut, land van
operettes, een excursie naar de mooie

Jagersee, een ideaal wandelgebied.
Uiteraard zal een kennismaking met de
bergen niet ontbreken en brengen wij u
naar de Lichtensteinklamm. Een van de

hoogtepunten zal ongetwijfeld een bezoek
aan de prachtige stad Salzburg zijn waar

we o.a. het slot Mirabell bezichtigen en het
geboortehuis van Mozart.
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REISINFO
Datum: 20 t/m 29 juli
Vervoer: * Luxe touringcar - Schmitz Reizen
Verblijf: Hotel 'Dachstein' in Filzmoos.

Zowel op de heen- als op de terugreis
overnacht u in de omgeving van Ulm
(Duitsland).

Verzorging: Halfpension.
Hotel: U verblijft in het luxe hotel Dachstein,

waar alle kamers zijn voorzien van bad of
douche, toilet en telefoon. Het hotel is
uitgerust met een sauna, solarium,
fitnessruimte en een lift.

Excursies: Zoals hierboven omschreven
Prijs: ’ 900,- pp.

Toeslag 1-pers.kamer ’ 117,-.

SPECIALE VRIENDENKORTING
Op vertoon van uw VRIENDENPAS (voor
abonnees van het Limburgs Dagblad gratis
te verkrijgen) geniet u op bovenstaande
reissom een
EXTRA KORTING van ’ 20,- pp.

Inclusief: Genoemde excursies.
(eventuele entreegelden niet inbegrepen).
Reis- en annuleringsverzekering.
Afscheidsdiner in Nederland.

Opstapplaatsen Garage Schmitz Susteren, 8.00 uur
en tijden: NS-Station Sittard, 8.15 uur

Rijksweg-C Geleen, 8.30 uur
NS-Station Heerlen, 8.45 uur (voorzijde)
Rodahai Kerkrade, 9.00 uur

Boeken: Vanaf vandaag bij alle kantoren van
Limburgs Dagblad en de VVV Vaals, onder
aanbetaling van ’ 100,- p.p.

GELDIG PASPOORT NOODZAKELIJK

;
Vanaf volgende week publiceren wij op deze pagina dereisinformatie over:
* 4-daagse busreis NORMANDIE/BRETAGNE (2-5 aug.)
* 4-daagse busreis LOIRE-GEBIED (9-12 aug.)
* 8-daagse busreis BEIERSE WOUD (18-25 aug.)
* 5-daagse bus/bootreis OSLO (12-16 sept.)
* 7-daagse busreis LOURDES (17-23 sept.)

OPREIS MET UWKRANT
LimburgsDagblad



Aanbod Havel: Moskou- Vilnius-overleg in Praag

Litouwen buigt niet voor
ultimatum Gorbatsjov

Van onze correspondent

MOSKOU/VILNIUS - Het parlement in de Baltische repu-
bliek Litouwen weigert te buigen voor het ultimatum van Sov-
3et-leider Gorbatsjov. De eenzijdige onafhankelijkheidsverkla-
ring die 11 maart door hetparlement werd aanvaard, is gisteren
liet ingetrokken, zoals Gorbatsjov had geëist. Wel herhaalde
bet Presidium van het parlement het aanbod tot onderhande-
lingen met de Sovjet-regering, op neutraal grondgebied.

Het wordt in Moskou niet aanneme-
lijk geacht dat het Sovjet-leider-
schap zal ingaan op het aanbod tot
onderhandelingen van de Litouwse
'rebellen. De voorwaarde van Mos-
kou is en blijft dat eerst de eenzijdi-
ge . onafhankelijkheidsverklaring
wordt ingetrokken. Maar in de Li-
touwse hoofdstad Vilnius zeiden
parlementariërs dat er wel compro-
misbereidheid bestaat, maar niet
gespot kan worden met de wil van
de kiezers. „Wij hebben ons nu een-
maal uitgesproken voor ongedaan
maken van de annexatie van Litou-
wen en de andere Baltische repu-
blieken door Stalin in 1940. Zon be-
sluit draai je niet zomaar terug."

DDR wil straat
op voor koers

een op een
OOST-BERLIJN - In Oost-Duits-andand worden massale demonstraties
®1 stakingen voorbereid uit protest
j^gen de Westduitse plannen de

in te wisselen tegen eenkoers van één West-mark tegen
'Wee Oost-marken,

j^e Oostduitse CDU-leider en toe-komstige premier Lothar de Maiziè-re sprak zich opnieuw uit voor eenkoers van een op een. Bondskanse-
er Helmut Kohl had zondagnacht
e Maizière telefonisch verzekerd

*kt gepensioneerden en werklozen
"Jiet extra getroffen zullen worden
door een ongunstiger wisselkoers.Kanselier Kohl onderstreepte dat- n°e geen definief besluit is geno-< men en dat dit pas mogelijk zal zijn
na overleg met de nieuwe Oostduit-seregering.

Verklaring
In de gisteren gepubliceerde verkla-
ring van het Presidium wordt dan
ook gesteld, dat 'ons volk zich zeer
duidelijk heeft uitgesproken voor
herstelvan de onafhankelijkheid op
vreedzame en democratische wijze.'
Terwijl de militaire druk van Mos-
kou toeneemt, vragen het Litouwse
volk en zijn regering opnieuw om
onderhandelingen met de Sovjet-re-
gering om de problemen tussen bei-
de volkeren op te lossen.

Eerder al had de Litouwse presi-
dent Vytautas Landsbergis een aan-
bod van het Tsjechoslowaakse
staatshoofd Vaclav Havel aanvaard
om eventuele onderhandelingen
tussen Moskou en Vilnius in Praag
te laten plaatsvinden. Het Kremlin
heeft evenwel nog niet gereageerd
op Havels bemiddelingspoging.

'Palestijnse
perestrojka'

AMMAN - Het Volksfront voor de
bevrijding van Palestina (PFLP),
bet Democratisch Front voor de Be-
tijding van Palestina (DFLP) en de
Palestijnse Communistische Partij
2ullen zich verenigen tot een nieu-
we linkse partij, zo heeft een PLO-

gisteren bekendge-
maakt ui de Jordaanse hoofdstadAmman. Volgens de woordvoerder
ls de nieuwe linkse partij een 'Pales-
tijnse perestrojka' en is aaneenslui-
ting deels ingegeven door de veran-
deringen in Oost-Europa.

Wetsvoorstel
Vandaag behandelt de Opperste
Sovjet in Moskou, het nationale par-
lement, voor de tweede maal het
wetsvoorstel dat republieken het
recht moet geven zich van de Sov-

jetunie los te maken. De onafhanke-
lijkheidsbewegingSajudis in Litou-
wen, de grote winnaar van de ver-
kiezingen vorige maand, heeft dit
wetsontwerp al alsrepressief van de
hand gewezen.

In het wetsontwerp worden in alge-
mene termen onder meer organisa-
ties en activiteiten verboden die
aanzetten tot raciale of ethnische
conflicten of gewelddadige schen-
ding van het grondgebied van de
Sovjetunie. Dat laatste is een duide-
lijke verwij^ng naar verandering
van Soyjet-grenzen als gevolg van
eenzijdige onafhankelijkheids-
verklaringen zoals die van Litou-
wen.

De Klerk zet
leger in tegen
geweld Natal
JOHANNESBURG - De Zuidafri-
kaanse president Frederik de Klerk
heeft gisteren maatregelen aange-
kondigd om de huidige golf van ge-
weld in het land, en vooral in de pro-
vincie Natal, het hoofd te bieden. De
Klerk sprak gistermiddag het parle-
ment in Kaapstad toe. Hij ging ook
uitvoerig in op het besluit van het
ANC om de eerste verkennende be-
sprekingen die woensdag 11 april
met de regering zouden plaatsvin-
den, voor onbepaalde tijd op te
schorten. De Klerk zal Mandela nu
donderdag ontmoeten voor een 'in-
formeel' gesprek over de situatie in
het land.

De Klerk zei dat leger en politie op-
dracht hebben gekregen om hard
op te treden tegen elkevorm van ge-
weld en intimidatie. Zij zullen
voorts hun patrouilles in alle door
geweld getroffen gebieden opvoe-
ren en de veiligheidswetten strikt
toepassen. „Dat dit tot een toename
van het aantal gevangenen kan lei-
den, zal iedereen begrijpen," aldus
de president die herhaalde dat hijnog steeds streeft naar een vreedza-
me oplossing van de problemen in
zijn land.
Hij kondigde een 'vredesplan' aan
voor de provincie Natal, waar al drie
jaareen burgeroorlog woedt tussen
ANC-aanhangers en leden van de
Zoeloe-beweging Inkatha. Naar
schatting meer dan 2.500 mensen
hebben daarbij het leven verloren.
Verleden week laaiden de gevech-
ten weer op: minstens 60 mensen
kwamen om het leven, terwijl dui-
zenden vrouwen, kinderen en be-
jaarden voor het geweld op de
vlucht zijn geslagen.

ANC-leider Nelson Mandela is ook
vandaag nog in Natal, waar hij giste-
ren arriveerde voor een bezoek aan
de meest door het geweld geteister-
de gebieden.

Irak dreigt met
vernietiging

van half Israël
Van de redactie buitenland

BAGDAD - Irak beschikt 'over zeer
geavanceerde chemischewapens en
*al de helft van Israëlvernietigen als
*"t land Irak aanvalt.Dit heeft presi-
dentSaddam Hoessein van Irak gis-
tren verklaard. Het was zijn eerstetoespraak sinds Bagdad er vorige
tyeek van werd beschuldigd te heb-ben getracht ontstekingsmechanis-
men voor kernbommen uit de VS te
smokkelen.

Hoessein ontkende datzijn land aan
de ontwikkeling van een kernbom
Werkt. Maar volgens hem beschikt
Irak wel over chemischewapens die
even geavanceerdzijn als die van de
VS ofde Sovjetunie. Hij viel daarbij
uit tegen het Westen, dat hij van een
komplot' tegen Bagdad beschul-
dl§de. „Ik zweer bij God dat ons
vUür de helft van Israël zal verzwel-
gen als het (Israël) ook maar iets
tracht te ondernemen tegen Irak,"
a'dus de Iraakse president, wiens
Gespraak in het hele land werd uit-
gezonden. gevechtsvliegtuigenver-
heugden in 1981 de kernreactor

Irak. Ook zouden Israëliërs Iran
'ijdens de Golfoorlog met Irak re-
serve-onderdelen voor het leger ge-
Werd hebben.

■.Gelooft men nu werkelijk dat de
10.500 dollar (21.000 gulden) kosten-
de ontstekingsmechanismen ge-
noeg zijn om atoombommen te pro-
duceren? Wat een onzin! Wij heb-ben geen atoombom nodig, omdat
Wij het dubbele chemische (wapen)

hebben." aldus een felle Hoessein

Groot-Brittannië en de VS meldden
vorige week dat zij op het Londense
vliegveld Heathrow een poging had-
den verijdeld om geavanceerde
Amerikaanse ontstekingsmechanis-
men aan boord van de Iraaks vlieg-
tuig naar Irak te smokkelen. Sinds-
dien hebben Israëlische en Ameri-
kaanse politici opgeroepen tot actie
om te voorkomen dat Irak kern-
bommen gaat produceren.

Dreigement
„Hij die ons dreigt met de. atoom-bom, zal verwoest worden door ons
chemische wapen," waarschuwde
Hoessein. Volgens de 52-jarige pre-sident, die aan het hoofd staat van
één van de machtigste legers in het
Midden-Oosten, wordt Irak gecon-fronteerd met een groot komplot.

De Iraakse president zei dat Irak de
gevanceerde 'dubbele' chemische
wapens, waar hij geen verdere bij-
zonderheden over gaf, niet verkre-
gen heeft in de laatste dagenvan de
Golfoorlog en dat die wapens ook
niet tegen Iran zijn ingezet. Irak
heeft eerder wel toegegeven dat het
(andere) chemische wapens heeft
gebruikt in de Golfoorlog tegen
Iran, maar pertinent ontkend zulk
soort wapens tegen de Koerdische
minderheid in Irak aangewend te
hebben.

0 Zie ook pagina 5

binnen/buitenland

NIPO: vijf miljoen
Nederlanders
bewegen nooit

UTRECHT- Het is slecht gesteld met de li-
chaamsbeweging in Nederland. Vijf miljoen
Nederlanders (44 procent) doen er niets of
bijna niets aan. Een kleine twee miljoen men-
sen doen drie keer per week of vaker aan
sport. Bijna een derde rookt (3,7 miljoen
mensen): meer mannen dan vrouwen. Wer-
kende vrouwen roken bijna net zo veel als
mannen. Ruim vier miljoen Nederlanders
vinden zich te zwaar.

Een en ander blijkt uit een steekproef die het
NIPO op 10 en 11 maart hield onder 1.584
personen van 18 jaaren ouder over hun leef-
en eetgewoonten die hart- en vaatziekten
kunnen veroorzaken. De ondervraagden re-
presenteren 11.300.000 landgenoten. De re-

sultaten zijn gisteravond bekendgemaakt tij-
dens het AVRO-televisieprogramma De Na-
tionale Harttest.

De antwoorden van de ondervraagden kre-
gen een aantal punten. Daaruit kwam naar
voren dat 700.000 Nederlanders (zes procent)
een zodanig leef- en eetgedrag hebben dat ze
kans lopen op hart- en vaatziekten. Dat komt

dan vooral door het roken, geen extra li-
chaamsbeweging, leven in stress en overge-
wicht. Vrouwen leven en eten beduidend ge-
zonder dan mannen.

Meer mannen (38 procent) dan vrouwen (29
procent) stoppen met roken. Hoe ouder de
ondervraagde groep, hoe groter het percenta-
ge stoppers. Twaalfprocent van de Nederlan-
ders (1,4 miljoen) drinktgemiddeld meer dan
twee glazen alcohol per dag. Gevraagd naar
de bloeddruk antwoordde acht procent (bij-
na een miljoen mensen) dat die te hoog is.

Meer dan zeven miljoen Nederlanders gaven
aan zich meestal prettig en tevreden te voe-
len.

Broer van
Ceausescu

voor rechter
BOEKAREST- In een zwaar be-
waakt voormalig theater in de
Roemeense hoofdstad Boekarest
is gisteren het proces tegen Nico-
laeAndruta Ceausescu, de broer
van de voormalige Roemeense
dictator, van start gegaan. De 66-
-jarige Ceausescu, voormalig ón-
derminister van Binnenlandse
Zaken en generaal van politie,
wordt beschuldigd van zeven-
voudige moord, poging tot
moord en aanstichting tot geno-
cide tijdens de hardhandige on-
derdrukking van de volksop-
stand eind vorig jaar. Deze op-
stand leidde uiteindelijk tot de

val van het dictatoriale regime
van Nicolae Ceausescu.

Ceausescu zou ongeveer 1.000
kadetten die onder zijn leiding
stonden opdracht hebben gege-
ven op de duizenden demon-
stranten te schieten, die de stra-
ten van Boekarest op 21 en 22 de-
cember vorig jaar hadden ge-
vuld. Toen de kadetten dit had-
den geweigerd zou hij zelf zeven
betogers hebben gedood. Andru-
ta Ceausescu, die een griezelige
gelijkenis vertoont met zijn
broer, ontkende alle beschuldi-
gingen, behalve die van verbo-
den wapenbezit. Hij beweerde
slechts de instructies van gene-
raal lulian Vlad, directeur van de
inmiddels ontbonden geheime
dienst, te hebben opgevolgd.

Het proces zal naar verwachting
nog de hele week duren.

" In een zwaar bewaakte rechtszaal ontkende Nicolae An-
druta Ceausescu gisteren - de eerste procesdag - alle tegen
hem ingebrachte beschuldigingen.

Strijd tegen Stasi-beschuldigingen opgegeven

SPD-chef Böhme
legt functies neer

Van onze correspondent
BONN/OOST-BERLIJN - De Oost-
duitse sociaal-democratische partij-
voorzitter en fractieleider Ibrahim
Böhme heeft gisteren verrassend al
zijn functies neergelegd. De 45-jari-
ge SPD-voorman gafde strijd op te-
gen de beschuldigingen dat hij voor
de gehate Staatsveiligheidsdienst
(Stasi) had gewerkt.

De wildste geruchten deden daarna
de ronde. De gezaghebbende krant
'Frankfurter Allgemeine' meldt
vandaag dat Böhme geprobeerd
heeft zelfmoord te plegen; andere
bladen en persbureaus schrijven
dat de sociaal-democraat in elkaar is
geklapt en in een ziekenhuis is op-
genomen. De SPD in de DDR wilde
geen commentaar geven.

In een brief aan het SPD-bestuur
noemde Böhme gisteren als argu-
menten zijn gezondheidstoestand
en het onderzoek van het dossier
dat de Stasi over hem heeft aange-
legd. Dat laatste gaat waarschijnlijk

langer duren dan hij een week gele-
den nog voor mogelijk had gehou-
den.Böhme stelde dat 'het werk van
de partij en de prille democratie'
niet langer mogen worden belast
door verhalen over zijn verleden.

Aangeslagen
De sociaal-democratische top was
uit het veld geslagen door de stap
van Böhme, die het aan zijn vriend
en plaatsvervanger dominee Mar-
kus Meckel, overliet om zijn besluit
toe te lichten. Meckel: „Hij is
geestelijk en lichamelijk zwaar aan-
geslagen door de niet uit de weg ge-
ruimde beschuldigingen. Ibrahim
heeft ons duidelijk gezegd dat hij
zich terug trekt opdat het partij-
werk niet extra wordt belast en de
verantwoordelijkheid die wij als
partij dragen door ons kan worden
vervuld."

Die verantwoordelijkheid gaat in de
richting van een grote coalitie met
de conservatieve Alliantie voor
Duitsland, waarin de CDU, DSU en
Democratische Doorbraak samen-
werken. Vandaag wordt een coali-
tiebesluit van de SPD verwacht.

Bonden bereid
tot compromis
spoorweg-CAO
UTRECHT - De vervoersbonden
van FNV en CNV en de Vereniging
van Hoger Spoorwegpersoneel zijn
bereid het CAO-eindbod van de NS
met een positief advies aan hun le-
den voor te leggen als de NS 0,25
procent meer loonsverhoging biedt.
Daarnaast willen de bonden 0,25
procent voor gedifferentieerde
loonsverhoging, en voor alle werk-
nemers 0,25 procent eenmalige uit-
kering en 500 gulden ineens.

Deze opmerkelijke handreiking is
ingegeven door de wens om de gun-
stige afspraken over onder meer
vervroegde uittreding en tijdcom-
pensatie overeind te houden. Dit
heeft de woordvoerder van de Ver-
voersbond FNV gisteravond mede
namens de twee andere bonden
meegedeeld.
De spóorwegvakbond FSV heeft de
Nederlandse Spoorwegen een ulti-
matum tot komende donderdag ge-
steld om met een beter bod voor de
nieuwe CAO te komen. Als NS niet
aan die eis voldoet, roept de FSV
haar leden op om volgende week
maandag 24 uur in staking te gaan.
De FSV liet gisteravond weten ge-
woon door te gaan met het voorbe-
reiden van stakingen.

EG: visa voor
Oosteuropeanen

afschaffen
LUXEMBURG - De EG-landen zijn
in principe bereid om de visum-
plicht voor burgers van de DDR,
Tsjechoslowakije en Hongarije af te
schaffen. Maar de EG-ministers van
Buitenlandse Zaken konden daar
gisteren in Luxemburg nog geen
besluit over nemen, omdat de DDR
roet in het eten gooide.
De twaalf zijn ontstemd overliet ak-
koord tussen de DDR en Turkije
over de afschaffing van de visum-
plicht voor Turken dienaar de DDR
willen. Dat besluit van de demissio-
naire Oostduitse regering botst met
het EG-visumbeleid. De Westduitse
minister van Buitenlandse Zaken
Genscher heeft, mede namens de
EG-tenden, zowel in Berlijn als An-
kara geprotesteerd tegen de af-
spraak. Omdat de DDR straks op-
gaat in het nieuwe Duitsland, kan
de EG niet hebben dat de Oostduit-
se regering dit zonder enig overleg
met Bonn had gedaan. Men vreest
een stroom van Turkse immigran-
ten.

Illegaal
Op een platenbeurs in het Am-
sterdamse Artis zijn het afgelo-
pen weekeinde honderden ille-
gale langspeelplaten en com-
pact discs in beslag genomen
met een totale waarde van tus-
sen de 50.000 en 60.000 gulden.
In totaal ging het om 415 illega-
le lp's en 168 cd's.

RVD
Jaap van derPloeg, devroegere
chef van de politieke redactie
van het NOS journaalen thans
woordvoerder van de minister
van defensie, wordt directeur
van de Rijksvoorlichtings-
dienst (RVD). Van der Ploeg
volgt 1 juli 1991 de directeur
van de Directie Voorlichting,
Fred Lörtzer, op, die met VUT
gaat (maar treedt 1 februari
1991 al in dienst van de RVD).

Actie
Enkele tientallen militaire
luchtverkeersleiders, werk-
zaam op de verschillende mili-
taire vliegbases in Nederland,
gaan mogelijk actie voeren. Ze
zijn het niet eens met het nieu-
we beloningssysteem van het
ministerie van defensie, waar-
bij zij niet als officieren inge-
schaald zijn. Volgens de mili-
taire belangenorganisaties
zorgt de nieuwe belonings-
maatregel voor 'oorlog op de
werkvloer. De militaire lucht-
verkeersleiders regelen voor
een deel ook het burgerverkeer
in de lucht.

Potvis
In de Waddenzee is ter hoogte
van het schietterrein in het ge-
bied de Noordvaarder op Ter-
schelling een 10 tot 12 meter
lange potvis aangetroffen. Hes-
sel Wiegman van Terschelling
versleepte het dier gistermor-
gen om het vaarwater vrij te
maken voor enkele naderende
kustvaarders. Wiegman was er
met zijn schip op uitgetrokken
na een melding over dode zee-
honden, toen hij de walvis aan-
trof.

Bezetting
De gemeentepolitie Leeuwar-
den heeft gisterochtend een
einde gemaakt aan een bezet-
tingsactie van ruim twintig stu-
denten. De actievoerders had-
den het kantoor van het college
van bestuur van de Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden bezet.
De Groninger studenten eisen
de intrekking van het zoge-
naamde 'herenakkoord. Daar-
in wordt de verhuizing van de
Groninger Lerarenopleiding
Übbo Emraius naar Leeuwar-
den verordonneerd. De studen-
ten weigeren te verhuizen naar
de Friese hoofdstad en willen
in Groningen blijven.

Mankementen
De nieuwe Hoogeveense ge-
vangenis de Grittenborgh func-
tioneert nog niet naar behoren.
Tijdens het driedaagse project
met 245 proefkonijnen is men
op zoveel technische manke-
menten gestuit, dat de eerste
zes langgestraften pas 17 april
kunnen worden ontvangen.
Aanvankelijk werden zij 9 april
verwacht. Vooral de elektroni-
sche demrbedieningen en de in-
terne communicatie vertoon-
den haperingen.

Wurgslangen
Op Schiphol is door de douane
een koffer aangetroffen, waarin
48 kleine Boa Constrictors za-
ten. De wurgslangen waren af-
komstig uit Suriname en zaten
in zes plastic dozen. Drie we-
ken geleden onderschepte de
douane ook al een koffer vol
Boa's uit Suriname.

Langste tram
Medewerkers van het Gemeen-
telijk Vervoerbedrijf (GVB) in
Amsterdam zullen zaterdag 7
april een poging doen om de
langste tram ter wereld te laten
rijden. Als de poging slaagt
wordt het record opgenomen in
het Guiness Book of Records.
Het is de bedoeling zes gelede
tramstellen eneen deel oud ma-
terieel aan elkaar te koppelen.
In totaal moet de mamoettram
e§n lengte krijgen van onge-
veer 170 meter.

punt
Spionage

Een Israëlische rechtbank
heeft gisteren een immigrante
uit Joegoslavië tot zes jaar ge-«
vangenisstraf veroordeeld om-
datzij gespioneerd zou hebben
voor de Palestijnse Bevrij-
dingsorganisatie PLO.

Kinderopvang
Het tekort aan kinderopvang-
plaatsen in Amsterdam is sinds
1984 verdubbeld. Stonden er
zes jaar geleden nog 5.000 kin-
deren op de wachtlijsten voor
peuterspeelzalen, kinderdag-
verblijven en naschoolse op-
vang, anno 1990 zijn dat er
10.000 geworden. Dat blijkt uit
een onderzoek van de stichting
Raad voor de Kinderopvang.
De stichting concludeert dat de
behoefte aan opvang steeds
verder groeit.

(ADVERTENTIE)

Wie gaat er voor hen door het vuur?
HSHHHHHHHH 1 Brandweerlieden weten nooit tevoren wanneer zij in actie moeten komen. Soms gaan

Gelukkig maar, want brandweerlieden hebben een gevaarlijk beroep, waarvoor veel
* ijl ; geoefend moet worden. En ze doen ook aan preventie en voorlichting.f||| Brandweerlieden moeten altijd alert zijn. Of het nu gaat om een ontploffing in een; jS chemische fabriek of een uitslaande brand op drie hoog achter. *

M rijtebrandweeVl^^^ | BON Stuur mij meer informatie over

H 1 AbvaKabo ziet het belang van het werk j Naam werkgever

|Pw^ belang? wlnTde colLdeTe^etto""^ | Stuur de2e bon '" cc" envelop zonder

llÉl .: ij AbvaKabo is niet partijgebonden, maar | nummer 10018, 2700 VB Zoetermeer.

,*./ loos. AbvaKabo heeft een visie op de i=rY2& AbvoKobo
|| Een visie hoe het anders kan. | = De vakbond die zorgt voor mensen

Dinsdag 3 april 1990 "3Limburgs dagblad""]



Word RIJINSTRUCTEUR
(m/v). Of rijschoolhouder
(m/v). Met Kaderschooldi-
iploma direct aan de slag.
Prima toekomst. Goed be-
roepsperspectief. De Kader-
school beschikt over 250
aantrekkelijke vacatures.
Nieuwe opleidingen op
MBO-niveau starten bin-
nenkort in Utrecht en Best.
Beperkt aantal plaatsen. Zin
in snelle carrière? Fulltime
of parttime? Bel voor gratis
studiegids (ook 's avonds)
04998-99425.
Gevr. 3e RESTAURANT-
KOK M/V en keukenmede-
werkers voor het aanst. sei-
zoen. Ift 18 t/m 21 jr. Tel.
04406-13558.
Firma M.B.S. vraagt voor op
korte termijn bankwerkers,
electromonteurs, systeem-
plafóndbouwers, grondwer-
kers en onderhoudsmon-
teurs. 045-226346.
TAXICHAUFFEURS en
groepsvervoerchauffeurs
gevr. part-time (kl.bus) en
full-time. Melden, Akerstr.
Nrd. 132, Hoensbroek.
Privéhuis Michelle vraagt
leuk MEISJE, hoge verdien-
sten, tel. 045-228481.
Voor het telefonisch contro-
leren en aanvullen van
adressen, vragen wij EN-
THOUSIASTE, vriendelijke
telefonistes. De free-lance
werkzaamheden (ca. 15 uur
per week) kunnen groten-
deels thuis plaatsvinden. Er-
varing gewenst. Bel 045-
-714687 tijdens kantooruren.
P&S, Honigmanstraat 378,
Heerlen
LEERLING-KOK gevr.
Werktijden in overleg. Tro-

■ cadero, Heerlen. Tel. na
12.00 uur 045-710686.
Nette hulp gevr. voor FRI-
TURE, liefst met ervaring.
045-352013, na 14.00 uur.
Nette FRITUREHULP gevr.
m/v. Alleen in dienstverband
Tel. 04492-1026 na 16 uur.
Wilt U een bijverdienste
wordt dan AVON-consulen-
te. Voor ml. 045-310300.
Dringend MEISJES gevr.
hoge garantie. Tel. 045-
-462805.
Goedlopend en gezellig pri-
véhuis te Kerkrade zoekt
dringend nog leuk jong
MEISJE, bel even 045-
-425100 b.g.g. 04490-23203
Alleen de ARC heeft in ge-
heel Ned. plaats voor meer
dan 200 RIJ-INSTR. Studie-
kostenverg. voor asp.-rij-
instr. Bel 070-3501726/
3548306.

Onroerend goed te
Te huur aan de rand van
SCHINVELD: gestoffeerde
luxe woning voor 1 a 2 pers.
Ind.: beg.gr. Hal, douche,
toilet en berging. 1e verd.
woonkamer en keuken. 2e
verd. slaapkamer. Tuintje en
terras. Inl.: 045-272795.
KAMERS te huur mcl. cv.
en gez. gebr. van keuken,
douche en wc. Dir. te aanv.
Meubelbeurs, Akerstr. 248-
-250, Hoensbroek. Tel. 045-
-212854.
Ter overname aangeb. Café
Dr Ouwe Maat
Industriestr. 77 Kerkrade-

West. Inl. 045-412715.

Bouwmaterialen

Kelderplavuizen
’l3,- per m 2

terrasplavuizen

’ 24,50 per m 2
Garageplavuizen

’ 21,50 per m 2
Woonkamertegels

’ 24,50 per m 2

~; LimburgiDagbladgpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters. Mmimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20.
Afwi)kende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogeli|ke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.).
Mimmumhoogte: 10 millimeter. Foto s. logos en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandagt m vrijdag 8,30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
ißron Cebuco Summo Scanner) 2230 b

Personeel aangeboden

Riool of afvoer verstopt
De Vos - Sittard

Tel. 04490-18537
Door gedipl. schoonheidsspecialiste

Ontspanningsmassage
Info: 045-351555.

Voor VAKBEKWAME bin- Gezin heeft tijd over voot
nen- en buitenschilderwerk- BABY-OPPAS. Tel. 045-
-zaamheden: 045-210020. 318033.

Personeel gevraagd

Keser brengt nu werk naar
Hoensbroek en Brunssum

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

(Lindenplein bij gem. huis).
Bezoek ons mobiele werkkantoor als u snelaan de slagwilt

De koffie staat klaar bij Keser Uitzendburo.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt met spoed:

Produktie-medewerkers m/v
bij enkele bedrijven in Nuth en Brunssum. Hebt u een al
dan niet afgeronde opleiding: LTS-metaal, -machinebank-
werk of -elektra? Wilt u goed verdienen en werken in dag-
dienst of 3-ploegendienst? Neem dan onmiddelijk contact
met ons op voor een baan met toekomstperspectieven.

Voor informatie:
045-718366, Jaap Roelofsen

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Ervaren voorman of
meewerkend uitvoerder
gevraagd voor klein aannemersbedrijf.

Moet zelfstandig kunnen werken.
Br.o.nr. B-4090 LD., Postbus 3100, 6401 DP, Heerlen

Metselbedrijf Lewo bouw
vraagt met spoed

ervaren metselaars
Tel. 04490-74824 of 04405-1525.
Kaasboer Ramakers Eygelshoven

vraagt voor
BROOD/BANKET EN BAKE-OFF AFD.

Vlotte energieke verkoopster
Soll. na tel, afspr. 045-352831.

Metselaars en betontimmerlieden
gevraagd voor Duitsland.

Melden bij J. Nieling. Tel. 04490-38441.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt met spoed:

Verfspuiter m/v
met een redelijke ervaring, die geruime tijd beschikbaar is.
Naast het spuiten van diverse motorvoertuigen zullen de
werkzaamheden bestaan uit het vooraf stralen en het
achteraf conserveren ervan. Gemotiveerde kandidaten

kunnen voor meer inlichtingen bellen.
Voor meer informatie:

045 - 71 99 40, Nino Bellinzis
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAATm

Bongerd 1, Heerlen
Alle dagen open ook 's-avonds en zondags

Super-job**********Flexitimers
In verband met interne promoties kunnen wij plaatsen -FULL-TIMERS EN PART-TIMERS in flexibele werkuren.
Wij bieden een goede beloning en prettige werksfeer. ■■Vereist een positieve instelling en goede werkmotivaties.

Leeft. v.a. 16 jr.
Wil jevoor een management-funktie of gastvrouw-funktie

in aanmerking komen dan moetje minimaal M.D.S.-M.8.0.
hebben en 18 jr. zijn.

Heb je interesse, kom dan naar ons restaurant en
vraag naar Marcel of Leon.

Serveerster met ervaring
gevraagd

Restaurant OASE Valkenburg. Tel. 04406-13558.

keukenassistente en
vakantiewerkers

gevraagd voor diverse werkzaamheden in
Restaurant OASE Valkenburg. Tel. 04406-13558.

Nette zelfstandig werkende
Verkoopster

gevraagd voor onze zaak te Oirsbeek. Niet beneden 20 jr.
Zonder ervaring in onze branche onnodig te solliciteren.

Luxe Bakkerij Peter Broekmans, Oirsbeek.
Aanm. tel. afspraak 04492-1404.

WERKSTER gevr. 1X per
14 dgn., op maandag of
dinsdagochtend. Br.o.nr.
B-4133, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Gevr. v. hoofdz. weekend-
avonden, jonge VROUW,
leeft. 20-35 jr v. Buurtcafé,
moet zelfst. kunnen werken.
Br.o.nr. B-4135 L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
VERKOOPSTER gevr. voor
bakkerij Rob Pieters, voor
38 uur p/wk. Liefst met enige
verkooperv. sollic. na tel.
afspr. 04492-1634.
Supermarkt - Kerkrade
vraagt VERKOOPSTER-
Kassiére, leeft. plm. 18-21 jr
32 u. per week, opleid.
MAVO-LDS. Tev. winkelbe-
diende, leeft. plm. 18-21 jr.
32 u. p. week, opl. MAVO-
LDS. Br.o.nr. B-4054, L.D.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Gevr. ervaren BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
akkoord-Hoog loon. Tel. 09-
-49-24552547 / 045-250930.
FRITUREHULP gevr. m/v
voor vaste dienst. Tel. 045-
-422307 na 12 uur.
Nieuw, firma in onderhouds-
produkten zkt. eerlijke me-
dewerkers voor de VER-
KOOP van haar produkten
in Vlaams België. Vervoer
aanwezig. Voor ml. telefo-
neer elke dag tussen 11.00
en 18 uur. 09-3211229416
vragen naar mevr. Neven.
Gevr. NACHTPORTIER (v.
a. middelbare leeftijd). Tel.
04406-12741.
Leuke, vlotte zelfst. VROUW
gevr. voor friture. Enkele
dagen p.wk. Pers. aanm.
dagelijksvan 11 tot 12 uur of
na tel. afspr. Telefonisch
géén informatie. Hoofdstr.
33, Schimmert. 04404-1253
Welke AANNEMER of met-
selpl. is geneg. 2 ruwbouw-
won. te maken. 045-442482
Gevr. BANKWERKERS elec
lassers, CV-monteurs, stel-
lers, hulp bankwerkers voor
div. projecten in Nederland,
vast werk. SLM 045-412811
STUDENTE gevraagd, leeft.
16 tot 21 jr„ voor zat. of zon-
dags. Petit restaurant Max
Kerkrade. Tel. 045-454700.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. GARAGE of
schuur, omg. Valkenburg.
Tel. 04406-16973.
Te h. gevr. in Kerkrade,
mooie eengezinswoning
met kleine tuin, huurpr. tot
ca. f 650,-tel. 045-452717.

e huur aangeboden
Voor kamers/etages in DEN
HAAG omstreken en prov.
Z.Holland. Kom naar
woningburo De Goede Hoop
Wagenstraat 179 I, den
Haag. Tel. 070-3643444.
Geop. ma-za van 11-16 u.
en van 20-22 u.
3-delig woonappartement.
Aparte opgang met cv.,
douche en w.c, gelegen te
HOENSBROEK. Dir. te
aanv. Te bevr. Meubelhuis
Kleba, Hoensbroek, Akerstr.
230-232, Tel. 045-212854.
Te huur gemeub. BOYENE-
TAGE, ’ 540,- p. mnd. mcl.
alles. Te bevr. Holzstr. 95,
Kerkrade.

Laanderstr. 47, Heerlen. Tel. 045-715544
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Te k. gebr. ijzeren en houten
BALKEN, grote lichtkoepels,
bielzen enz. Matrak Nuth.
045-243736.
Grenen BALKEN b.v. sx7cm
’2,25 p. meter. 15x5cm
’4,50 p. meter. 16x6cm.

’ 5,75 p. meter, enz. Incl.
BTW!!! Evt. thuisbez. Hout-
zagerij Windels, Industrieter.
Bouwberg Brunssum, tel.
045-270585.

i Reparaties
Reparatie Keukens; vervanging apparatuur, bel:

WOCOM. Tel. 045-711864.
Vrijblijvende prijsopgave.

TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.

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

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

Winkel & Kantoor

Te k. VW POLO Oxford, bwj.
'83, apart mooi, event. inruil
mog. ’ 6.250,-. 045-218925
VW JETTA Diesel 5-gang,
met access. '83. Dr.
Schaepmanstr. 12, Bruns-
sum. 045-255304 na 17 u.
VW GOLF 1.6 Diesel CL an-
traciet 5-bak '87; Passat
1.3Cblauw '83; Audi 80 cc
wit sch.d. '85. Auto Limburg
Stem Mauritsweg 126,
04490-38474.
Te k. VW GOLF diesel bwj.
'79, ’2.450,-, mooie auto,
tel. 045-316940.
VOLVO 740 Estate, gr. kent.
bwj. 4-'B7, km.st. 77.000, 6-
cyl diesel. Tel. 04454-3655.
VOLVO 240 GL 2.3, extra's,
'87; 240 DL 2.0 nw.st, nw.
model '85. Auto Limburg
Stem, Mauritsweg 126.
04490-38474.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 Of 727742.
Wij betalen een goede prijs
voor alle type auto's, snel
geld 045-414372 of 422959.
Te k. 25 tot 50 auto's va.
’5OO,- tot ’3.000,-. APK,
Handelsweg 12 Susteren.
FIESTA'79 ’ 1.250,-; Kever
'73 ’1.250,-; Golf aut.
’1.750,-; Golf 1600 '78;
Capri; Starlet. 04499-3398.
KADETT 13 LS '87; Kadett
sedan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 LS '86;
Kadett 12 S 2x '84; Corsa 12
S '84; VW Jetta '80; Fiat
Panda '86. Automobielbedr.
J. Denneman, Raadhuisstr.
107, Hulsberg.
Suzuki Alto Swift '87; Suzuki
Alto '82; Suzuki Alto autom.
'85; Toyota Starlet '82; Opel
Kadett Sedan autom.'B6;
VW Passat D '81; VW Golf
1300 '87; VW Golf D '87;
Audi 100 D '84; Volvo 360
'85; Mercedes bus 207 D '86
BMW 316 200 D '85; BMW
316 wit, '85; BMW 320i'86.
Autobedrijf REUBSAET, Op
de Vey 47-49, Geleen. Tel.
04490-44944. Uw adres
APK keur., alle autorep.
AUDIIOO 5 D met nw. motor
en kop. '83; Fiat Uno 75 SX
1,5 IE '88; Ford Fiesta 1300
S 80; Daihatsu Van Chara-
de Diesel '85; Alfa Sud 1300
S '79; Ford Taunus 1600
Ghia '79; Ford Fiesta TlOO,
bwj. '80, Lada 2105, '81;
Opel Kadett 12 S '78. Kissel
42, Heerlen.
Ford Escort 1100L '83; Ford
Siërra '86; Honda Quintet
'81; Opel Ascona Berlina '80
Ford Taunus '79. APK-keu-
ringen ’60,-. Grote beurt
plus APK ’240,-. Garage
John OSOJNIK, Tripstraat
24, Eygelshoven. Tel. 045-
-460734.
Te k. Suzuki Swift GL aut.
bwj. '87; Suzuki Swift G aut.
'86; Honda Civic aut. '85;
VW Passat '85; VW Jetta '83
Audi 80 '84; Opel Kadett LS
'85; Suzuki Alto '85; Ford
Capri 2.0 S '82; Ford Escort
1300 luxe '82; Div. goedko-
pe inruilers. Autobedrijf
Chris GEILEN, erkend Bo-
vag bedrijf, APK-keurings- i
station, Dorpstraat 56-58, i
Broek-Sittard. Inr. en financ i
mog. Tel. 04490-16295. i
Te k. VOLVO 343 L, bwj. '82 j
schadevrij, eerste lak,

’ 4.500,-. Deze auto moet U ,
beslist zien. In nieuw st.
045-721660. J
Wij geven het MEESTE voor ï
uw auto! U belt, wij komen! (
045-422610, ook 's avonds. (

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

COPIER van ’ 2.250,- voor ’ 1.690,-.
TELEFAX van ’ 3.500,- voor ’ 2.500,-.

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

Autotelefoon met nummer, ingebouwd binnen één dag.

Leaserprinter v.a. ’ 99,- per mnd
AUTRONIC BV Tel. 04492-3888.

Pa

Proficiat mét uw 60ste
verjaardag van Mam,

kinderen en kleinkinderen.

Autobedrijf Loek SCHAEP'
KENS speciale voorjaars;
aanbiedingen, een greep uit
onze voorraad van 75 top'
ocassions: Suzuki Jeep '86
’12.900,-; Ford Sierra sta-
tioncar t.'B4 ’11.900,-; 3X
Escort 1300 5-drs." v.a-
-’7.500,-; Escort 1300 GL
’1.250,-; Fiesta 1100 Luxe
2 kleuren ’3.500,-; Sierra
2.oGhiaLPG '83/11.500,-
Escort stationcar '81
’4.250,-; Opel Rekord Tra-
veler LPG '86 ’ 13.900,-; 3X
Kadett Coupé 1600 SR v.a.
’1.500,-; Manta GTE spe-
ciaal ’6.500,-; Kadett 1600
S '85 ’11.900,-; 3x Rekord
LPG '81 v.a. ’1.950,-:
Manta GT '86 ’13.900,-;
Ascona 4-drs. '82 ’ 3.900,-:
Kadett stationcar LPG '8*
’6.500,-; Kadett 1e eig-
-70.000 km, '81 ’5.750,-;
VW Polo C t.'B3 ’6.500,-;
2x Jetta LPG t.'Bl v.a.
’3.250,-; Golf LPG '78

’ 1.250,-; Golf Diesel '8*

’ 11.500,-; Audi 80 GLS
’3.000,-; 'Renault 18 sta-
tioncar '81 ’ 3.900,-; Honda
Prelude 83 ’7.000,-; Lada
2105 GL '83 ’3.750,-; Su-
zuki Alto '84 ’ 6.900,-; Nis-
san Micra DX '83 ’ 7.900,-;
Sunny '82 ’4.200,-; Cherry
t.'B3 ’ 3.950,-; Alfa Giullietta
'81 ’ 2.950,-; Skoda De Lu-
xe t.'Bs ’3.950,-; Visa
Chrono Rally uitv. '8*
’8.950,-; Fiat Uno 55 '8>
’6.250,-; Fiat 127 '80
’1.500,-; Jetta Elan '86
’12.900,-; Mitsubishi Cor-
dia SR '84 ’ 8.950,-; Sapor-
ro '78 ’1.750,-; Mazda 323
in nw .st. '86 ’12.500,-.
Opel Kadett City '?9
’2.750,-. Div. inruilers v.a-
-’ 750,-. Klimmenderstr.
110, Klimmen. Tel. 04405-
-2896.
Alfa Romeo GIULIETTA 1-6
L, bwj. '81. Tel. 04490'
33190.
Te k. Opel SENATOR 2.8&
bwj. '79, aircond., sunroof.
pullman-bekl., sportv. vr.pr-

’ 2.750,-. Schaesbergei"
weg 172, Heerlen. __
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-- r
Tel. 045-411572. ,
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S, schade of defect
geen bezwaar. 045-416239;

Onderdelen/ace.
■ —

Autorijders opgelet! Voor al
jw gebruikte onderdelen
laar: Gebr. LIMPENS, Vos-
<uilenweg 59 A Heerlen. Al
Dnze onderdelen zijn reeds
jitgebouwd. Tev. inkoop
/an uw sloop- en schade-
wagens met afg. RDW-vrij-
ivaring. Tel. 045-719136. .
BOBBY'S gebruikte auto-
Dnderdelen. Inbouwen me'
garantie mog. 045-224123^,

BMW 316 1984, verlaagd er,
uitgebouwd, lichtmet. vlgn.,
auto in perf. staat, pr.

’ 11.750,-. Tel. 045-726533
T.k. BMW 316, bwj,'79, APK
3-'9l, sportvlg., div. ace, vr.
pr. ’ 2.450,-. Tel. 045-
-463593/045-451607.
BMW 316, dec.'B3, tel.
04490-51143.
CITROEN CX 22 TRS
schuifd. 5-bak, '87; BK 1.9
TRD blauwmet. '87; BK 1.9
Diesel wit nw. mod. m.'B7.
Auto Limburg, Stem, Mau-
ritsweg 126, 04490-38474.
Te k. Daihatsu CUORE, bwj.
'85, km.st. 56.000, i.g.st. van
onderh., APK gek., vr.pr.
’5.000,-. Tel. 045-221706
na 12 uur.
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
Fiat PANDA 45, bwj. '83,

’ 4.250,-. Valkenburgerweg
44, Voerendaal.
Te k. Fiat PANDA bwj.'B4,
zuinige en mooie auto,
’4.450,-. Tel. 045-316940.
Te k. Fiat RITMO 85 S
blauwmet. get. glas, '85, s-
bak. nw. bnd., uitlaat APK i.
z.g.st. t.e.a.b. 045-728802
Ford ESCORT Bravo M'B4,
5-drs. APK, sunr., z. mooi,

’ 6.750,-. 045-454087.
FIESTA 11 Festival als nw.
70.000 km. ’3.950,-. Fos-
sielenerf 544, Hrl. Rennemig
Ford CAPRI 11, i.g.st. Dr.
Schaepmanstr. 12, Bruns-
sum. 045-255304. na 17 u.
Ford FIESTA 1.1 Bravo, t.
'83, 1 jaarAPK, goed en zui-
nig, ’4.250,-. St. Martinus-
str. 31, Kerkrade-W.
ESCORT 1.6 L, '86, rood,
z.g.a.n., ’11.250,-, 100%
i.0., te bevr. 045-455778.
Honda CIVIC 1.3 HB, bwj.
'85, 5-gang, 72.000 km,
blauwmet., ’ 8.950,-.
04490-39127.
Te k. van 1e eigen. LADA
type 2105 N, bwj. nov. '86,
auto verk. in absol. nw. st.,
’5.250,-. Tel. 045-218925.
Te k. Lancia PRISMA, bwj.
'87, donk. blauw, 1e eig., i.z.
g.st, pr.n.o.t.k. 04459-2700
Te koop i.v.m. auto v.d. zaak
MAZDA 2.0 GLX coupé,
d.blauw metal., 5-pook, bwj.
6-'B6, zeer luxieuze uitv.,
perf. staat, elke gewenst
keur. toegest. Pr. n.o.t.k.
Tel. 045-412643.
Te koop MERCEDES 190
D, bwj. '85, div. extra's, inruil
mog. Tel. 04498-53498.
Te k. Opel KADETT 1.3 S,
bwj.'Bo, APK, LPG,
’1.900,-. Pr. Margrietstr.
34, Swalmen, 04740-2166.
Te koop Opel MANTA, sept.
'78 i.g.st. M.L. Kingstr. 3,
Puth. Tel. 04493-4004.
Opel REKORD 2.0 S, Luxus
bwj.'B3, trekh., radio-cass.,
z. mooi, pr. ’ 5.750,-. St.
Martinusstr. 31, Kerkrade.
Te k. Opel ASCONA bwj.
'79, pr. ’ 1.200,-. Tel.
045-463915
STATIONCAR Opel Kadett
12S, 5-drs„ bwj.'Bo, APK'9I
vr.pr. ’3.250,-, tel. 045-
-323576.
KOOPJE! Opel Corsa 13 GL
4-drs. bwj.'B7, ’11.500,-.
Tel. 045-453572.
T.k. d.blauwe PEUGEOT
205 junior, 3/2 jr. oud, km.st.
39.000, i.z.g.st., ’ 11.950,-.
Tel, na 18 u. 045-228357.
PORSCHE 924, 944 Look,
zeer apart, paarlemoerwit,
get.glas, 5-bak, sportvlg.
Auto Limburg, Stem, Mau-
ritsweg 126, 04490-38474.
Te koop RENAULT 5 TL,
bwj. '81, APK 27-4-'9l, i.z.
g.st. Tel. 04454-2092.
Te k. Seat IBIZA 1.2 GL, 5-
86, 51.000 km., get.glas, kl.
rood, vr.pr. ’8.950,- .045-
-710634 of 419743.
Zeldz. mooie SKODA 105 S
t. '87, met sunroof, betaling
in overl., voor slechts

’ 5.250,-. Bij uw Skodadea-
ler: garage Central Geleen,
Rijskweg-Centr. 97.
GOLF 13 L. bwj. '81. sportw.
z. mooi, nw. APK. Kerkra-
derweg 166, Heerlen.

Landbouw en Veeteelt
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Tek. UNIMOG4II, i.z.g.st.,
tel. 04490-13377 na 19 uur

Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.

Transacties
Ter overname aangeboden
FRITURE. Tel. 045-243900

Gebr. TRACTOREN: David
Brown 885; Deutz Intrac
2003; Goldoni 3050 4WD,
IHC 955 m. geluidsarme
cab.; John Deere 1120,
1630, 1640 SG2, 2020; Ley-
land 262; MF 65, MF 285;
Renault R 56; Renault R7O
smalspoor; Ursus C 362;
Zetor 6911, Zetro 7211. Te-
vens 1 nieuwe Deutz 431 A
voor een super lage prijs!
Collé Sittard. Tel. 04490-
-19980.

Auto's

Kerp auto electro:
* Erkend inbouwstation voor BOSCH en GEMINI

alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat!
* Erkend inbouwstation voor BLAUPUNKT AUTO

HIFI systemen!
" BOSCH reparatiedienst van startmotoren en

dynamo's onder vakkundige leiding!

J^RP BV

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

Onroerend goed te koop aangeboden

Heerlen, Heerlerbaan
Goede lokatie. Moderne eengezinswoning in juni te
aanvaarden. Interessant voor kopers met een laag

belastbaar inkomen over 1987.
INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 045-712255.

Fiat
Regata 85 Super '87

Regata 100 Super '84
Ritmo 70 CL 87
Panda 45 CL '86

Auto Limburg Stem Maurits-
weg 126. 04490-38474.

Mazda
626 2.OGLXHB"I2V"m'BB
626 2.0 GLX HB autom. '86,

626 2.0 GLX HB m.'B6,
626 LX coupé '86,

626 LX HB '84,
323 1.3 LX HB '86,

Auto Limburg
Mauritsweg 126,
04490-38474.

Opel
Omega 2.0iGL '87

Ascona I.BS HB '87
Ascona 1.8 inj. 5-bak '85

Ascona 1.6 GLD '85
Ascona 1.6 S autom. '83
Kadett 1.6 D Combi '86
Kadett 1.2LS HB 86
Kadett 1.6 LS D '85
Kadett 1.2SHB '84

Corsa 1.3 S Luxus '83
Auto Limburg Stem

Mauritsweg 126
Tel. 04490-38474.

knutselkoopjes
Daihatsu Bus Wide geel

kent. 1982/2.900,-; Ford
Escort 1979/1.250,-; Sko-
dal2oLS 1984/2.950,-;

Panda 45 1981 ’ 750,-; Fiat
131 TC LPG 1983/3.750,-.
Fiat Creusen, Heerlen, Pa-
rallelweg34. 045-742121.

Combi's
Ford Siërra 2.0 CL nw.mod.

'87
Opel Kadett 1.6 D 5-drs. '86
Nissan Bleubird 2.0 Diesel

'85
Opel Rekord 2.0 aut. '83

Ford Taunus 1.6 Bravo '82
Nissan Urvan bus Diesel '84

Auto Limburg Stem
Mauritsweg 126.
04490-38474.

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

’ 6.900,-; Mitsubishi Colt
Turbo t.'B3 ’7.900,-; Dia-
hatsu Charade diesel, nw.
mod., 5-bak, t.'B4, ’ 6.900,-
Datsun Cherry t.'Bl,
’2.500,-. Opel Ascona 16 S
HB t.'B3 ’5.900,-; Volvo
240 GL 6 cyl. Diesel t.'B3
’8.900,-; BMW 315 t.'B3
’7.900,-; VW Kever bwj.
'72 in nw.st. ’3.700,-; Dat-
sun Cherry t. '82 ’ 2.900,-;
Opel Kadett station t.'Bl
’3.900,-; Rover 2600 t.'B2
’1.900,-; Mazda 323 t.'B2
’4.900,-; Datsun Cherry
diesel, 5-bak, t.'B4, nw.
model, ’ 6.900,-; Daihatsu
Charade KG, t.'B2, ’ 2.700,-
Mitsubsihi Colt t. '81,
’2.500,-; 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,-;
Opel Ascona 19 S, '78,
autom., ’1.400,-; Mazda
121 coupé bwj. '77 i. z.g.st.
voor liefhebber ’2.100,-;
Honda Prelude automaat t.
'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. '81, ’4.900,-; Mitsubi-
shi Celeste 2000 GT '81

’ 2.900,-; Opel Rekord 2 ltr.
t.'B2 ’3.500,-; Datsun Vio-
let 5 bak, t.'B2, ’2.700,-;
Opel Kadett station, t.'Bl,

’ 4.900,-; Simca bestel, '82,
’2.900,-; Opel Ascona t.
'80, ’2.700,-. Div. goed-
kope inruilers, alle auto's
met nieuwe APK. Geopend
van ma t/m vrij van 9.00-
-19.00 uur, zat. tot 17 uur.
Inr. fin, gar. mog.
Te k. Opel REKORD 2 L
stationcar, bwj.'B4, pr.

’ 8.000,-. Tel. 045-463915
AUSTIN Allegro 1.1 '77,
APK sept. '90, steekproef-
keur. ’850,-. 045-217404.
Te koop BMW 316 pr.

’ 3.500,-. Kaffebergsweg
14, Kerkrade.

Voor Piccolo's zie verder pagina 6 _^

~r
’ERVICE RUBRIEK -

FONTEINPOMPEN
en alle soorten sproeiers voor ,
grote en kleine waterpartijen, B
alsmede vijverfolie, filters,
koppelingen, slangen en verlichting

HYDRAFLEX/NUTH SBg&131

Loven Mazda
verbouwingsuitverkoop

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

-gratis
1 jaar onderhoud

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

Palemigerboord 401, Heerlen (aan de rotonde Schelsberg)
Mazda 626 sedan LX 1.8 '88; Mazda 626 sedan GLX 2.0

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

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

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

Mazda kroon garantie
Autobedrijf Leymborgh b.v.
Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-15838.

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.
GEVRAAGD, ouder woon-
huis of boerderij(tje) met
tuin/grond. Snelle afhande-
ling. Tel. 04492-2601.
SITTARD, Landweringstraat
41. Halfvr. woonh. met uitb.
gar. en tuin. Indeling 0.a.:
hal, toilet, garderobe, keu-
ken, woonk. met openhaard.
Uitb.: bijkeuken en serre
achter woonk. Verd.: 3 slp-
kmrs. badk. met ligbad, 2e
toilet, v.w. zolder via vlizo-
trap bereikbaar met cv.-inst
voorraadkelder. Dak uitb.
ca. 1988 vernieuwd. Vraag-
prijs: ’ 139.000,- k.k. Make-
laarskantoor Ruber. 04498-
-51900.
ÜBACH OVER WORMS,
Sloterstr. 82, goed onder-
houden eengezinsw. met
cv., grote tuin, 2 slpkmrs.,
’82.500,- k.k. Wyman &
Partners Vastgoed. 045-
-728671.

HUIS halfvrijst. bestaande
uit: eetkamer, hal, toilet, voll.
eiken keuken en badkamer,
3 slaapk., was- en strijk-
plaats, veranda en dubbele
garage, cv., zeer rustige lig-
ging bij natuurreservaat te
Hasselt (B). Pr. ’ 250.000,-.
Tel. 09-3211211561.
BRUNSSUM, Jupiterstr. 37,
mooi gelegen woning, voor-
en achtertuin, 3 slpkmrs.,
deels dubbel glas, mooie
keuken. Bij 100% financ
netto mndlast ca. ’ 675,-.
Wijman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
Mooie BOYENWONING te
koop met garage, liefst aan
bejaard echtpaar zonder
kinderen. Tel. 045-452574.

Bedrijfsruimte
HEERLEN te h. Stationstr.
6, winkelruimte tot. opp. ca.
100 m2. Inl. 04490-43275.

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.

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

Kamers aangeboden/gevraagd

O
520iantracmet. 3/88

525idiamantzw. met. airco
alu. velgen 68.000 km 3/88;
325idiamantzw. alu. velgen
sportuitv. 68.000 km 3/87

320ibronsmet. alu. velgen
mistlampen 40.000 km 6/86
316imalachitgr.met., alarm
centr. vergr. 22.000 km 4/88

730iaut. malachitgr.met.
45.000 km als nieuw 4/87

Kera
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade Tel. 045-452121.
Tek. Ford FIESTA 1.1, APK
5-'9l, bjw. '81, vr.pr.

’ 3.950,-. Vlissingenstraat
35, Heerlen.

BMW
316 veel extra's '87

518 inj. veel extra's '86
520iautom. sp.w. '82

Auto Limburg Stem Maurits-
weg 126. 04490-38474.

Ford
Scorpio 2.0 GL LPG '86
Siërra 2.0 CL Sedan '88
Siërra 2.0 CL Combi '87
Siërra 1.8 CL 3-drs. '87

Siërra 1.8Laser 5-drs. '86
Siërra 1.8Laser RS-uitv. '86

Orion 1.6 CL zwart '88
Escort 1.4 CL wit '86

Escort 1300 Laser '84
Escort 1600 Bravo '83

Taunus 1600 Combi '82
Auto Limburg Stem

Mauritsweg 126
04490-38474

Te koop gevraagt alle mer-
ken AUTO'S. Tel. 053-
-326242, ook 's avonds.
Honda Civic AUTOMATIC
'78, blauwmet., i.z.g.st., pr.

’ 1.350,-. Tel. 045-455432.

Centrum-HEERLEN, te h.
kamer in stud. huis. 045-
-710029 Of 455755.
Te h. aang. gem.KAMER m.
gebr. v. keuken, douche, toi-
let, eigen opgang. Te Heer-
len-Z. 045-221151.
Nabij centrum Heerlen KA-
MER in net studentenhuis (5
pers.), voor student of sta-
giaire. Tel. 045-721268.
Kamers te h. in rust. omgev.
HEERLEN, tel. 045-727581
b.g.g. 045-722721

Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19, Kerkrade.
Te huur gem. KAMER,
centr. Heerlen, liefst ouder
pers. Tel. 045-442192.
Te h. gevr. kamer te HEER-
LEN plm. ’325,- p.m. Tel.
045-712701 na 15 uur.
Te huur gestoff. KAMER in
centrum Heerlen, 16 m2in
Studentenhuis, alleen voor
student(e) of stagiaire, per
16 april as. Tel. 045-741491

Limburgs Dagblad
Wij zoeken voor

Amstenrade/Oirsbeek/Doenrade
bezorgers(sters)

Voor werkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de ochtend.
Inl.: Limburgs Dagblad, Markt 3, Geleen. Tel. 04490-46868
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Forse stijging
aantal suikerpatiënten

ft Van onze correspondent
«OTTERDAM - In het jaar 2005 zal
„ ederland naar verwachting

suikerpatiënten tellen. Dat,sLeen stijging van 50 percent,, J5.000 meer patiënten dan er nuekend zijn. Uitbreiding en ver-
ruwing van de medische zorg isaarom hard nodig. Dat is één vane conclusies uit het scenario-rap-

-s°rt 'Diabetes Mellitus in het jaar
j 05. Het rapport is opgesteld doore Stuurgroep Toekomstscenario'sgezondheidszorg (STG), een orgaanat de staatssecretaris van het mi-
nisterie van WVC adviseert over de°ekornst van de volksgezondheidn de gezondheidszorg op de lange
iermijn.

e stuurgroep dringt er op aan datu een beleidsnota wordt opgesteld
onH

1- suikerziekte. Verder zou nader
nüerzoek nodigzijn naar de werke-■J Xe omvang van het probleem,voor een groot deel komt de toena-
" van het aantal suikerpatiënten
f rekening van de groei en vergu-

ld■?f van de bevolking. DaarnaastJKt de kans om suikerziekte te krij-sen geleidelijk aan toe te nemen.
Suikerziekte is volgens de stuur-groep een onderbelicht probleem
omdat de ziekte minder levensbe-dreigend is dan bijvoorbeeld hart-en vaatziekten en kanker. De be-handeling van suikerziekte belastne gezondheidszorg zwaar. Exactegegevens over de omvang daarvanontbreken echter. Naar schattingwaren er tien jaar geleden tussen de

en 440.000 huisartsconsul-ten, minimaal een half miljoen ver-Weegdagen in verpleeghuizen eneen miljoen contacten met de wijk-verpleging toe te schrijven aan sui-kerziekte. De directe medische kos-len bedragen op het moment mini-maal 350 miljoen gulden op jaarba-sis.
J->m de stijgingvan dit aantal patiën-en op te kunnen vangen, zullen er
ooral meer huisartsen, internisten-

/^nderartsen, oogartsen, diabetes-erPleegkundigen en diëtisten moe-len komen.

Besparing
Daarnaast is het vanzelfsprekend
voor de bondgenoten zeer wel-
kom dat door het afzien van nieu-
we kernraketten geld wordt be-
spaard. Dit laatste argument
speelt naar verluidt met name een

rol bij Congresleden in de VS. Af-
gelopen weekeinde gingen in het
Amerikaanse Congres stemmen
op om de modernisering van de
Lance-raket uit het NAVO-pro-
gramma en van de Amerikaanse
begroting te schrappen. Dat zou
een besparing opleveren van 112,2
miljoen dollar in de begroting van
1991. „Dat geld kan beter aan iets
anders worden besteed," zo zei
een van de Congresleden.

Ook een Amerikaanse regerings-
functionaris liet doorschemeren
dat voorstellen worden voorbe-
reid over vergaande reducties in
het kernwapenprogramma van de
NAVO. Er is nog geen besluit ge-
vallen, maar er wordt gewerkt aan
'stoutmoedige' voorstellen die
volgende maand op de bijeen-
komst van de Nucleaire Plan-
groep van de NAVO aan de bond-
genoten zullen worden voorge-
legd, aldus de functionaris.

Afgelopen najaar gaf de NAVO in
Portugal opdracht tot een studie
naar de positie van kernwapens in
periodes van ontspanning. Alge-
meen wordt verwacht dat ook de
studiecommissie zal aanbevelen
het aantal kernwapens terug te
brengen. Deze studie zal echter
nog niet zijn voltooid als volgende
maand de Nuclaire Plangroep van
de NAVO vergadert. Toch is het
niet uitgesloten dat tijdens dat
overleg al besluiten worden geno-
men over reducties in het pro-
gramma van kernraketten voor de
korte afstand.

binnen/buitenland

Ontspanning in Europa schept ruimte voor heroverwegingen

Mogelijk weldra mes
in kernwapenbestand

Van de redactie buitenland
WASHINGTON/BRUSSEL - Als gevolg van de ingrijpende veranderingen in Oost-Europa
groeit bij de NAVO-bondgenoten steeds meer de overtuiging dat het aantal kernwapens in
Europa fors teruggebracht kan worden. In het Amerikaanse Congres gaan zelfs stemmen op
om af te zien van de modernisering van de Lance-raket, een plan waarvoor de Amerikanen
nog vorig jaar binnen de NAVO met overtuiging hadden gepleit.

i NAVO heeft nog niet daadwer-

" *eUjk besloten om te gaan snijden
j*1 de programma's voor tactische■ j^rnraketten, maar de verwach-: ng is dat dit wel gaat gebeuren.■ Vooral de kernraketten voor de

' Korte afstand staan ter discussie,
I Lance-raket inbegrepen.; Xorig voorjaar dreigde een

NAVO-top over de modernisering
■ Van de Lance-raket nog in een fel-

leruzie uit te lopen, doordat de VS
en Groot-Brittannië de moderni-
sering van het wapen met klem
verdedigden, terwijl de overige
bondgenoten minder enthousiast
waren, of, zoals West-Duitsland,
fel tegen. De Bondsrepubliek
Duitsland is meer dan andere NA-
VO-bondgenoten bij de korte-
drachtwapens betrokken, omdat
de meeste raketten op haar grond-
gebied worden gestationeerd. De
NAVO besloot een beslissing over
modernisering uit te stellen tot
1992.

Behalve de algehele ontspanning
tussen Oost en West speelt bij het
groeiende bezwaar tegen nieuwe
kernraketten voor de korte af-
stand de praktische overweging
eenrol dat een dergelijkwapen al-
leen maar landen kan bereiken die
nauwelijks nog als vijanden kun-
nen worden beschouwd. „Je
schiet geen raket af op Lech Wale-
sa of Vaclav Havel," aldus een me-
dewerker van het instituut voor
vredesvraagstukken in Stock-
holm, verwijzend naar Polen en
Tsjechoslowakije, landen waar de
democratie recentelijk voet aan de
grond heeft gekregen.

Onduidelijkheid over tempo van de voortgang

Atoombom zou van
Irak regionale

supermacht maken
Van de.redactiebuitenland

LONDEN/WASHINGTON - De
categorisch door Irak tegenge-
sproken Britse beschuldiging
dat de in Londen in beslag geno-
men 40 'ontstekers' voor atoom-
bommen voor Irak waren be-
stemd, richt een schijnwerper op
net al jaren durendekoortsachti-ge streven van dit land om een
kernwapen en bijbehorende ra-
ketten te bouwen voor het ver-voer ervan. Ondanks de inbe-
slagneming op de Londense
luchthaven Heathrow zal Irak
binnen vijfjaar in staat zijn een
eigen atoombom te bouwen, zo
meent de Israëlische wapenex-
Pert Se'ev Eitan van het gere-
nommeerde Jaffee-instituutvoor strategische studies in Tel
Aviv. „De Irakezen zullen ook
net jongste probleem van de in-beslagneming oplossen, zei

Eitan vorige week voor de Israë
lische radio.
Bij de 'ontstekers' gaat het vol-gens de International Herald Tri-bune om 'Krytrons', kleine scha-kelaars ter grootte van een forse
pmda voor de uiterst precieze ti-
ming voor het op gang brengenvan de ontsteking van een kern-lading. Deze schakelaars vormende onmisbare eerste stap vooreen land dat een kernbom wilmaken en worden uitsluitend ge-maakt door een bedrijf in de VS.Zij worden ook voor andere, in-dustriële, doeleinden gebruikt.
Israël bevestigde in 1985 tussen1979 en 1983 800 ,Krytrons' tehebben ontvangen, maar ont-
kent kern- en chemische wapens
te hebben alsmede een Jericho-
2-raket met een bereik van 1500
kilometer, zoals door de Sovjet-
unie wordt beweerd. Volgens de
klacht van het Kremlin liggen
behalve Sovjetgrondgebied ook
alle Arabische hoofdsteden bin-
nen het bereik van zon raket. Is-
raël heeft van zijn kant zorg geuit

over de ontwikkeling van een
soortgelijke middellange-af-
standsraketten door Irak, over
berichten dat Saoedi-Arabië Chi-
nese raketten met een bereik van
3000 kilometer heeft gekocht en
plannen voor de bouw van kern-
reactors in Syrië met Belgische
en Zwitserse hulp.

Ofschoon door Bagdad steeds
met klem ontkend, gaan westelij-
ke geheime diensten ervan uit
dat Irak al grote vooruitgang
heeft geboekt bij het maken van
de bom, die het bewind van pre-
sident Saddam Hoessein totre-
gionale supermacht zou maken
en een bedreiging zou vormen
voor Israël en Iran.
Hoever Irak is, is onduidelijk.
Paul Beaver van het gezagheb-
bende Britse defensieblad Jane's
gaat ervan uit dat Bagdad in 1995
over bom zowel als raketten be-
schikt. Het Internationale Insti-
tuut voor Strategische Studies
(IISS) is voorzichtiger: „Eenie-
der die zegt het te weten doet als-
of."

Medio 1981 vernietigden Israëli-
sche gevechtsvliegtuigen door
middel van een verrassingsaan-
val de door Fransen gebouwde
kernreactor Osirak bij Baghdad,
waar volgens Israël ook nucleair
materiaal voor kernwapens werd
gemaakt.
Onlangs meldde de Washington
Post dat Osirak inmiddels weer
is begonnen met de produktie
van nucleair materiaal van een
kwaliteit die geschikt is voor
kernwapens. „Het zal nog enige
jaren duren voor Irak kernkop-
pen heeft, maar Amerikaanse
functionarissen hebben het Wit-
te Huis meegedeeld dat Osirak is
begonnen met de produktie van
materiaal van wapenkwaliteit."

De Post meldde op grond van
bronnen bij de Amerikaanse ge-
heime dienst ook dat Irak is be-
gonnen met de plaatsing van bal-
listische raketten van Sovjetma-
kelij, die met een bereik van 900
kilometer kern- of chemische la-
dingen kunnen afleveren in Is-
raël of elders. Er werden eerder

deze maand door een VS-satel-
liet foto's gemaakt van drie ba-
ses, aldus het blad, maar de Ame-
rikaanse inlichtingendienst CIA
weigerde zoals gebruikelijk com-
mentaar te geven op berichten
van deze aard.
Bij deze raketten gaat het om
Sovjet-Scud-B-raketten, waar-
van Iraakse ingenieurs het be-
reik hebben vergroot Maar vol-
gens Jane's heeft Irak ook al drie
eigen raketten ontwikkeld: de
Hoessein met een bereik van 650
kilometer die in de Golfoorlog
met Iran werd gebruikt; de Al-
Abbas met een bereikvan 900 ki-
lometer, die dit jaar in dienst
wordt genomen en de samen met
Egypte en Argentinië ontwikkel-
de Condor-2 - bereik 1200 kilo-
meter - waaraan onder anderen
ook Westduitse en Zwitserse fir-
ma's zouden hebben meege-
werkt en die volgens Beaver dit
jaar voor het eerst vliegen. Vol-
gens berichten uit december is
zelfs een raket in de maak met
een bereik van meer dan 2200 ki-
lometer, de Al-Abed, die naast

Tel Aviv ook Teheran zou kun
nen bereiken.

De Amerikaanse president,
George Bush, heeft Irak gewaar-
schuwd zich te houden aan het
verdrag tegen verspreiding van
kernwapens uit 1968, dat het
heeft ondertekend. „Versprei-
ding van kernwapens blijft,
evenals verspreiding van chemi-
sche en biologische wapens en
middellange-afstandsraketten
ernstige bedreigingen vormen
voor Amerikaanse belangen zo-
wel als belangen van onze vrien-
den in het gebied."

SADDAM HOESSEIN
—een groeiend gevaar...

Ravage door gasexplosie
Op een industrieterrein in Sydney zijn zondag vier grote tanks met vloeibaar gas (LPG) geëxplo-
deerd en in vlammen opgegaan. Duizenden mensen moesten worden geëvacueerd en het inter-
nationale vliegveld van de stad moest worden gesloten. Het duurde acht uur voordat de brand-
weer het vuur meester was. Volgens de politie is het een wonder dat er geen doden of gewonden
zijn gevallen.De oorzaak van het inferno is nog niet bekend, maar functionarissen van de betrok-
ken gasonderneming vermoedden dat een ventiel niet goed heeft gefunctioneerd, waardoor de
druk in een van de tienduizenden liters gas bevattende tanks steeg, met als gevolg een explosie
en de brand. Het vuur sloeg over naar drie andere tanks en steekvlammen van wel 200 meter
hoog schoten de lucht in (zie foto). De brand heeft grote schade aangericht op het industrieter-
rein. Tot in de verre omtrek sneuvelden ruiten en stonden gebouwen op hun grondvesten te
schudden.

Officier van justitie: 'Ze waren geen ontvoering van plan'

Geen onderzoek verdachte
gedragingen VS-militairen

UTRECHT- Officier van justitiemr
Y. Kruyer in Utrecht stelt geen na-
der onderzoek in naar de Ameri-
kaanse militairen diezich vrijdag op
het eerste gezicht 'verdacht' ophiel-
den bij het Huisvan Bewaring in de
domstad. De zeven militairen pleeg-
den echter geen enkel strafbaar feit.
Kruyer deelde dat gisteren desge-
vraagd mee.

Het Vara-programma Achter het
Nieuws meldde zondagavond dat
de militairen de sergeant S., een
Amerikaanse gevangene in het huis
van bewaring, wilden ontvoeren.
Volgens het Openbaar Ministerie

was er echter geen sprake van 'wil-
de ontvoeringsplannen'.

Sergeant S., gelegerd in kamp
Nieuw Amsterdam (Soesterberg),
doodde in 1988 zijn vrouw en kreeg
daarvoor een gevangenisstraf van
zes jaar en TBS. De Verenigde Sta-
ten vroegen onmiddellijk na de
moord uitlevering van de sergeant.
Nederland weigerde dat, omdat het
niet uitlevert aan landen waar
iemand mogelijk een doodstraf te
wachten staat. Vrijdag sprak de
Hoge Raad, het hoogste rechtsor-
gaan in Nederland, zich daarover
uit.

De Amerikaanse militairen stonden
vrijdag onder leiding van de com-
mandantvan S. bij het Huis van Be-
waring voor het geval de sergeant
vrij zou komen. De sergeant was in
dat geval door de Amerikanen in
hechtenis genomen, zo blijkt uit een
verklaring van de Amerikaanse am-
bassade. S. was dan voor onderzoek
overgebracht naar een Amerikaans
legerziekenhuis in de Bondsrepu-
bliek.
De Amerikaanse militairen en hun
drie voertuigen werden vrijdag op-
gemerk door de gevangenisdirec-
teur, die de politie inschakelde. Die
vroeg de militairenzich te verwijde-
ren, wat ook zonder problemen ge-
beurde.

Vermoeden
Een Amerikaanse deskundige op
het gebied van de verspreiding
van kernwapens, Leonard Spec-
tor, denkt dat Irak nog ver af is
van het maken van een bom,
vooral omdat het nog niet over
het allereerst vereiste materiaal
beschikt. Het land heeft nog
geen eigen installatie voor de
verrijking van uranium, al be-
schikt het kennelijk over elf tot
twaalfkilo van ditmateriaal, vol-
doende voor één A-bom. Het
grootste probleem vormen ech-
ter de stuur- en richtsystemen
van de raketten en de middelen
voor de ontsteking van een
A-bom.

De 'Krytrons' dienen om de ge-
lijktijdige ontploffing te verzeke-
ren van de kraag van normale ex-
plosieven die de explosie van de
splijtstof in een A-bom ontkete-
nen. Het gaat om het gelijktijdig
leveren van een stroomstoot van
hoog voltage - ongeveer zoals
een verdeelkap in een auto werkt- aan gewone explosieven, door
de ontploffing waarvan splijtstof
wordt samengeperst tot een kri-
tische massa die een kernexplo-
sie geeft. Bij een waterstofbom
wordt een atoombom als ontste-
ker gebruikt.

Ambassade
De Amerikaanse ambassade ver-
klaarde gisteren ten overvloede de
Nederlandse jurisdictie over ser-
geant S. volledig te erkennen. Bij
vrijlating echter zou S. komen te
vallen onder de Amerikaanse (mili-
taire) rechtspraak.
Onderzocht zou dan worden of S.
zou kunnen terugkeren naar diens
squadron in Soesterberg om daar
eventueel opnieuw, maar ditmaal
door de Amerikanen zelf, te worden
beschuldigd van moord op zijn
echtgenote.

Verkiezingsgeweld
in Griekenland:

dode en gewonden
IRAKLION - Bij een schietpartij in
Iraklion op Kreta tussen aanhan-
gers van de conservatieve en de so-
cialistische partij zijn zondag, een
week voor de Griekse parlements-
verkiezingen, een dode en vier ge-
wonden gevallen. Erzijn geen arres-
taties verricht.

De gedodeman was een 37-jarige in-
woner van Iraklion. De schoten
werden gelost vanuit een rijdende
auto bij een barricade die door aan-
hangers van de Panhelleense Socia-
listische Partij (PASOK) was opge-
worpen om de leider van conserva-
tieve partij Nieuwe Democratie te-
gen te houden, die een manifestatie
in Iraklion zou bijwonen. Het is niet
bekend in welke hoek de daders
moeten worden gezocht.
Het was voor het eerst dat zich ge-
weld voordeed naar aanleiding van
de komende verkiezingen. De mi-
nisters van Justitie en Openbare
Orde en vertegenwoordigers van de
twee betrokken partijen zijn vanuit
Athene naar Kreta afgereisd om te
proberen een eind aan de voortdu-
rende onrust te maken.
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Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

G.V.L. Restauratie 045-226000
Gespee. in gevelreiniging, renov., kelderafdichting, voegw.,

vochtwering, 10 jr. schrift, garantie, stralen van meubels,
autoplaatwerk, velgen, chassis, etc.

X-U.\ DAKDEKKERS-BEDRIJF M.N.J.AdaiTlS

Voor al uw dakwerkzaamheden
Tel. 045-726716

Van Oostenrijkse families
compl. ingerichte VAKAN-
TIEWONINGEN voor 4 t/m
10 pers. v.a. ’ 16,- p.p.p.d.
Tel. 05910-22293.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te huur vak.huisje en STA-
CARAVAN voor 4-6 pers.
bosrijke omg. in Belgisch-
Limburg. Vrij april t/m aug.,
volledig ingericht. Vanaf
’350,- p/wk. Tel. 045-
-453645/420126.

Caravans/Kamperen

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

Bingo/Kienen

Kienen-kienen-kienen-kienen
Harmonie St. Jozef,

Kaalheide
organiseert iedere

woensdag kienavond
In café Jreets, Kaalheidersteenweg, Kaalheide

(350 zitplaatsen). Aanvang 20.00 uur.
11 april a.s. leuke PAASATTENTIEM!

Gay-Phone -hot, Gay stories zoals ze
horen te zijn...

06-320.322.06....50 c/rn.

Avonturen
tijdens het werk

06-320.328.69 ca.so ct-gji
2 Sportieve slanke meide*

kwamen voor lifesex. 'W
Toch niet

lesbisch?" Ja-
waanzinnig.

06-320.330.52 (50 et. g/g!
Ze weet hoe hij is. Toch g&

die mooie vrouw naar difi
knul met die

S.M.-zolder....
06-320.330.51 (50 et. pjüi
Lifeact. Als een knappe d?
me 2 ruwe knullen hun z|f

doet,

protesteert
ze eerst, maar dan...

06-320.330.09 (50 et. p^

Marion deWilde
belt zomaar mannen en W

ze uit.
06-320.326.21 ca.so ctgjÜ

Kom je
achter de ramef1

Wij zitten al klaar..
06-320.326.69 ca.so ctgjÜ

Lingerie
draagsters sexen alleen

voor liefhebbers...-
-06-320.327.34 ca.so ct-gjl

Als ze 35
geworden zijn barsten

ze pas echt los.. ,
06-320.327.35 ca.so ct&s l

c
Hete meisjes r
fantaseren speciaal „. voor jou... . n

06-320.327.69 ca.soct.PjjU: r
vreemdgaande' JJ

vertellen alles aan 1(
Anja, luister.... a

06-320.322.08 ca.so Cto 1,

Tele-sex ï
op zn heet, heter, heetst s
06-320.322.07..ca 50J^ r

Anoniem
Marcel en André en iedef

gay doet mee... .
06-320.320.21 ca.so ctgj!

m/Klubs

Joyce
Privé en escort

ma-woe 12-24 uur, do-z°
12-22 uur. Zeer aantrek.^'lijke prijzen, tel 045-4VIZ>

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8

Nieuw!
De Afspreekbox

meiden versieren
06-320.330.77 - 50 et p/m

Maak snel nieuwe
Vriendinnen

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

De ruilsexbox.
Snel resultaat. Géén ge-

schrijf, geen gewacht. Veel
plezier nog deze nacht.

06-320.326.99 (50 Ct. p/m)
Ina bezoekt een leuk paar.
Plots gaat de deur op slot,
en ze ontkleden elkaar...
06-320.323.84

50 et p/m
"Nee toch..?"

Een dame komt voor
Lifesex

met haar man, en ziet dan
de knul die ook meedoet.
06-320.321.32 - 50 et p/m
Inez ontdekt hoe SM. haar
alles laat vergeten. De sen-

satie komt als ze
sidderend
gehoorzaamt...

06-320.329.23 (50 et. p/m)
Heb je zin in sex?

De Erotische
Partnerlijn

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

Hete meisjes
06-320.328.00 - 50 et p/m

Mevrouw eist dat het meisje
zwarte nylons en

jarretels
draagt, verder niets. "En zo

serveer je de thee".
06-320.329.25 (50 et. p/m)
Ze ontmoeten elkaar voor

lifesex
Ze had een kleur van opwin-
ding toen hij zich ontkleedde
06-320.326.71 (50 et. p/m)

Gay-Escort
hot Gay info. Call-boys

openen hun mond
06-320.323.04...50 c/m

Mr. Martin
Gay-tele SM, dans
naar zijn pijpen...

06-320.323.05 ca.so ct.p.m.

Kontakte
privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass, gevr.

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

Diversen

Starfashion groothandel
Rechtstreeks uit het verre Oosten.

Kinderjeanspakjes, rokjes en blousjes.
Tel. 04490-19235.

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 SCHA-
DE-AUTO'S van ’lOO,- tot

’ 5.000,-. Tel. 04490-43481
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
O Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.

Bedrijfswagens
Nissan Urvan, per. bus D,

2-'B4, ’ 7.550,-. Fiat Ducato
G.V. D 8-'B5, ’ 10.900,-.

Prijzen excl. BTW.
Bastiaans

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

Voor alle bestellers groot of
klein, moet u bij DONNY zijn
Gespecialiseerd in alle
soorten bestelauto's en bus-
sen. Donny Klassen b.v.
Meerssenerweg 219, Maas-
tricht. Tel. 043-635222 of
043-634915

Aanhangwagens
Te k. fabrieks-AANHANG-
WAGEN, merk Sares m.
torsi-as, 2.00 m lang x 1.25
br. ’675,-. Tel. 045-312189

(Brom)ftetsen
Te koop ong. KREIDLER i.z.
g.st. Tel. 04498-53294.
Te k. Puch MAXI, vr.pr.
’375,-. Peugeot 103, 2 1/2Jr.
oud, vr.pr. ’ 275,- met verz.
Unescoplantsoen 9, Heer-
len-Nieuweinde
Te k. MOUNTAINBIKE
Giant tevens rollenbank.
Tel. 045-719931.
Te k. bromscooter VESPA
PK t.e.a.b. Tel. 045-222287.
Te k. VESPA Ciao met helm
’350,-. Tel. 045-270163.
Te k. gebruikte FIETSEN als
nieuw. Anjerstr. 8, Schinveld
Tel. 045-256719.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Sport & Spel

Opheffings - uitverkoop
Masita Rucanor Adidas

Voetbalbroek :

’ 29,95 nu ’ 19,-

-’ 25,- nu ’ 15,-
Voetbal-shirt :

’ 59,95 nu ’ 30,-
-’29,95 nu ’ 15,-

Keepers-tenue : ’ 135,- nu ’ 89,-
Voetbalkousen : 2 paar ’l5,-

Smash Kerkrade
Theaterpassage 122

OP IS OP!!!
Opheffings - uitverkoop

Fitness - stunts
DUMBELLS :

Vinyl: 2 x 5 kg nu ’ 20,-; 2 x 2.5 kg nu ’ 12,50
Chroom: 2 x 2.5 kg ’ 74,50 nu ’ 65,-;

2x5 kg ’39,95 nu ’3O,-
ENKEL/POLSGEWICHTEN :

2 x 0.5 kg ’ 13,95 nu ’ 9,95; 2 x 1 kg ’ 17,95 nu ’ 12,95
HALTERSCHIJVEN : ’ 2,80 per kg nu ’ 2,50 per kg

Smash
Theaterpassage 122, Kerkrade

OP IS OP!!!
Vakantie en Rekreatie

OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
ook tuinaanleg! 045-423699
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Kapper/Cosm.
Te k. Proffesionele NAGEL-
PRODUKTEN, hars, gel,
sieraden enz. Kasteelln.
66 E, Heerlen.

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.
STOELMATTERIJ verh. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Te k. afrasteringen en poor-
ten tegen concur. prijzen.
VEENSTRA Hekwerken. Tel
045-316238. Fax 045-
-324791.

GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328 Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
Door jonge masseuses
totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE met leuk
gesprek en (frisdrankje).
Eens geweest, u blijft ko-
men! Tel. 045-353489.
PORNOVIDEOCASSET-
TES te k. va. ’ 22,50 of 5
voor ’ 100,-. Stationsstr. 31,
Sittard. Maastricht, Via Re-
gia 105 (Brusselse Poort).
Ook verhuur.

De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.
Exclusieve KAMERS te huur
per uur met video en douche
Tel. 045-229680.

Te k. 2 zonneschermen 2
mtr. Br., z.g.a.nw. a ’ 225,-;
compl. visuitrusting ’ 350,-;
kI.TV Philips ’lOO,-; sjoel-
bak ’ 45,-; concertgitaar z.
g.a.nw. ’ 200,-; ACCOR-
DEON Vivaldi z.g.a.nw. 120
bas ’2.000,-. Tel. 045-
-751287, na 18.00 uur.

Een mooi jong
Meisje

staat verbaasd over wat die
ervaren man kan. En dan

nog...Grieks...
06-320.321.30 - 50 et p/m

De vrije
jongens- en meidenbox.

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

maken.
06-320.327.88 (50 et. p/m)

Zoek je 'n ondeugende meid
hete vrouwenlijn
06-320.326.22 - 50 et p/m

Op de bisex box
vinden eerlijke mensen el-
kaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje...
06-320.328.38 (50 et. p/m)

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid.

Tippelbox:
06-320.326.66 - 50 et p/m

Naakt
en vrij is Marian aan dat

strand, maar als 2 mannen
in de auto haar wegbrengen

wil ze niet...
06-320.326.70 - 50 et p/m

Trio-bisex box
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouw-relaties. De
enige box die deze contac-

ten waarmaakt.
06-320.326.88 (50 et. p/m)

Sex Kennisma-
kingslijn

allemaal kanjers!!
06-320.328.03 - 50 et p/m

Een sportknul
Hij traint overdag, maar

's avonds, als een man dat
soepele lijf streelt...

06-320.326.91 - 50 et p/m

06-nummers

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

06-320.330.03
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

Het slipje moet uit, als de
man dit

Sportmeisje
masseert. Onder zijn warme

handen voelt ze...
06-320.326.93 - 50 et p/m

Supercontacten
box de eerlijkste, eenvou-
digste en snelste weg naar

sexvrienden en vriendinnen.
- Probeer het maar...op

06-320.324.30.
Trouwens als je nog andere
verlangens hebt, dan is er
de beste, de heetste box
van NL. op nummertje

06-320.328.29 (50 et. p/m)
Voor Angela is het eerst rare
onzin die S.M. Maar als ze

na protest die
Man

ontmoet...
06-320.326.92 - 50 et p/m

Vrouwen zoeken sexcontact
Sex-contact-lijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

De man en de jongen
verrassen de mooie

hooghartige
bezoekster niets ontziend...
06-320.326.90 - 50 et p/m

Lekkere meiden spreken af
op de

Sexrelatielijn
06-320.320.44 - 50 et p/m

Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met erva-
ren heer. Ze vinden het op
de generatiebox
06-320.326.27 (50 et. p/m)

De leraar neemt blonde
Anky streng onder handen.

Ze Spartelt
vreemd tegen, over de knie..

06-320.323.85 - 50 et p/m
Direkt snel sexcontact!!

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

Je ruige handen
maken me
dronken...

* Eroslijn *
06-320.321.22

50 et p/m

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.

Die naaktfoto's
zijn het middelvoor de man.

De knappe blonde vrouw
gehoorzaamd hem...

06-320.326.73 - 50 et p/m

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

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

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

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

Rijpe vrouw 41 jr.

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste
06-320.323.12- 50c/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 verwennen!
06-320.350.68 - 50c/m

Als de deur dichtvalt krijgt
Helga de sensatie van

Strenge
S.M. met een knul.

06-320.330.61 - 50 et p/m
"Meisje kom hier"

Mevrouw is

Superstreng
voor het slordige meisje met

het kleine slipje.
06-320.330.19- 50 et p/m

"Vooruit"
Zadel mijn ...! De mannen
zijn het zat, en in de stal

straffen ze de mooie dame.
06-320.329.24 - 50 Ct p/m

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

ge...wordt op
06-320.324.90 Leuk toch?
Trouwens, de lijf-sexbox,
daar durven ze ook en...jij

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

Knappe vrouwen. Jongens
in sportbroekjes,
Minislipjes

en...zonder. Homo's...voor
de man die foto's maakt...
06-320.321.33-50 et p/m

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper.

Bezoek onze showroom

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,
Heerlen, 045-722566

Comfort. 2-pers. camper.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Te k. gevr. alle merken
TOURCARAVANS. Tel.
045-720200.
2 4-pers. CARAVANS

’ 750,-. Tel. 045-722721
b.g.g. 727581

Wonen Totaal

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

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

Nu een GRATIS deurmat bij elke bestelling.

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen

Tel. 045-720741.

Rechtstreeks van de fabriek
kussens voor eiken bankstellen.

Wij bekleden of vernieuwen uw kussens 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
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. EIKEN Kast, 4 m. lang;
rustiek eiken ronde tafel met
4 stoelen. 045-424043. na
18.00 uur.
Weg. pi.gebrek te koop 2-
zits BANKJE, kl. beige,

’ 200,-. Tel. 045-222287.

Zwaar eiken WANDKAST
als nw. vr.pr. ’ 1.475,-; eik.
eethoek, 6 st. vr.pr. ’ 875,-;
zwaar eik. bankstel vr.pr.

’ 850,-. 045-323830.

VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.

T k. zeer mooie luxe TOUR-
CARAVAN, 3.30 m. ijskast,
raamluifels en gas, bwj.
1977, vr.pr. ’3.850,-. Tel.
04492-5510.
Te koop HOBBY Prestige
495 met voortent '84.
04498-54390.
Te k. goed onderh. oudere
TOURCARAVAN, Astral,
3.80 m., met voort., ijskast
en kachel, na 18.00 u. Tel.
04454-2910.
Te k. STACARAVAN, 1 pla-
ten woonwagen en algehele
inboedel v.h. woonhuis.
Wilmenweg 68, Merkelbeek.
Alpenkreutzer GT EXPORT,
bwj. '87, z.g.a.nw., 3 X gebr.
mcl. kantelbeugels en baga-
geframe, pr. ’5.250,-. Tel.
045-751287, na 18.00 uur.

Zonnebanken/Zonnehemeis

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

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

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
Hoofdstr. 12Kerkrade, tel. 045-456999.

TV/Video

Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Éygels-
novergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. West-Highland-White-
Terriërs met STAMBOOM, 8
wkn., ingeënt en en ontw.
Tel. 013-637592.

(Huis)dieren

Goede KLEUREN-TVS..
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaar tv-occ.centrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.

Te k. COLLIE-teef, 1 jr. oud,
met stamboom, kl. trygolour.
Tel. 04450-4312.
Te k. BASTAARDHONDJE
wit/lichtbruin, 1 jr. oud, teefje
Tel. 045-461171.
Jonge KONIJNEN te koop
(Lotharingers). Tel. 045-
-412582, Heerlen.

VIDEO'S, kleuren TV's, v.a.
1982 en stereo-torens. Tel.
04406-12875.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Huishoudelijke artikelen

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

’ 298,-. van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. 045-212655

Kachels/Verwarming
KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, ■ Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.
Te k. aangeb. inb. HETE-
LUCHTOVEN, pr. ’150,-.
Tel. 045-250238.

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

Te k. DIEPVRIESLADEN-
KASTEN en kisten, koelkas-
ten v.a. ’ 95,-, was- en
droogautomaten v.a.’ 195,-
-centrifuges v.a. ’ 95,-. bak-
ovens, kookplateau's v.a.
’95,-, video's v.a. ’195,-,
stereoinstallaties compl. v.a.

’ 95,-. en alles met garantie
bij Vriesko, Sittarderweg
136, Heerlen. Tel. 045-
-727342.

Muziek
Tijdens de Maaslandbeurs in Stem op 6, 7 en 8 april

demonstreert Joep Servais de nieuwste GEM orgel- en
keyboardkollektie. Diverse beursaanbiedingen!

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

Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’ 3,25 per
m2. Jawell 045-256423.
Te k. HAAGCONIFEREN
van 80 tot 150cm v.a. ’ 4,--,
heide ’ 1,-- p. stuk, hees-
ters vaste planten, rozen,
groentenplanten en graszo-
den ’ 3,25 per m2. Kwekerij
Dautzenberg, Euverem 16,
Gulpen. 04450-2131.

Huw./Kennism.
Ik wil graag kennismaken
met M.M. Ze heeft gereag.
op br.o.nr. B-3954.

Mode Totaal
T.k. COMMUNIEJURK mt.
146, iets moois, zien is ko-
pen. 045-253397 (na 16 u.).

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

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

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

Weg. verh. rest partij AN-
TIEK van alles en nog wat,
voor dump-prijzen. Tel.
045-222471

Te k. FRIESE staartklok
voor liefhebber. Tel. 09.49.
24561757.

Gezocht BASSIST en toet-
senist voor rockband. Tel.
04492-4523.

Literatuur
Te k. 20-delige Summa EN-
CYCLOPEDIE, plus atlas en
div. series boeken. Tel. 045-
-250238.

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

Te koop gevraagd
Wegens grote vraag hebben wij interesse in:

* goede GEBRUIKTE POLYESTER SPEEDBOTEN,
SPORTBOTEN en KAJUITBOTEN met binnenboord- of

buitenboordmotoren.
* goede gebruikte BUITENBOORDMOTOREN 'Watersport "De Tip"

Maasbracht. Tel. 04746-3161.

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.
SPOORBIELZEN 2.5 mtr.
vanaf 20,-; evt. op maat en/
of thuis bez. Houtzagerij
Windels, Industrieterrein
Bouwberg, Brunssum. Tel.
045-270585.
Geimpr. TUINHOUT 15 jr.
garantie op planken, palen,
kepers, rolborders, enz.
Zeer concurerende prijzen.
Evt. alles op maat en/of
thuisbez. Houtzagerij Win-
dels, Industrieter. Bouwberg
Brunssum. Tel. 045-270585
Geimpr. PALEN b.v. 60 cm
x 7cm doorsn. ’ 1,90 per
stuk. 160cm x Bcm doorsn.

’ 4,50 p. stuk. 250cm x Bcm
doorsn. ’7,50 p. stuk. 15 jr.
garantie. Evt. thuisbez.
Houtzagerij Windels, Indus-
trieter. Bouwberg, Bruns-
sum. Tel. 045-270585.
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Is er nog leven na
de Paashaas?

Bij Cosmos wel!
Daarvan kunt u zichzelf overtuigen tijdens de Een unieke kans om in een rustige sfeerkennis te
grote paasshow die Cosmos houdt. maken met het beste op het terrein van de auto-

matisering. En niet alleen staan deskundige
De Paashaas staat voor u klaar op 10 en 11 april f"e""üdenf de °Pen da?en voor

t

v Uaa/" E'
" \ T 11 j mn/w * innn :- £i~ ligtook nog een leuke verrassingop ute wachten
in Valkenswaard van 10.00 tot 19.00 uur in dne- In de von Jvan een Mem geschenk.
delig kostuum.

De werkelijke waarde van uw bezoek zult u het
Om ute informeren over alles op het gebied van beste ondervinden na Pasen. Dan kunt u zelf
de automatisering. Zowel wat betreft de hard- ondervinden hoe effektief en professioneel
ware (IBM, HP., Toshiba, Novell, OKI, enz.) als Cosmos ComputerCenter u van dienstkan zijn.
de software (Grote Beer). Met daarnaast volle-
dige informatie en advies over de begeleiding, Laat even weten datu komt. Bel met 04902-85757
after sales, opleidingen, data entry en support Armelies Heesakkers in Valkenswaard.
services. Graag tot ziens bij Cosmos Computer Center.

COSMOS
COMPUTER CENTER

Valkenierstraat 2, 5555 JE Valkenswaard. Tel. 04902-85757. In de Cramer 1, 6411 RS Heerlen. Tel. 045-741222.

In en om de tuin

Tuinmaterialen
Terras- en oprittegels, klinkers, cobbelstones enz....

Beplantbare bloembakken va. ’ 14,95 per stuk mcl. BTW

Amold Opreij
Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven

Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.

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

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.
Te koop gevr. AANHANG-
WAGEN tot ’250,-, op-
knappen geen bezwaar. Tel.
045-312189.



Amev en VSB samen
met Belgische AG

Van onze redactie economie
- Verzekeraar Amev, diebinnenkort fuseert met de

"SB Groep, gaat na die fusie zijn activiteiten volledig samen-voegen met de grootste Belgische verzekeringsmaatschappij
l A-G Groep in Brussel. Dit hebben Amev en de AG Groep maan-

°-ag meegedeeld.
e nieuwe groep krijgt een geza-

balanstotaal van ruim f 66;r Ujard en een totale omzet vanuirn f 14 miljard. Het premie-inko-
®n daarvan bedraagt bijna flOle" Jard-°e AG Groep en Amev zul-a,n in de nieuwe situatie optreden

len ?10edermaatschappijen en zul-
hanun vennootschappelijke onaf-

volledig behouden.
stn dus geen verandering in deUctuur van de aandelenkapitalen

en het aandeelhouderschap. De cer-
tificaten van Amev blijven gewoon
op de Amsterdamse effectenbeurs
genoteerd en de aandelen AG
Groep op de effectenbeurs van
Brussel.
Na het samengaan ontstaat een
groep die tot de 15 grootste verzeke-
raars van Europa behoort. De sa-
menvoeging van de operationele ac-
tiviteiten leidt'niet tot feitelijke inte-
gratie van enige betekenis, net zo
min als dat het geval is bij het sa-
mengaan tussen Amev en VSB.
Want de afzonderlijke bedrijven be-
dienen eigen markten diezich ofuit
geografische oogpunt of uit de aard
van het produkt van elkaar onder-
scheiden. Wel worden met de sa-
menwerking synergetische effecten
en kostenbesparingen nagestreefd.

Philips opent
winkel in DDR
ZESDEN- De Duitse tak van
let Eindhovense Philips-con-ern, Deutsche Philips, heeft
maandag in de Oostduitse stad
Jresden een winkel voor con-
Umentenelektronica geopend.U uren voor de opening ston-den meer dan 500 mensen in de
?J om de produkten te bemach-
igen.
nde winkel wordt het comple-e assortiment van Philips aan-
boden. Dat varieert van tele-
sietoestelien tot cd-spelers en

actiowekkers. De consumen-enprodukten kunnen zowel inoostduitse als Westduitse mar-
den worden betaald.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid zal van de sa-
menvoeging geen nadelige gevol-
gen ondervinden. Onder de in totaal
20.000 betrokken werknemers zul-
len geen gedwongen ontslagen
plaats vinden. Alhoewel beide par-
tijen ieder voor 50 procent deelne-
men in de nieuwe groep, verschilt
de waarde van de inbreng. Op grond
van berekeningen, waarbij rekening
is gehouden met de huidige en toe-
komstige winstcapaciteit, is beslo-
ten dat de inbreng van Amev f 1,15
miljard groter is dan die van AG
Groep. Amev ontvangt voor dit ver-
schil van AG Groep in totaal f 575miljoen verspreid over 10 jaar.

De invloedvan de samenvoeging opde winst en het vermogen per aan-deel is nog niet nauwkeurig aan tegeven. Verwacht wordt echter datde ontwikkeling van het dividend
niet negatief wordt beïnvloed. In de
toekomst zal het ongetwijfeld mo-
gelijk zijn vennootschappen uit ver-
schillende Europese landen volle-dig te laten samengaan in één Euro-pese vennootschap. Nu dat nog niet
mogelijk is, is gekozen voor de ge-
presenteerde structuur.

" Tijdens een bijeenkomst in Utrecht maakten kopstukken van de verzekeraars AMEV en VSB
het samengaan met de Belgische AG groep bekend.

beursoverzicht
Flauw
AMSTERDAM - De Amsterdamseeffectenbeurs is maandag de nieu-we week flauw begonnen. Nadat 'sochtends de koersen nog even le-
*en stand te houden, bleek al rond
net middaguur dat steeds meer ter-
ein moest worden prijsgegeven enoat een flauwe stemming de beursomsloot. De stemmingsindex sloot

Wee punten lager op 114,40 na kortdaarvoor nog een laagste notering
114,20 te hebben gekend. DeKoesmdex algemeen sloot met eenveriies van 2,7 punten op 195,1. Deoougatiemarkt vertoonde 's och-tends nog winsten van 0,35 punt,""aar ook dit moest in de loop van9-e dag terug om op een winstje vanu .15 punt te sluiten.

Alle denkbare factoren werden
n"u ie,handelaren erbiJ gehaald°m het beeld te verklaren: de in-eenstortingvan de beurs in Tokyo,ac Duitse valuta-omruil in de ver-K lng ?, °P, i volÊens centralehnnH êSld6,nt Pöhl' wat later doorbondskanselier Kohl weer alsvoorbarig werd geschetst en de

Maar uiteindelijk was de dunneaandelenomzet er de oorzaak vandat de koersen omlaag gingen Detotale omzet bedroeg maandag1 1,5 miljard, waarvan f 927 aar^obligaties en slechts f 623 miljoen
aan aandelen. Koploper was Ko-ninklijke Olie met een omzet vanf 77 miljoen, gevolgd door het lo-kale Industrieele Maatschappij
met een omzet van f 58 miljoen.
Dit fonds zit in het consortium dat
onder leiding van Reiss een belangkrijgt in de nieuwe opzet van Ma-
cintosh.
Bij de overige hooffondsen moest
Buhrmann-Tetterode f 2,40 latenop f 61, ondanks alle positieve be-
nenten over de gang van zaken deaigelopen tijd. DAF was f 1,30 la-ger op f 33 40 en Wessanen f 2,40
opi 63,60. Fokker leverde f 1,40 in
°P f 40,10. Nationale-Nederlandnoteerde slechts twee dubbeltjes
minder op f 73,60. Het andere ver-zekeringsfonds Aegon sloot f 1,30
'ager op f 111,30 terwijl Amev uitoe notering was.
ue optiebeurs was eveneens flauwgestemd. De onzekerheid in demarkt was voor veel beleggers eengoede reden om aan de zijlijn teDmven, waardoor de handel eenongeanimeerde aanblik bood. Detotale omzet kwam uit op 31.000contracten. In de aandelenhoekwas Philips met 4.600 contractennet meest verhandelde fonds,waarvan een groot deel tot standKwam door een 'jumbo-order.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
NOG Bel.fonds 32,00 32,00
pan pacific 10,60 10,60
Pie Med. 12,20 12,10
Poolgarant 9,00
SimacTech. 17,00 ' 17,50Shgroßeh. 52,50 52,50
VerkadeKon. 401,00 405,00
VHS Onr. Goed 14,40 14,40
Weweler 83,50 82,50

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Akzo c apr 125,00 201 7,10 4,70
coc c apr 275,00 156 14,50 10,00
coc c apr 280,00 475 10,30 6,20
coc c apr 285,00 846 7,00 3,70
coc c apr 290,00 274 3,70 2,10
coc c mei 280,00 233 11,00 7,00
coc c mei 290,00 161 6,00 4,00
coc p apr 270,00 342 1,00 1,80
coc p apr 275,00 420 1,50 3,10 a
coc p apr 285,00 807 4,00 7,00
coc p apr 290,00 346 6,70 10,00
coc p mei 270,00 243 4,00 6,00goud c mei 380,00 164 6,50 a 6,50
goud p mei 380,00 322 13,00 13 20
gist p apr 30,00 234 1,40 1,50
hoog c apr 80,00 461 2,80 1,80hoog c jul 80,00 378 4,60 3,50
hoog c jul 85,00 283 2,80 2,10
hoog p apr 75,00 294 0,80 1,10
kim c apr 35,00 474 1,60 1,00kim p apr 35,00 455 0,70 0,90
kim p jul 35,00 324 1,80 2,20
kim p 093 35,00 369 5,70 a 5,90
nedl c jul 90,00 202 14,20 a 12,50
nedl c jul 100,00 367 8,00 6,50
nmb p jul 50,00 175 1,70 b 2,20
natn c apr 70,00 256 4,10 3,90
natn c j93 70,00 140 15,00 14,80
natn p apr 70,00 140 0,30 0,50
phil c apr 42,50 233 1,00 0,70
phü c apr 45,00 176 0,30 0,20
phü c jul 42,50 741 2,70 2,30
phil c okt 40,00 212 5,50 5,10
phil c 092 55,00 140 4,70 4,80
phil c 093 30,00 1133 17,60 17,10
phU p apr 40,00 140 0,40 0,80
phil p apr 42,50 666 1,60 2,00
phil p jul 42,50 205 2,50 2,90
phü p 094 45,00 139 8,50 9,00
olie c apr 140,00 235 6,50 4,80
oUe c apr 145,00 248 2,60 1,90
oUe c apr 150,00 182 0,90 0,40
oUe c jul 150,00 294 3,20 2,50
olie c 091 105,00 168 42,40 a 40,20
oUe p apr 140,00 391 0,60 ],20a
umi c apr 150,00 187 2,60 1,60
unil c jul 150,00 350 6,00 4,60
unU p apr 150,00 357 2,10 3,70
voc c apr 40,00 140 1,40 0,80

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

Euro-obligaties & conv.
Aegon warr 12,30 12,30
10/2ABN 87 93,25 93,25
13Amev 85 97,30 97,30
10Amev85 101,75 101,75
11Amev 86 91,00 91,00
10/2Amro 86 96,00 96,50
10 Amro 87 93,50 i 93,50
53/< Amro 86 90,00 90,00
Amro Bank wr 8,60 8,10
Amro zw 86 72,30 72,30
9 BMH ecu 85-92 94,70 94,70
7 BMH 87 93.20 93,20
10'/»EEG-ecuB4 99.35 99,35
9;,-iEIB-ecuBs 95,80 95,80
12',j HIAirl.F 94,90 94.90
11WNGU83 100,00 100,00
10 NGU 83 100,00 100.00
2WNMBPb.B6 82.20 82,20
NMB Postb.war. 82,80 78.00
8% Phil. 86 97,75 97.90
6% Phil.B3 98,00 98.00
11Rabo 83 101,90 101.90
9 Rabo 85 93,00 93.00
7 Rabo 84 96,00 96,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5.30 5.30
Bredero aand. 22.00 22,00
Bredero eert. 20,00 20.00
11 Bredero 23.00 22.00 a
LTV Corp. 1,50 1,50
5 Nederh. 68-78 23,50 23,50
RSV. eert 0,92 0,79
7'/«RSV69 86,50 86,50

Paralleltnarkt
Alanheri 26,00 26,00
Berghuizer 34,00 32,50
Besouw Van c. 52,70 52,70
CBI Barin Oc.yen 1860,00 1860,00
Comm.Obl.F.l 94.60 95,00
Comm.Obl.F.2 94,10 94,40
Comm.Obl.F.3 94,80 94,90
De Drie Electr. 32,00 32,50 b
Dico Intern. 100,00 102,00
DOCdata 24,80 24,40
Ehco-KLM Kl. 37,60 37,60
E&L Belegg.l 74,20 74,30
E&L Belegg.2 74,10 74,20
E&L Belegg.3 76.00 76.10
Free Rec.Sh. 31.30 31,30
Geld.Pap.c. 64.60 64,40
Gouda Vuurv c 99,50 f 99,50
Groenendijk 35,80 36,00
Grontmij c. 192,00 192,00
HCA Holding 53,50 53.60
Hes Beheer 255,00 b 259.50
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3.35 3,35
Interview Eur. 8,90 f 8,90
Inv. Mij Ned. 49,00 47,00
Kuehne+Heitz 49,00 47.50LCIComp.Gr. 83.50 82,50
Melle 311.00 305,00 a
Nedschroef 126,50 126,30
Neways Elec. 9,80 9,90 f

St.Gobin Ffr 571,00 573,00
Saralee 29,50
Schlumberger 52.50 52,00
SearsRoebuck 39.20 38.90
Sonysven) 43.40 42.50
Southw. Bell 56.70 56,40
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 32.70 33.00
Texaco 58,75 59.00
Texas Instr. 36,25 36.20
The Coaslal C. 30,75 30,70
T.I.P Eur. 1.80 1.86
Toshiba Corp. 1070,00 1020.00
Union Carbide 22.10 22,00
Union Pacific , 70,70 72.50
Unisys 15,40 15.40
USX Corp 35,80 35,60
US West 73.80 73,60
Warner Lamb. 106.40
Westinghouse 75.50 75,50
Woolworth 63,60 63,10
Xerox Corp. 56,00 55.60
Certificaten Amerika
AMAXInc. 53,50 52.50
Am. HumeProd. 192.00
ATT Nedam 80,00 79,00
ASARCO Ine. 44,50
Atl. Richf. 217,00 218.00Boeing Corp. 136.00 135,50
Can. Pacific 38.50 37,00
Chevron Corp. 130,00
Chrysler 30.00 30.00Citicorp. 43,00 42,90
Colgate-Palm. 108.00 112,00
Control Data 33.50 33,50
Dow Chemical 123,50 123.00Eastman Kodak 72,50 72,50
Exxon Corp. 87,00 87,00
Fluor Corp. 82.00
Gen. Electric 121,50 121,50
Gen. Motors 88.00 86,00
Gillette 98.00 98.00
Goodyear 70,00 70,00
Inco 49,00 48,50
I-B.M. 198.50 197,00■ Int. Flavors 118,00
ITT Corp. 119.00
Kroger 24.00 24.00
Lockheed 68.00 68.00
Merck & Co. 133,50 131,50
Minn. Min. 156,00 154,00
PepsiCo. 118.00 116,00
Philip Morris C. 74,00 73,00
PhiU. Petr. 48.00 48,00
Polaroid. 80,50 80,00
Procter & G. 127.00
Quaker Oats 83,00
Schlumberger 98.80 98.80
SearsRoebuck 74,00 74,00
Shell Canada 62,00 61.50
Tandy Corp. 60.50 61,00
Texas Instr. 68,00 67,50
Union Pacific 134,00 137.00
Unisys Corp 31.00 31,00
USX Corp 67,00 66.50
Varity Corp 3,60
Westinghouse 144.00 145.00
Woolworth 119,00 119,00
Xerox Corp. 97,00 96,00

Buitenlandse obligaties
B!'4EEGB4(I) 98,40 98.70b
JVi EngWarL 33.00 33.00
53/4 EIB 65 99,60 99,60
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 37,00 37.00
Amer. Brands 64.70 64.80
Amer. Expres 26,10 25,30d
Am.Tel.& Tel. 42,60 42,00
Ameritech 59,80 59,70
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 29,80 29.00
Atl.Richf. 114,80 115,20
BAT Industr. B,ood 7,80
Bell Atlantic 93,50 94,10
BellCanEnterpr 41,20 41,00
Bell Res.Adlr 0,20
Bell South 54.50 54,40
BET Public 2,60
Bethl. Steel 20,20 19,60
Boeing Comp. 72,10 71,70
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 17,10 16.00
Citicorp. 23,60 23,00
Colgate-Palm. 59,20 59,50
Comm. Edison 34,20 34,70
Comp.Gen.El. 560,00
Control Data 19.80 20,70
Dai-Ichi Yen 2400,00b2300,00b
Dow Chemical 66.00 66,00
Du Pont 38,50
Eastman Kodak 39,40 39,10
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 154,00 154,00
Exxon Corp. 46.40 46,25
First Pac.HKs 1,30
Fluor Corp. 42.50
Ford Motor 48.00 47.25
Gen. Electric 64.00 63,80
Gen. Motors 46,60 46.10
Gillette 52,00 51,50
Goodyear 36,25 36,00
Grace & Co, 30,00
Honeywell 88,40 88,20
lnt.Bus.Mach. 105,75 105.00
Intern.Flavor 58,70
Intern. Paper 51,60
ITT Corp. 53,50 53.50
K.Benson® 5171,00 5017,00
Litton Ind. 74,60 73,00
Lockheed ' 36,40 36.00
Minnesota Mining 82.00 81,00
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 61,80 61,80
Morgan $ 36,20 36,30
News Corp Auss 10,80 10,40
Nynex 81,60 81.40
Occ.Petr.Corp 27.40 27.40
Pac. Telesis 46,20 46.40
P.& O. ® 7.00 7.00
Pepsico 62,75 61,10
Philip Morris C. 39,80 39.25
PhiU. Petr. 25,40 25,70
Polaroid 46,40 46.00
Privatb Dkr 277,50 280,00
Quaker Oats , 47.00

Hoofdfondsen v.k. s.k
AEGON 112,60 111,30
Ahold 127,50 127,00
Akzo 130,80 128,00
A.B.N. 39,70 38,90
Alrenta 153,30 153,50
Amev 60,50
Amro A. in F. 88,80 88,60
Amro-Bank 79,30 78,30
Borsumij W. 75,50 74,00
Biihrm.Tet. . 63,40 61,00
C.S.M.eert. 79,90 79,20
DAF 34,70 33,40
Dordt.Petr. 131,80 129,70
DSM 119,20 117,60
Elsevier 81,90 80,10
Fokker eert. 41,50 40,10
Gist-Broc. c. 28,60 28,60
HCS Techn. 12,80 12,40
Heineken 113,80 111,80
Hoogovens 81,10 79,40
Hunter Dougl. 96,80 95,40
Int.Müller 95,00 93,00
KLM 35,90 35,00
Kon.Ned.Pap. 43,50 42,10
Kon. Olie 145,00 143,20
Nat. Nederl. 73,80 73,60
NMB Postbank 52,80 51,80
Nedlloyd 100,10 98,30
Océ-v.d.Gr. 301,00 298,00
Pakhoed Hold. 172,00 171,00
{, h'llPs 42,90 42,30
"°5eco 98,20 97,10
Kodamco 79,70 79,70

süllne5üllne,u 95,10 93,60&£«, 57'70 57-90Uni»VMF «.80 49,20

Sr 183 ssVolmacSoftw. 45;00 43;70

Wessanen $» *.&
Wol.ers-K.uwer $» «$
Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 70 «1 ninACF-Holding Hfo 7>;

Gr/ 240'50 24050Air Holland 27,30 27 20Alg.Bank.Ned 40,40 40'ooABN (div'9o) 38:40 38 00AsdOpt.Tr. 19,90 , 1990Asd Rubber 5,35 545Ant. Verff. 410,10
Atag Hold c 95,00 94.50 aAut.lnd.R'dam 85,00 85 00
BAM Groep 93,00 9LOO
Batenburg 91,00 90,50
Beers 133,00 130,00
Begemann 146,00e 146,00
Belindo 319,50 319,50
Berkei's P. 5,35 b 5,20
Blydenst-Will. 31,40 29,90
Boer De, Kon. 333,00 335,00
deBoer Winkelbedr. 64,70 64.00
Bols 162,50 159.50
Boskalis W. 14,90 14,90
Boskalis pr 18,20 18,20
Braat Beheer 45,30 45,30

Breevast 18.40 18,00
Burgman-H. 3300,00 3300,00
Calvé-Delft pr 825,00 825,00
Calvé-Delftc 981.00 968,00
Center Parcs «.00 48,80
Centr.Suiker '9.00 78,50
Chamotte Unie 8,70 b 6,90
Cindu-Key 275,00 297,00
Claimindo 316.00 316.00
Content Beheer 23,80 23,50
Cred.LßN 50,00 49,30
Crown v.G.c 87,00 87,00
Delft Instrum. 51,40 51,20
Desseaux 240,00 240,00
Dorp-Groep 38,50 37,50
DSM(div'9o) H3.00
Econosto 369,00 361,50
EMBA 125.00 125,00
Enkshold. 118,50 117,50
Flexovit Int. 92,50 91.00
Frans Maas c. 105,50 104,80
Furness 137,00 133,50
Gamma Holding 83,50 83,00
Gamma pref 6,10 f 6,00
Getronics 30,80 30,50
Geveke . 46.40 46,00
Giessen-de N. 274,00 265,00b
Goudsmit Ed. 412,00 407,00
Grasso'sKon. 149,00 144,80
Grolsch 150,00 146,00
GTI-Holding 197.00 196,00a
Hagemeyer 113,00 110,30
ldem'/idiv.-89 110.00 108,50
HAL Trust B 14,80 14,70
HAL Trust Unit 14,80 14,70
H.B.G. 184,50 183,00
Hein Hold 97,50 95,00
Hoek's Mach. 176,00 175,00
HeinekenHld 97,50 95,00
Holl.SeaS. 1.12 1,11
Holl. Kloos 515,00 500,00
Hoop Eff.bk. 10,00 9,70
Hunter D.pr. 4,40 4,40
ICA Holding 16,60 16,50
IHC Caland 43,40 42,50
Industr.My 214,00 220,00
Infotheek 27,40 27,20
Ing.Bur.Kondor 575,00 575,00
Kas-Ass. 47,50 46,50
Kempen Holding 15.50 15,20
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 70,50 7000
KBB c. 70,50 70,00
Kon.Sphinx 131.40 130,00
Koppelpoort H. 300,00 300,00
Krasnapolsky 195,00 195,00
Landré & Gl. 68,60 65,50dMacintosh 40,80
Maxwell Petr. 690,00 690,00Medicopharma 62,00 62,50
Idem (div9o) 59,00
Melia Int. 6,35 6,50MHVAmsterdam 18,90 22,00bMoeara Enim 1197,00 1191,00
M.Enim 08-cert 15850,00 15850,00Moolen en Co 28,80 27,50
Mulder Bosk. 76,00 76,00
Multihouse 7,60 7,60
■Mynbouwk. W. 417,50 41ö!oONaeff 300,00

NAGRON 47,50 49,50
NIB 612,00 612.00
NBM-Amstelland 18,90 18,70
NEDAP 369,00 367,00
NKFHold.cert. 337.50 339,00
Ned.Part.Mij 41,80 41,60
Ned.Spnngst. 10000,00
Norit 1050,00 1025,00
Nutricia gb 78,00 77,00
Nutricia vb 86,00 85,00
Nijv.t.Cate 95,00 93,60
Nijv.Cate d'9o
Oce-vdGr.div9o
Omnium Europe 14,00 a 13,80
Orco Bank c. 70,60 70,60
OTRA 224,00 222,00
Palthe 100,00 a 98,001'
Philips div.'9o 41,50 40,70
Pirelli Tyre 34,40 33,50
Polygram 35,20 33,90
Polynorm 114,50 112,50
Porcel. Fles 180,00 178,00
Ravast 45,60 45.60
Reesink 74,00 74,00
Riva 49.50 a 49,00
Rivalcert.) . 47.00 47,00
Samas Groep 71,30 69.00
Sarakreek 30.00 30,00
Schuitema 1300,00 1300,00
Schuttersveld 44.00 44.00
Smit Intern. 69,50 67,50
St.Bankiers c. 23,30 23.10
Stad Rotterdam c 48,70 47.80
TelegraafDe 91,50 92,00
Text.Twenthe 343,00 344,00
Tulip Comp. 36,60 36,10
Tw.Kabel Hold 155,80 153,00
Übbink 84,00 83,50
Union Fiets. 33,10 33,00.
Ver.Glasfabi'. 343,00 337,00
Verto 73,20 70,80
Volker Stev. 75,00 77,00
Vredestein 21,50 20.50
VRG-Groep 66,60 66,50
Wegener Tyl 177,50 177,50
West Invest 24,00 24,00
West Inv. wb. 105,00 103,00a
Wolters Kluwer 205,00 202,00
Idem div.'9o 50.20 50,00
Wyers 45,50 44,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,50 37,50
'ABNAand.f. 72,20 72,90
ABN Beleg.f. 56,90 56.50
ALBEFO 51.30 51.30
Aldollar BF $ 21.60 21,60
Alg.Fondsenb. 228,00 228,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 46,70 46,00
Amenca Fund 290,00 288,00
Amro Eur.F. 74,10 73,10
Amro Far E.F. 59,50 58,40
Amro Neth.F. 76,20 75,70
Amro N.Am.F. 60,70 60,60
Amro Obl.Gr. 154,10 154,70
Amvabel 77,20 76,50
AsianTigersFd 63,50 62.30
AsianSelFund 48.40 48.20

Bemco Austr. 51,50 51,00
Bever Belegg. 6,20 6,20
BOGAMIJ 106,50 106,00
CLN Obl.Waardel'. 100,70 100,90
Delta Llovd 43,30 43.30
DP Am.Gr.F. 24.80 24.50
Dp Energy.Res. 47,10
Eng-H011.8.T.1 9.30 9,30
EMF rentefonds 59,70 59.70
Eur.Ass. Tr. 10,50 b 11,00b
EOE DuStlnF. 301,00 299,00
EurGrFund 63,00 b 63,00
Euro Spain Fd 8,00 7,90
Gim Global 49,60 49.00
Hend.Eur.Gr.F. 224,00 223.60
Henderson Spirit 65.50 63,00
HollandFund 75,00 74,00
Holl.Obl.Fonds 116.50 117.50
Holl.Pac.F. 102,00 100,00a
Interbonds 495,00 495.00
Inteielf.soo 46,50 45.00
InteieffWarr. 263.00 240.00
Jade Fonds 170,50 165,50
Japan Fund 24,90 23,90
Jap.lnd.Alpha Fd 10600,00
Japan Rot. Fund yen 8600,00
Mal.Cap.F. $ 8.50 8.10
MeesObl.Div.Fonds 97.50 97,80
MX Int.Vent. 50.10 50.10
Nat.Res.Fund 1370,00 1370.00
NedufoA 132.00 132.00
Nedufo B 135,50 135.50
NMB Dutch Fund 40.90 40.20
NMB Global F. 47,70 47,70
NMB Oblig.F. 34,90 35,00
NMB Rente F. 103,40 102,80
NMB Vast Goed 38,30 38,10
Obam, Belegg. 217,50 215.50
OAMFRentef. 13,00 13.00
Orcur.Ned.p. 47,70 47,70
Pae.Prop.Sec.f 45,80 44.50
Pierson Rente 100,30 100,90
Postb.Belegg.f 51,70 51,80
Piosp.lnt.High.lnc. 7,00 b 7,00b
Rabo Obl.inv.l'. 73.50 73,70
Rabo Obl.div.f. 48,20 48.30
Rabo Onr.g.f. 84,10 84,10
Rentalent Bel. 133,20 133.80
Rentotaal NV 30.90 30,90
RG groen 50,40 50,40
RG blauw 49.50 49,70
RG geel 48.00 48.00
Rodin Prop.s 107,00 107,00
Rolinco eum.p 90,80 89,00
Sci,Tech 17.30 17,10
Technology F. 17.80 17.80
Tokyo Pac. H. 220,00 207.00
Trans Eur.F. 83,80 82,00
TranspacF.. 410.00 394,00
Uni-Invest 123,50 121,00
Unico Inv.F. 79,00 78,60
Unifonds 39,20 38,70
VWN 60.40 60,50
Vast Ned 130.10 130,30
Venture F.N. 41,00 41,00
VIB NV 87,70 87.80
VSB Mix Fund 51,20 51,10
WBO Int. 71,50 71,10
Wereldhave NV 200,30 200,80
Yen Value Fund 83,30 81.40

economie

Dagbladen
in oosten
fuseren

ENSCHEDE - De vier dagbladbedrijven in
Oost-Nederland en twee drukkerijen zijn een
fusie aangegaan. Samen vormen zij de ODC,
de Oostelijke Dagbladen Combinatie B.V.
Deze combinatie wordt hiermee de uitgever
van vier dagbladen (en hun kopbladen): Dag-
blad Tubantia (Hengelo's Dagblad, Dagblad
Van het Oosten), Twentsche Courant (Over-
ijssels Dagblad), Arnhemse Courant (Graaf-
schapbode, Edese Courant, Nijmeegs Dag-
blad), Deventer Dagblad (Zutphens Dagblad,
Sallands Dagblad, Geldersch-Overijselse
Courant). Tot de holding gaan ook behoren
Van derLoeff/Drukkers B.V. en Salland Ro-
tatie Drukkerij B.V.

De aandelen van de nieuwe dagbladencom-
binatie komen voor driekwart in handenvan

Van derLoeff (Enschede) en voor een kwart
bij Wolters Kluwer Nederland(Deventer). De
vier dagbladbedrijven en de twee drukkerij-
en komen als afzonderlijke werkmaatschap-
pijen onder de holding te vallen. Het is een

fusie tussen de bedrijven. De door hen uitge-
geven dagbladen blijven afzonderlijk ver-
schijnen onder de eigen hoofdredactie en
met behoud van de eigen identiteit.
Met de vorming van de ODC ontstaat een
aaneengesloten dagbladengebied in Overijs-
sel en Gelderland.
Het is de grootste fusie van dagbladbedrijven
uit de geschiedenis van Oost-Nederland. De
gezamenlijke oplage van deze dagbladen be-
draagt 270.000 kranten. Met een marktaan-
deel van 5,75 procent neemt de ODC de zesde
plaats in op de Nederlandse dagbladen-
markt. Voorts worden in het verschijnings-
gebied tientallen huis-aan-huis-bladen uitge-
geven met een totale oplage van 1,5 miljoen
exemplaren. Bij de fusie zijn in totaal ruim
1600 personeelsleden betrokken.

EG-ministers willen
kalm naar Europese

monetaire unie
Van onze correspondent

ASHFORD CASTLE - De omvor-
ming van de Europese Gemeen-
schap tot een echte economische en
monetaire unie is weer een stap
dichterbij gekomen. De ministers
van deFinanciën van de EG-landen,
behalve Groot-Brittannie, bleken
het zaterdag op een informele bij-
eenkomst in het lerse Ashford Cas-
tle eens over de uitgangspunten
voor zon EMU. Volgens een en-
thousiaste voorzitter Jacques De-
lors van de Europese Commissie is
het proces naar de monetaire unie
nu 'onomkeerbaar' geworden. De
ministers willen gestaag werken
aan de voorbereidingen daarvoor,
maar maakten tegelijk duidelijk
zich niet te willen laten opjagen.
De ministers staan op een zorgvul-
dige voorbereiding in de vorm van
een speciale regeringsconferentie,
die eind dit jaar moet beginnen.

Vervroeging van de besluitvorming,
zoals sommige regeringsleiders wil-
len, is dan ook niet aan de orde.
Maar volgens minister van Finan-
ciënWim Kok moet nu wel 'het tem-
po erin gehouden worden.

Verzet
Alleen de Britse minister Major
bleef zich verzetten. Maar door de
zaak nu niet te overhaasten, hoopt
de rest tegelijk ook de regering-
Thatcher bij de totstandkoming van
de EMU te blijven betrekken. In
Ashford Castle bleek zaterdag dat
debestaande kloofmet de Britten in
elk geval niet groter is geworden.

VolgensKok 'lopen zij nog ver ach-
ter ons aan en we moeten niet met-
een teveel verwachten, maar ik ben
niet negatief over de Britse hou-
ding. Hij verwacht dat zij construc-
tief aan de EMU-onderhandelingen
zullen meedoen, 'maar het succes
ligtvooral aan wat wij er met zijn el-
ven van maken.
John Major beweerde echter bij
hoog en laag dat er geen verande-
ring in het Britse standpunt is. Van
snelle toetreding van Groot-Brittan-
nië tot het Europees Monetair Stel-
sel is volgens hem geen sprake. Ook
de voorstellen voor de economische
en monetaire unie wijst Londen af.

Regels
Volgens devoorstellenvan de Euro-
pese Commissie moeten de twaalf
hun economisch en monetair beleid
nauw op elkaar afstemmen en ko-
men er regels voor de hoogte van
hun financieringstekorten. Ook
moet er een centrale Europese bank
komen die het monetair beleid uit-
voert en uiteindelijk een Europese
munt, de ECU. Eind dit jaar begint
in Italië de regeringsconferentie
waar over de details onderhandeld
zal worden.

Frans Maas
bijna rond

met Clement
Van onze redactie economie

VENLO - De besprekingen tussen
het internationale expeditiebedrijf
Frans Maas in Venlo en de Clement-
groep in Lille over een gedeeltelijke
overname in de vorm van een meer-
derheidsdeelneming zijn in een ver-
gevorderd stadium, zo is gisteren
meegedeeld.

De Clementgroep opereert in
Noord-Frankrijk en vormt een goe-
de aanvulling op het logistieke net-
werk van de Maasgroep. Ook al om-
dat het Clementbedrijf actief is in
België, Zwitserland en Turkije.

De Fransen, die 275 man in dienst
hebbenen een omzetvan 77 miljoen
gulden per jaarbehouden hun eigen
identiteit.

Frans Maas Beheer BV zal met de
Clementgroep veertig ondernemin-
gen met meer 110 eigen vestigingen
in veertien landen , 'beheren.

Multinationals
uit Hongkong

willen verhuizen

HONGKONG - De na-
derende aansluiting van
de Britse kroonkolonie
Hongkong bij de Volks-
republiek China in 1997
maakt het bedrijfsleven
onrustig. Meer dan de
helft van de multinatio-
nals uit de kroonkolo-
nie neemt binnen een
termijnvan twee of drie
jaar een beslissing om
het hoofdkantoor over
te brengen naar het bui-
tenland. Dit staat in een
gisteren gepubliceerd
onderzoek van het za-
kenblad Business Inter-
national.

Van de vijftig onder-
vraagde Hongkongse
ondernemingen wil 62

procent binnen de ge-
noemde termijn een be-
slissing nemen over een
eventuele verplaatsing
van het hoofdkantoor.
De huidige favoriet bij
de bedrijven uit de
kroonkolonie is Singa-
pore. Meer dan een der-
de van de directies
noemt het tekort aan

goed opgeleide arbeids-
krachten als een reden
voor vertrek. Per week
verlaten ongeveer 1.000
geschoolde mensen
Hongkong. De bedrij-
ven kunnen personeels-
leden alleen nog maar
vasthouden door ze ho-
ger loon te geven. Ook
de onzekerheid over de
te behalen omzetten sti-

muleert de verhuizings-
plannen.

Vooral het neerslaan
van de studentenbewe-
ging in Peking in juni
vorig jaar heeft het ver-
trouwen in de toekomst
van Hongkong onder-
mijnd. „Het onderzoek
laat een omslag in het
denken van de bedrij-
ven zien na 4 juni", zegt
een staffunctionaris van
het zakenblad. „De be-
drijven die vóór juni
nog niet over een ver-
huizing nadachten,
houden nu hun concur-
renten in de gaten en
denken serieus over een
verplaatsing van de
hoofdkantoren.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 02-04-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in

kg:
Goud: onbewerkt ’ 22.420-J 22.920-;
vorige ’ 22.580-/ 23.080; bewerkt ver-
koop ’ 24.520; vorige ’ 24.680 laten.
.Zilver: onbewerkt ’ 265-/ 335 vorige

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

Advieskoersen
amerik.dollar 1,850 1,970
austr.dollar 1,38 1,50
belg. frank (100) 5,26 5,56
canad.dollar 1,57 1.68
deense kroon (100) 27,95 30,45
duitse mark (100) 110,00 113,90
engelse pond 2,98 3,23
finse mark (100) 46,10 48,60
franse frank (100) 31,95 34,70
griekse dr. (100) 1,06 1,26
ierse pond 2,87 3,07
ital.lire (10.000) 14,20 15,90
jap.yen (10.000) 116,00 122,00
joeg.dm. (100 nieuw) 13,50 18,25
noorsekroon (100) 27,60 30,10
oost.schill. (100) 15,64 16,19
port.escudo (100) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1,67 1,83
zweedse kr. (100) 29,70 32,20
zwits.fr. (100) 124,50 129.00

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,91625-1,91875
antill.gulden 1,0550-1,0850
austr.dollar 1,4440-1,4540
belg.frank (100) 5,4455-5,4505
canad.dollar 1,63725-1,63975
deense kroon (100) 29,505-29,555
duitse mark (100) 112,635-112,685
engelse pond 3,1180-3,1230
franse frank (100) 33,495-33,545
griekse dr. (100) 1,1200-1,2200
hongk.dollar (100) 24,4750-24,7250
ierse pond 3,0100-3,0200
ital.lire (10.000) 15,295-15,345
jap.yen (10.000) 120,14-120,24
nwzeel.dollar 1,1070-1,1170
noorse kroon (100) 29,060-29,110
oostenr.sch. (100) 16,0090-16,0190
saudi ar.ryal (100) 51,0250-51,2750
spaanse pes. (100) 1,7560-1,7660
surin.gulden 1,0550-1,0950
zweedse kr. (100) 31,180-31,230
zwits.frank (100) 127,480-127,530
e.e.u. 2,3000-2,3050

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 197,80 195,10
id excl.kon.olie 190,70 187,80
internationals 199,80 197,40
lokale ondernem. 197,30 194,40
id financieel 150,30 148,80
id niet-financ. 244,10 240,40
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 257,90 254,30
id excl.kon.olie 237,10 233,50
internationals 269,80 266,10
lokale ondernem. 244,10 240,60
id financieel 195,90 193,90
id niet-financ. 291,90 287,00
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 116,40 114,40
internation 115,60 113,70
lokaal , 116,60 114,50
fin.instell 110,70 109,40
alg. banken 108,70 106,80
verzekering 113,40 112,80
niet-financ 118,40 116,20
industrie 118,90 116,70
transp/opsl 133,70 131,30

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 128,00(128.00)
Kon Ohe 143,00-143,50 (143.20)
Philips 42,30-42.50 (42,30)
Unilever 147.20-147,80 (147,50)
KLM 35,00(35,00)

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 2684.01 1173.72 213.59 1004 17
Hoogst 2708.78 1186.17 214.73 1013.24
Laagst 2668.69 1167.67 212.53 998 72
Slot 2700.45 1178.88 213.85 100903
vS "6-76 -<* -081 -3-07
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Kontakten Klubs

Privéhuis Michelle
Geen woorden maar daden.

Nieuw: Elke
045-228481/045-229680

Eindelijk zijn we zover.
Erotisch open-sex Paleis.

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

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

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

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

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.
Escortservice

045-422685
v.a. 12.00 uur

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

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Brigitte
Privé 045-254598.

Gezellige
dames

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

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

Tel. 045-423608.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Privé en escort
045-720916

045-326191
Escortservice. All-in.

Diana escort
tel 045-320323""

Attentie Attentie

Contactburo
Yvonne

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

Tegenover Fortuna-stadion.
Tel. 04490-23203.

Club Nirwana
Nieuwe stijl!!!

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

Nieuwstr. 147, Kerkrade.
ledere dag geopend

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

Nieuw!! Ook zaterdag.
Noenda

Met assistentes, SM en
slavin 04492-5605.

Vrouwen
iedere opdracht

wordt uitgevoerd
06-320.329.69 ca.so ct.p.m

IGrieks!
Marcha 50 et/min. 06-

-320.325.55
Gezellige en sexy meisjes

ontvangen u in pikante
lingerie

Privé
Yvonne

Weer nieuwe tijd. mat/m zat.
11-23 u. zond. 15-24 u.
045-425100 kerkrade.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u.

Tel. 04490-74393.

Contactburo
Geleen

Bern. in privé-adr. op nivo,
met nieuwe adressen. Tel.

04490-48768.

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

dames. 043-257229.
Nieuw Privé

Eva
Tel. 04406-41387.

Nieuw privé, 2 meisjes
045-460063

Jonge vrouw ontvangt thuis
04406-41916.
Contactburo

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

ETHIOPIË

GIRO555 DEN HAAG

I OPENBARE I■ VERKOPING I
Gerenommeerde fabrikanten, die te maken hebben met een stag-
nerende binnenlandse afzet en geannuleerde export-orders blijven

met gigantische voorraden zitten en komen daardoor in grote
I financiële problemen. Het in Limburg zeer bekende kledingconcern I

ELMO/FAVETEX/KONFEKTIESUPER gaat in samenwerking met
dezefabrikanten de overtollige voorraden rechtstreeks aan het

publiek verkopejiHei gaat om een enorme sortering hoogwaardige I
dames-en herenkleding (voorjaar 1990), die voor absolute

stuntprijzen OPENBAAR VERKOCHT worden in
HET HUBERTUSHUIS te KERKRADE

I |—— SLECHTS ENKELE VOORBEELDEN VAN DEZE KLEDING-VERKOOP -i I
KOStUUmS vanl 50j-tot 319.-

Pantalons van 39,- 0i eg,

Dames-pakjes van 29,- tot os,

JOgging-pakketl van 29,- en niet duurder

OOK EEN ENORME KOLLEKTIE JAPONNEN,
SWEATSHIRTS, REGENMANTELS ETC.

VER ONDER DE NORMALE WINKELPRIJZENÜ!

I Deze uniekeverkoop vindt plaats in : HET HUBERTUSHUIS I
HOOFDSTRAAT 55
KERKRADE II OP DONDERDAG 5 APRIL van 10.00uur tot 20.00 uur (KOOPAVOND). I

EN VRIJDAG 6 APRIL van 10.00 uur-17.00 uur
ruime parkeergelegenheid

— - 1 . r

Onze
Spaarhypotheek

vangtóók de
renteschokken

beter op.
Dat onze Spaarhypotheek u een maximaal het hypotheekrentepercentage. Dus behalve T/V-" ~ , . B l l. lil! ï Jl je' J-fA., ik ben geïnteresseerd in de Spaarhypotheek.

fiscaal voordeel oplevert en daarmee tevens een voor lagere netto-maandlasten zorgt de bpaar- □ btuurt u mij de folder tezamen met een rekenvoorbeeld toe;

aanzienlijke besparing op" uw netto-maand- hypotheek ook voor stabielere netto-maand- O neem contact met mij op voor het makenvan een afcpraak.
pn j. irj o i iiil Naam: m/v

lasten, weet u. JJat diezelfde spaarhypotheekal lasten. . Straat
interessant is bij een bruto inkomen vanaf circa Wilt u meer weten over deze en nog vele Postcode/woonplaats:
f 32.000,- per jaar, weet u ongetwijfeld ook. andere voordelen van de Spaarhypotheek, vult Telefoon: _ . ., , i , , 1111 ii j Leeftijd: Fiscaal jaarinkomen:

Wat U waarschijnlijk nog niet weet -en U dan de bon hiernaast in. U ontvangt dan ZO Alleen-verdiener/twee-verdiener* Roker/niet-roker*
wat zeker zo belangrijk is - is, dat deze unieke spoedig mogelijk de folder en een computer- Hypotheekbedrag: Looptijd:
'levenhypotheek' ook de renteschokken beter berekening, die isafgestemd op uw persoonlijke Met/zonder gemeentegarantie* —1r

Tii 1111 Waarde van de woning: t m^m-voor u opvangt. Eenvoudigweg omdat het rente- situatie. U kunt natuurlijk ook even langs * doorhalenwat niet van toepassing is.
percentage dat u over het spaardeel van de komen. Er is altijd wel een Spaarbankkantoor Deze bon in eenenvelop zonderpostzegelzenden aan: mmwß

° ïiii il Spaarbank Limburg/Pancratiusbank, t.a.v. Ard. Hy-
levensverzekering ontvangt, altijd gelijk is aan bij vin de buurt. potheken, Antwoordnr. 20,6200 VB Maastricht spaarbank

De Spaarbank Limburg en de Pancratiusbank doen meer voor lage én stabiele woonlasten.
Kantoren SpaarbankLimburg: Hoofdzetel: Maastricht, Markt 14-18, telefoon 043-296666. Distriktskantoor: Spoorstraat 38, Venlo, telefoon 077-541212. Vestigingen in Limburg: Maastricht, Amby, Beek,

Berg en Terblijt, Blerick, Borgharen, Bunde, Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer, Meerssen,Roermond, Sittard,Tegelen, Vaals, Valkenburg, Velden, Venlo en Venray.
Kantoren Pancratiusbank: Hoofdkantoor: Geerstraat 22, Heerlen, telefoon 045-716441. Overige kantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2), Brunssum, Schaesberg en Kerkrade |2).

ATRO Heerlen 8.V.,
Renault personenwagendealer voor Oostelijke Mijnstreek, zoekt voor onmiddellijke
indiensttreding:

RECEPTIONIST (V/M)
De funktie: Gevraagd wordt: Geboden wordt:

* u wordt, na een inwerkperio- * een jonge zelfstandige per- ★een aktieve, zelfstandige
de, verantwoordelijk voor het soonlijkheid, leeftijd ongeveer werkkring in een interessante
klantvriendelijk en efficiënt 25 tot 35 jaar, met zeer goede en dynamische omgeving,
funktioneren van de receptie; kontaktuele eigenschappen; * een uitstekend salaris, met

* u wordt verantwoordelijk voor * HTS bedrijfskader of MTS-op- goede secundaire arbeids-
het aannemen van het werk en leiding met affiniteit voor voorwaarden;
de daarmee samenhangende automobieltechniek. Het pa- * mogelijkheden tot studie en
werkplanning; troonsdiploma BOVAG en APK verdere ontplooiing.

* u verzorgt de calculatie en de kwalificatie worden op prijs solliciteren-fakturering; gesteld. Stuur uw sollicitatiebrief met
* u houdt het klantenbestand * goede mondelinge uitdruk- cv naaf.bij, verzorgt in overleg mai- kingsvaardigheid in Neder- Alm Heer|en B vlings en ziet toe op een goede lands en dialect, ook telefo- posthv s 3061en klantvriendelijke aftersales; nisch; §^ n^ neer|en
* u voert regelmatig overleg met * representatief. 0I he|. 045-724200de importeur op gebied van voor nadere inlichtingen

service, aftersales en en naar dhr p Murksgarantie-bepalingen.

RENAULT m\\ AL 15fAAR LANG'#4 £VWW%f% HEERLEN
Het plezier van persoonlijke service!

Beersdalweg 970045-724200

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. jaarrente vanaf 12,2%
Elk bedrag fot 100.000,- en andere looplijd mogelijk

Overlijdensrisico meestal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2% AFLOSSING INCL. RENTE
ZEER GOEDKOPE TARIEVEN

Vraag gralis advies bij uw intermediair

wmmmmmmmmmmmmmmiimmwmmmwmmmmmwmmmm
KANTOORMEUBELEN

EMLY Handelsonderneming
heeft In haar pakket van kantoormeubelen
allen bekende merken van zeer hogekwaliteit
zoals:

Jan de Bouvrie
<firektterneubelen, vergadertatóeK lage kasten

en zeer luxe systeemburo's

Voortman
stalen buro*», comptete kantoormeubet»
alsmede stalen kasten, kluizen en safe».

Ahrend
houten en stalen tomtoorrtwubeten

Artifort
luxe buro's en stoelen

Van Blerk
buro's en kasten

Wilkhahn
kantoormeubelen

Tevens leveren wij ook beöe's, buro's en kasten
op maatwerk. Dit alles yan zeer hogekwaliteit,

EMLY HANDELSONDERNEMING
Handelsstraat 348
SITTARD tel.; 04490-23738

04498-54510

tf| "*m i. [*] '] L*"l Ter voldoening aan hel be-
■MHBMMMMmUH paalde bij artikel 6, lid 3. van

Ide Gemeenschappelijke Re-
I geling Gemeentelijke Krediet-

HksMÉMBÈÉfII B' bank voor Oostelijk Zuid-Lim-
,,,.. burg deelt ondergetekendeWij verstrekken alle mede, dat op donderdag 5

soorten leningen. april 1990 om 17.30 uur in de
Enkele voorbeelden P.L. Romeinenzaal van het stad-

huis te Heerlen een openbare
42x 54x 60X vergadering van het Alge-

-5.000,-148,-122,-113- meen Bestuur wordt gehou-
-8.000,-232,-190,-176- den- Heerlen, 2 april 1990

10.000,- 290,- 238,- 220,- P H van Zeil
15.000,-436,- 357,- 330,- Burgemeester Gemeente
20.000,- 581,- 476,- 440- Heerlen |

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 12,2%, andere
bedragen en looptijden zijn

ook mogelijk.
1e hypotheken vanaf 8,9%
2e hypotheken I

240x180x120 x
10.000,-117,- 127,- 149 -
20.000,- 235,- 254,- 299,- I 'J^^mT^M30.000,- 353,- 381,- 449- I t\^
40.000,-470,-508,-599,- B^V WCtTWMits overwaarde. I^Lilwi II I [W

Lopende leningen geen wßrnWÊm^mMbezwaar. 47888
Geheimhouding I | II
gegarandeerd. wjmm

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand. I

ttöïÜÊMWÊ REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

GEURTS B V Statenlaan 128,2582GW Den Haag
Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

NIEUWSTRAAT 22-24 __
ll_^^_^^__

HOENSBROEK 3®]
h '—— v J

iM& iTOVinCI© Bureau Bibliotheek
I 'ml_ *.«>■

Postbus 5700
[gTjSJI) LimDUIQ 6202 MA Maastricht j

tel. 043-897386

mededeling Verordening grondwaterbescherming
MB2/13-90 Limburg 1989.

Kennisgeving van beschikkingen naar aanlei-
ding van aanvragen om ontheffing.

Beschikking.
GedeputeerdeStaten hebben op 20 maart
1990aan:
1. de Maatschap Duysens, Schampeljoen-

steeg 14te Eckelrade-onder voorschriften
- ontheffing verleend van hetverbod voor
het bouwen van een mestkelder met bo-
venbouw bij haar bedrijf in Eckelrade
(Bs 56940);

2. J.Wagemans, Hombergerweg 21 te Lot-
tum - onder voorschriften - ontheffing ver-
leend van het verbod voor het verbouwen
van een open loods tot varkensstal met
gierkelder bij zijn bedrijf inLottum
.(Bs 56712);

3. A. Bongers,Broekhuizerweg42teLotturn-
onder voorschriften - ontheffing verleend
van het verbod voor het bouwen van een
jongveestalannex mestopslagruimte bij
zijn bedrijfin Lottum (Bs 54647/56714);

4. J.H.G.M. Reijnders, Retersbekerweg 56 te
Klimmen-onder voorschriften-ontheffin9
verleend van het verbod voor het bouWen
van een veestal annex mestkelderbij zijn
bedrijf inKlimmen (Bs 57084).

Tervisielegging.
De beschikkingen liggen vanaf3april 1990ter
inzage: a. ten provinciehuize (bibliotheek) tij-
dens de werkuren; b. ten gemeentehuize van
Margraten (ad 1),Grubbenvorst (ad 2enad 3)

en Voerendaal (ad 4), tijdens de werkuren en
daarbuiten op de in deze gemeenten gebrui-
kelijke plaatsen en tijd, tot het eindevan de
termijn waarbinnen beroepkan worden inge-
steld tegen de beschikking.

Beroep.
Tegen hetverlenen van de gevraagdeonthef-
fing als bedoeld ingevolge artikel 44 van de
WetAlgemene bepalingen milieuhygiënekan
tot 4mei 1990beroep worden ingesteld door:
a. de aanvrager; b. debetrokken adviseurs; c-
degenendie overeenkomstig artikel 20, 21 o'
22 tweede lid, of28, eerste lid,onder c, van de
Wet algemene bepalingenmilieuhygiëne be-
zwaren hebben ingebracht; d. enige andere
belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest overeenkom- i
stig artikel 20,21 of 22, tweede lid, of 28, eer-
ste lid, onderc, van de Wet algemenebepalin-
gen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet worden gerichtaan
en in tweevoud worden gezondenaan de
Raad van State, Afdeling voor de geschillen
van bestuur, Binnenhof 1,2513AA 's-Graven-
hage. Voor de indieningvan dit beroepschrift
is ’ 150-Griffierecht verschuldigd, te storten
op girorekening no. 507590 t.n.v. de secreta-
ris van de Raad van State, onder vermelding
van: "betreft beroeptegen besluit Gedepu-
teerde Staten van Limburg d.d. 20 maart
1990". Genoemd bedrag zal worden terugbe-
taald als de beroepszaak gunstigvoor de in-
dienerafloopt. Degenen die niet in staat zijn |
genoemd bedrag te betalen kan bij de secre-
tarievan zijn woonplaats eenverklaring van
de burgemeester daarvoor vragen en die bij
het beroepschrift voegen. In bepaalde geval-
len wordt inzon situatieeen korting van

’ 75,-toegekenddanwei wordt de indiener
geheel vrijgesteld van hetbetalen van Griffie-
recht.
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Nederland 2
13.00-1 3.05 Nieuws voor doven en
..slechthorenden.TROS
16.00 Belfleur. Gevarieerd middag-

Programma.
17-°8 Het erfgoed Guldenburg. Duit-se serie. Afl. 24: In hetzelfde schuitje.

■45 Het luchtruim overwonnen.

14-deligeEngelse serie over de lucht-
vaart. Afl. 10: De jagers.

18.45 Tik tak. Belgische kleuterserie.
Afl. 26.

18.50 Dierenmanieren. Dierenpro-
gramma gepresenteerd door Martin
Gaus en Leonie Sazias.

19.25 TROS kieskeurig. Consumen-
tenprogramma gepresenteerd door
Wim Bosboom en Mireille Bekooij.

20.00 (TT-l-»»)Joumaal.
20.27 Onze Ouwe. Duitse politieserie.
Afl.: Bruid zonder geheugen. In een
koelwagen worden een vermoorde
man en een halfbevroren vrouw in
bruidsjurk gevonden. De vrouw kan
zich niks herinneren. Wie is zij, waar-
om wordt er nog een aanslag op haar
gepleegd?

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

21.35 TROS modemagazine. Van-
daag: Voorjaar en zomer 1990.

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

22.20 TROS Aktua. Actualiteitenru-

briek.
22.55 Hoe later op de avond. Wim

Bosboom praat met de hartchirurg
Prof. Dr. Homan van der Heide.

23.45-23.50 ""Journaal.

" Wim Bosboom in 'Hoe later op de avond. (Nederland 2 -
22.55 uur)

Duitsland 1
2n° HeUte"*-°3 Unter der Sonne Kaliforniens.Amerikaanse serie. Afl.: Die Stras-senparty.
u»-45 Sport treiben - fit bleiben. Chi-
ir?^e heilgymnastiek.io'E Heute'

03 Ich will meinen Eltern doch
"'cht weh tun. Reportage over kin-

in cfn n die vo!wassen worden. (Herh.)."oo Mosaik-Ratschlage. 1. Wan-aeikleding getest; 2. Hazen wedloop.
11 2° Heute.■03 Fantomas. Serie naar de ro-mans van Pierre Souvestre en Marcel««am. Afl. 1: Verhangnisvolles Ren-dezvous. (Herh.).■ Urnschau.'
3nn E"?°v«raicht.
tP m F-M'ttagsmagazin. Met heu-te-Nachnchten.

ld nn W|rtschafts-Telegramm.
;"° Tagesschau.

"""02 Flickerl und Fleckerl. Poppen-serie. Afl.: Zwitscherzeug und Gurkenen Apfelkompott.
'4.30 Disney Gummibarenbande.Tekenfilmserie. Vandaag: Das blindeMadehen en Toadie wird bestraft.
15-00 Tagesschau.
'5.03 Hey Dad! Australische comedy-

serie. Afl. 25: Die Qual der Wahl.
'5.30 Wie sich die Zeiten andern.

Bijvoorbeeld: kleding.-
-6.00 Tagesschau.

16-03 Das Recht zu lieben. Brazi-
''aanse serie naar een roman van Ja-
"etc Clair. Afl. 49.6.30 Die Trickfilmschau. Teken-films.
6-45 Spass am Dienstag. Kinder-programma met Frank Zander.

17 o 5 Ta9eschau.'"25 Trickparade.

17.35 Simon & Simon. Serie. Afl.:
Fahndung ohne Hemd und Hose.

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

halen. Vandaag: Überraschung in
D-Dur.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 ooTagesschau.
20.15 Dingsda. Spelprogramma ge-

presenteerd door Fritz Egner.
21.00 Panorama. Actueel magazine.
21.45 Magnum. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Jager des verlorenen
Schatzes.

22,30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Eine Geschlossene Gesell-

schaft. Tv-film in 2 delen. Afl. 2 (slot):
Die Freigeister.

00.45 Tagesschau.
00.50-00.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Kabel- en CAI-abonnees:00r kanalen zie schema exploitant

' = zwart/wit programma
" = stereo geluidsweergave?£ = tweetalig bij stereo-app.

' = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
NoH6r!and 1: 5' 26 29. 46, 51, 53 en 57"«lerland 2: 31, 33. 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59RTL 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 Telé 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

Belgiïe/TV 1
mi? ,S'nja Mosa- Braziliaanse serie■ 17 «I Luceüa Santos. Afl. 152.Il '.t>s Nieuws.

18ne Ilk Tak" Animatieserie. Afl. 218.
18 in Êlo.n » Afl: Plons en de dichter.■10 Het Station. Kindermagazine.presentatie: Veerle Keuppens.
1""15 Korte film.
8-45 Op het terras. Goud en zilver:1UP het terras (1). Showprogramma.
""«5 Lotto-winnaars. Mededelin-l|6n> programma-overzicht.

2n n° Nieuws-u:oo Het Capitool. Amerikaanse se-(Jle-Afl. 11.20 Saffloer over de vloer. Praat-
Pro9ramma vanuit de brandweerka-|2l^me

T
yan Leuven.1 !-'a Tien voor taal. Taalstrijd tussen

2 Vlaanderen en Nederland..
"&5 Mobiele Mensen - Auto. Twee-

22
ekelijks programma over de auto.

22^Ü Ku nst-zaken.tIH Nieuws.
?3-> e dodenspoorweg.

sch"23"40 Coda- Ein kleiner' hüb"
rt_

er Vogel, van Brahms, uitgevoerd
Exit 4.

België/TV 2
184cNie"wskrant.45 Rin. Japanse serie. Afl. 108

"Henny Stoel, Charles
Huyskens en Hans Laroes in
'Tien voor Taal. (BelgiëlTV 1

-21.15 uur)

19.00 Buren. Australische serie. Afl.
325. Mike en Jane sluiten vrede. Des
maakt zich zorgen over Daphne.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Open-Monumentendag 1989.Verslag van de op-10 september ge-nouden eerste landelijkeOpen Monu-mentendag.
2 ms° A?,n comPuter ook in jouwklas. Afl. 6: Gebruik van de computer.21.15 Sprechen Sic Deutsch? Cur-sus Duits. Afl. 11: Wie kommt man indie Stadt?
21.45 Uitzending door derden. Pro-

gramma van de Socialistische Om-
roep.

22.25-22.55 Huizen kijken. Veertien-
daags programma over bouwen, ver-
bouwen en wonen.

RLES HUL . ■ .iMiiiiMiMiiimiiißiiLimiMiijAi!!!.1 !..'"Ü.'.JJ. 1KBSSSSs?':"--

r^^^lïfiAira

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF
13.45 Reisebilder aus der DDR. Se-

rie portretten van Oost-Duitsland in
het kader van Kooperation Bildung.
Vandaag: Rügen - Was dem Herrgott
von derKelle fiel. (Herh.).

14.15 Schaufenster 3sat. Program-
ma-overzicht.

15.15 Max H. Rehbein. Action. Van-
daag: Die Erben Lindberghs, docu-
mentaire over piloten die privé vlieg-
tuigen in opdracht van fabrikanten
over de Atlantische Oceaan naar
Europa vliegen. (Herh.).

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

ner. Tekenfilmserie. Afl.: Die Rache
der Sagefische..

16.25 Logo. Jeugdjournaal. Presenta-

tic: Barbara Biermann.
16.35 Minty in der Mondzeit. Jeugd-

serie naar het kinderboek Moondial
van Helen Cresswell. Afl. 4.

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

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

17.45 Hotel Paradies. 24-delige serie.
Afl.: Unter Mordverdacht.

18.20 Hotel Paradies. Serie vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Helmut Kohl -

Szenen eines Deutschen Kanzlers.
Portret van de Westduitse bondskan-
selier.

20.15 Die Jagd nach dem Killergas.
Tv-film in twee delen van Peter Kas-
sovitz. Deel 2. Christine en Viktor
worden ontvoerd. Vertwijfelt gaat
Germain op zoek.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Apropos Film. Filmrubriek met

Helmuth Dimko en Peter Hajek.
22.40 Das kleine Fernsehspiel. Der

Zweck und die Mittel, tv-spel van Ste-
wart Mackinnon. (Herh.). (Originele
versie met Duitse ondertiteling).

23.50 ««ZDF JazzClub. Jazzmuziek
gepresenteerd door Silvia Droste.
Met o.a. Torsten Zwingenberger en
zijn band, Deborah Henson-Conant
en Bernhard Seidel.

01.00-01.15 Heute.

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: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93 7-
-97.5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR4:93,9en 91,9 mHz

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
10.30 Lief en leed. Afl. 8.
11.00 (TT)Huisdieren. Afl. 5.
11.30-12.00 Geestelijke stromingen.

Afl. 4.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00-14.20 Natuer yn need VIII: lt

lanskip.
15.05 Jong zijn, zelfstandig worden.
15.15 Como vai? Cursus Portugees

voor beginners. Les 6.
15.45 Schrijven. Een cursus schrifte-

lijk formuleren. Les 6.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 De Flamenco. Drieluik over de

Zuidspaanse Flamenco. Afl. 2.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis. Jeugdpro-

gramma.
19.10 Mens en klimaat. Documentair

re over het broeikaseffect. Deel 2.
20.00 ""Journaal.
20.25 Sport studio.
21.03 Frans Hals. Filmportret van

deze schilder. (Herh.).
22.00 NOS-laat. Actueel magazine.

Presentatie: Maartje van Weegen.
22.45 Klassieke mechanica. Les 21.
23.15-23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Just for fun.
18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 6.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaalmagazine met nieuws en sport

(19.43-19.58 Raamprogramma's van
de regionale studio's).

20.00 Auslandsbericht. Truckstop.
20.15 Weltweit. Peru vor den Wahlen.
20.45 Donnerlippchen. Quiz. Gepre-

senteerd door Jürgen von der Lippe.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Toeristisch magazine.

Vandaag: 1. Marokko; 2. Algen in de
Adriatische Zee; 3. Timesharing; 4.
Klachten.

22.15 Landesspiegel. Heimatstim-
men: Der Fall Robert Schmelzer, do-
cumentaire.

22.45 Sport - Platz. Planziel: Olym-
piasieg, documentaire over sport in
de DDR.

23.15 DDR vor Ort. Aktuele reporta-
ge.

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

"Grit Boettcher en Andrea L'Arronge in 'Hotel Paradies.
(Duitsland 2 - 17.45 uur)

België/RTBF 1
15.35 Ecran des vacances, kinderpro-
gramma met de tekenfilms De Smur-
fen, Cadichon, Comic strip, Draghetto,
Les rescapés du vol perdu en Yogi
Bear. 17.10 Nouba Nouba, kinderpro-
gramma met de tekenfilms Le livre de la
jungleen Kimbo. VT17.40 Paper dolls,
14-delige Amerikaanse serie. Afl. 13.
18.30 Jamais deux sans toi, magazine.
VT18.53 Programma-overzicht.
VT19.00 Journaal. VT19.03 Ce soir,
actualiteiten. VT19.20 Uitslagen Lotto
én Joker. 19.30 Journaal en weerbe-
richt. VT20.05 Actualités a la vn«
(Herh.). 20.10 Doublé sept, spelpro-

gramma. 21.30 Planète des hommes, £
documentaire serie over volken en hun 5
gebruiken. Vandaag: Transes, docu- Ej
mentaire over de Marokkaanse mv- |
ziekgroep Nass El Ghiwane. 22.30 Li- |
vres parcours, literair magazine. 5
(Herh.). Aansl.: Weerbericht. 23.05 =
Laatste nieuws. 23.25-23.30 Bourse, =
beursberichten. 3

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

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

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

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

presenteerd Irene Moors.
17.00 5 Uur Show. Middagmagazine.

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

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

medieserie. Afl.: Ons eerste Kerst-
feest.

19.25 Bulldozer. Telefoonspel.
19.30 Journaal.
19.50 Weer. Presentatie: John Ber-

nard.

19.55 Rad van Fortuin. Quiz.
20.25 Spijkerhoek. Dertiendelige Ne- :

derlandse dramaserie. Afl. 7: Een E
nieuw begin. E

20.55 Mad Max 2. Tweede Australi- :
sche speelfilm uit een succesvolle \
reeks van George Miller. (1981). Heel E
wat mooie auto-ongelukken en ach- E
tervolgingen in deze western over de E
avonturen van een eenzame held in E
een dorre gevaarlijke wereld.

22.35 Major Dad. Amerikaanse come- E
dysrie. Afl.: Zie de heuvel, ...over deE
heuvel. E

23.05 Journaal.
23.15 Monsters. Serie. Afl.: Holly's |

huis.
23.45 Live! Liveopnamen uit 1986 van ;

de vijfkoppige Engelse superformatie E
Spandau Ballet.

00.20 Bonjours les clips.
01.00 Rete Mia. Italiaans programma. E03.00 Atoukado. Quiz.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 17.
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 6.
16.00 Tips für Arbeitssuchende.
16.30 95 Thesen und ihre Folgen.

Afl. uit de serie Protest und Reform uit
Die Christen.

17.00 Klang-Welten. Der Einfluss der
aussereuropaischen Musik auf Euro-
pa.

-17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 6. (Herh.).

18.00 Sesamstrasse '18^9 Menschen und Tiere. Natuur-
filmserie. Vandaag: Die letzte Reise
der Lachse

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Das
Versteckspiel (Herh)

-18.56 Das Sandmannchen.
-19.00 Abenschau Bliek ms l and.

Europabrücke -19.30 Schauplatz Europa.
20.15 Reisewege zur Kunst. Enge-

land; Londons country, documentaire
over landgoederen rondom Londen.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun

21.15 ...denn sic wissen nicht was
sic tun. Amerikaanse speelfilm uit
-1955 van Nicholas Ray

23.05 ...Wenn aber das Salz schal
wird? Documentaire serie in het ka-
der van Kooperation Bildung. Afl. 4:
Beteiligung und Mitbestimmung im
Unternehmen, documentaire over
medezeggenschap in het bedriifsle-
ven

-23.35 Peter-Huchel-Preis für Ernst
jancj|.

-00.25-00.30 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.30 Journaal, met simultaanvertaling s
in gebarentaal, weerbericht. 20.00 Re- s
viens, Jimmy Dean, reviens. Ameri- E
kaanse speelfilm uit 1982 van Robert =
Altman. Vijf vrouwen komen in het club- E
huis The 5 & Dime bijeen om de dood E
van hun idool James Dean te herden- E
ken. 21.40 Nieuws, weerbericht en E
beursberichten. 22.10-23.30 Théatre- E
Club. Le pélican, toneelstuk van August E
Strindberg.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Nouveau mon- E
de. 17.15 Les chance aux chansons. E
17.45 Gourmandises. 18.00 Des chif- E
fres et des lettres. 18.20 Recreation. =
19.00 Territoires. 19.30 TVS Infos et =
météo. 19.40 Papier glacé. 20.00 Teil |
quel. 20.30 Telescope. 21.00 Sports. E
22.00 Journal Télévisé et meteo. 22.30 E
Ciel Mon Mardi. 23.50-00.20Eurosud. E

Radio 1 radioI Elk heel uur nws. 7.07 Echo-Maga-
j zine. (7.30 Nws). 7.50 Het levende
I woord. 8.10 Echo-magazine. 8 45
i Kruispunt. 9.07 Andere koffie,
j 10.07 M/V-Magazine. 11.07 Scho-
! Ne Kunsten. 12.07 Echo-magazine
! (12.30 Nws). 12.55 Meded. t.b.v.
i Land- en Tuinb. 13.10 Echo-maga-
| zine. 14.07 Nieuwsradio. (17.30: Nw5).19.03 Sportradio. 21.03 De
■ plantage, met om 21.03 De radio-
■ vereniging. 22.03 De Vlaamse
; Connectie. 23.06 Met het oog op
| morgen. 0.02 De nacht klinkt an-
I ders. 2.02 Muziek in denacht. 5.02-
-| 7.00 Ochtendhumeur.

Radio 2
j Elk heel uur nieuws. 7.04 Radio-: journaal. 9.04 De muzikale fruit-
■ mand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30 Ik
: zou wel eens willen weten. 12.04

■ Lunchtime. 13.04 Tijdsein. 13.30
| Als mensen veranderen. 13.54
i Metterdaad Hulpverlening. 14.04
■ De Plantage, met om 14.10 Menin-
! gen; 14.43 De jazz van Pete Felle-

■ man; 15.04 Het spoor terug; 16.04
: Ischa; 16.53 Vrije Geluiden; 17.04
■ Het nabije Westen. 18.04 Boeken;
I 19.03 Passages, passanten. 20.03
■ Timboektoe. 21.00-07.00 Zie Radio
I 1.

Radio 3
j_Elk heel uur nieuws. 6.00-24.00
| Verrukkelijke Dinsdag. 6.02 De
j Leeuw wordt wakker! 9.04 Twee
i meter de lucht in. 11.04 Angelique.
j 12.04 Steen & Been Show. 14.04
! Rigter. 16.04 Jackpot. 18.04 Dries-
■ poor. 19.03 Dubbellisjes. 20.03

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

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
'3.00-13.05 Nieuws voor doven en
, s|echthorenden.
NCRV
'5.55 Rondom Tien. Praatprogram-ma 0.1.v. Henk Mochel. Thema:Stress..(Herh.).
'6.41 (TT)Ja, natuurlijk extra. Docu-

mentaire over het leven van de ijsvo-
gel.

''"05 Kissyfur. Amerikaanse teken-filmserie. Afl. 9.17.30 ""Journaal.
isn° PaPerclip. Jongerenmagazine.
'8.04 Disney parade. Tekenfilmaga-

zine gepresenteerd door Melline Mol-lerus en Jochem van Gelder.
'8.44 Op de groei.
'9-00 ""Journaal.
'9^22 Bull's eye. Quiz. Presentatie:

Guido Jonckers.
'9-51 Anita and the Kids of UnitedEurope. Muzikaal programma vanAnita Meyer waarbij zij kennis maakt

met jeugdig muzikaal talent. Van-daag: lerland.
«0.22 Een tijd van oorlog. Ameri-kaanse serie. Afl. 14.
«1-59 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
«2.41 Tussenspel. Praeludium en,u9a in e, Nicolas Bruhns, uitgevoerd

door Piet Kee, orgel.
«00 ""Journaal.«3/io Swing it again. Optreden vanpount Basie en zijn orkest. Gasten:

Irene Cara en Billy Eckstine.
23.36-23.38 Huizen van Oranje. HuisBergh te 's Heerenberg.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met professor A. Heertje (8.00
Nws.). 9 00Continu klassiek. 11.00
Concertzaal: Radio Filharm. Orki.
met viool en cello. 12.35 Nieuwe
klassieke platen. 13.00 Nws. 13.02
De klassieke top tien. 13.30 Bel-
cantorium. Liederen voor mezzo-
sopraan en piano. 16.00Het Kunst-
bedrijf. 17.00 In kleine bezetting: A.
Muziek voor pianotrio. B. Muziek
voor piano en viool. 18.00 Nws.
18.02 Lied van de week. 18.15 Le-
ger des Heilskwartier. 18.30 Mu-
ziek in vrije tijd. 19,25 Nederlandse
pianomuziek. 20.00 Nws. 20.02
Concert. Muz. voor piano. 21.30 Li-
terama. 22.30 Orgelconcert. 23.10-
-24.00 Muziek van deze eeuw.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9,00
Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Zoo. 10.00 De we-
reld zingt Gods lof 10.50 Tekst en
uitleg. 11.00 Studio 55. 12.00Nws.
12.05 De verdieping. 13.00 Nws
13.10 De kerk in de binnenstad.
13.30 Leerhuis. 13.40 Dagvaardig.
14.00 Rondom het Woord. 14.30
Muziekgeschiedenis. 15.00 Scho-
ne wereld. 16.00 Op de rand van
het recht. 16.30 Ombudsman.

17.35 Postbus 51 Radio-magazine.
17.55 Meded. en Schippersbench-
ten.lB.oo Nws. 18.10 Vers op vijf.
18.20 Uitzending van het GPV.
18.30Vertel me wat. 18.40 Taal en

teken. 19.00 Progr. voor buiten-
landse werknemers. 20.30 Deutsch
direkt. 21.00 Schrijven. 21.30 Ge-
meentewijzer. 22.00 Como vai?
22.30-23.00 Mythe en bewustzijn.

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

dom.
16.35 Little Sir Nicholas.
17.00 Blue Peter.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale.
18.40 News and weather.
18.55 Don't wait up.
19.25 Brookside.
20.15 Sherlock Holmes.
22.00 News and weather report.
22.30 Forty Minutes.
23.10-12.25 Rugby special.

RTL Plus
06.00 Mask. Amerikaanse tekenfilm-

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

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

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

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

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

(Herh.).
11.25 RTL plus Schön und fit.

(Herh.).
11.45 Gefangene des Dschungels.

Amerikaanse speelfilm. (Herh.).
13.00 Télé-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.: Des Ratsels Lósung.
15.30 Spiel mit.
15.40 RTLaktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Ultramann - Mem geheimes

ich. Amerikaanse serie. Afl.: Der Be-
weis.

16.30 Die Sieben-Millionen-Dollar-
Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Starke
Freunde.

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

17.45 Spiel mit. Stemtaler.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Doktors Hospital. Amerikaan-

se serie. Afl.: Kindermisshandlung.
18.45 RTL-aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Michael Knight und die Zu-
kunft.

20.15 Karate-Tiger. Hongkongse
speelfilm uit 1986 van Gorey Yuen.

21.55 Explosiv. Magazine met Olaf
Kracht.

22.40 RTLaktuell.
22.50 Das grosse Fressen. Frans-

Italiaanse speelfilm uit 1973 van Mar-
co Ferreri.

01.00 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie. (Herh.).

01.45-01.50 RTL plus-Aerobics.

Sat1
= 06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30= SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Van-

daag: Uie bxtraemladung. 09.00 SA 1.1

Kreuzfahrt wider Willen. 09.50 Teletip.
Test-AansL lnr Horoskop. 10.00 SAT.I
Bliek. 10.05 SAT.I Teleshop. 10.30Pa-
nik in New Vork- "Amerikaanse speel-
''lm u'( 1^53 van Eu9ene Lourie. Aansl.
tekenfilm. 12.15 Glücksrad. 13.00Télé-
börse 1400 Programma-overzicht,
1405 Koalabarchens Streifzuge. Van-
daag: Auf Schatzsuche. Tekenfilm.
14-30 TeletiP Geld- Aansl. Horoskop.
14.40 Love boat. Familieserie. Van-
daag: Klassentreffen mit kleinen Hem-
mungen. 15.30 Happy days. Familiese-
rie- Vandaa9: Die wiedergefundene
Mutter. 16.05 Bonönza. Western. Afl.:
Der ehrenwerte Marshall. 17.00 SAT.I
Bhck-17-10 Nachbarn. Australische se-ne-Afl- Teamarbeit. 17.35 Teletip Auto.
17-45 Programma-overzicht. 17.50
Cannon. Amerikaanse misdaadserie.
Afl. Ein Schneemann im Sommer.
18.45 SAT 1. Bliek. Aansl. SAT.I Wet-
ter en programma-overzicht. 19.05
Glücksrad. 19.50 SAT.I Bliek. 20.00
Heiter weiter- 20-30 Justitias kleine Fl"
sche-Afl- Terror mit vier Beinen. 20.55
SAT.I Bliek. 21.00 Der Tollkuhne Joc-
key- Amerikaanse comedie uit 1953
van George Marschall. 22.40 SAT.I
Bliek. 22.50 Die Profis. Engelse politie-
serie van Dennis Abey. Vandaag: Da-
sEnde einer Flucht. 23.40-23.50 Pro-
gramma-overzicht.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
8.05, 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Ruilbeurs, Agen-
da en Muziek. 13.05, 14.02, 15.02
en 16.02Kort nieuws. 17.02Regio-
naal weerbericht. 17.05 Limburg
actueel, Agenda en Muziek. 17.25-
-17.59 Bijblijven: volwassenenedu-
catie, informatie voor buitenlanders
in Limburg.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 De ochtend-
ploeg. (6.30, 7.00 Nieuws. 7.30
Nieuws en VDAB-berichten.) 8.00
Nieuws. 8.10 Soes. 10.00 Nieuws.
10.03 Broccoli 11.50 Het koek-
koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag. 13.00 Nieuws. 13.10 Witlof
from Belgium. 14.00 De gewapen-
de man. 17.00 Limburg Vandaag
18.00 Nieuws. 18.10 Rock-ola.
20.00 Lukraak. 22.00 Nieuws.
22.05 Haverklap. 23.30-6 00

Nachtradio. (0.00, 5.00 en 5.30
Nieuws.)

BBC Europe
06.25 Today's viewing.
06.30 BBC Breakfast News.
09.00 News and Weather.
09.05 Open Air.
09.20 Kilroy.
10.00 News and Weather.
10.05 Turnabout.
10.30 Playdays.
10.55 Five toeleven.
11.00 News and Weather.
11.05 Open Air.
12.00 News and Weather.
12.05 Daytime live.
13.00 News.
13.30 Horizon: Earthquake '89.
14.20 The Young Musician of the

Year.
15.00 Bazaar.
15.25 The Last Place on Earth.
15.55 The Young Musician of the

Year.
16.15 Volgens aankondiging.
17.00 Nieuws.
17.10 Lowdown: Stand Up.
17.35 The Admiral's Cup.
18.00 News.
18.30 Newsroom South East.
19.00 Holiday 90'
19.30 Eastenders.
20.00 To the Manor Bom.
20.30 A question of sport.
21.00 Nine o'clock news.
21.30 Making Out.
22.30 Newsnight.
23.55 Cricket.

Eurosport
05.00Business Report. 05.30 Business
Channel. 06.00 The D.J. Kat Show.
08.30 WK Circus. 09.00 Motorsport.
10.00 IJshockey. 12.00 Boksen. 13.00
Volleybal. 14.00 Wereldkampioen-
schap handbal. 16.00 College basket-
bal. 17.30 Goals! 18.00 Eurosport -
What a week!. 20.00 Autosport. 21.00
WWF worstelen. 22.00 Basketbal.
12.00 Snooker. World cup.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 News and wea-
ther. 08.15 Videofashion. 08.45 The
Mix. 09.00 News and weaher. 09.15
The Mix. 16.00 Hotline. 17.00 On the
Air. 18.30 Blue Night. 19.30 News and
Weather. 19.45Time 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
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.00 Re-
mote Control. 12.30 Club MTV. 13.00
Saturday Night Live. 13.30 MTV Spot-
light. 14.00 MTV's Afternoon Mix. 17.00
3 From 1 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 YO!. 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 VK 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.
Verkehrswege über die Alphen.
14.25Musikzeit heute. 15.00 Nach-
mittagsstudio. 16.05 Spotlight.
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF Ak-
tuell. 18.40-20.05 Musikjournal.
Luxemburg/RTL
4.00 Musik Non-stop. 5.30 Guten
Morgen! 9.00 Ein Tag wie kein an-
derer. 11.00 Treff nach elf. 12.00
RTL Themen. 12.15 Casino para-
de. 14.00 Viva. 16.00 Entenjagd
17.00 RTL-Themen. 17.15 Musik-
duell. 17.50 Sportshop. 19.00
Neunzehn - Vierundzwanzig. +
Musik Non-Stop. 00.00-01.00
Traumtanzer.

WDR4
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 und Kudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.
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Gemakkelijk, diskreet en snel!
Wij garanderen strikte geheimhouding
Bedrag 96x 72x 60» 42x

3.000,- - - 72,- 93,-
-6.000- - 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 bedraa tot ’.200.000,- en andere looptijd mogelijk.
Looptijd 96 mnd. geldt bij duurzame aanschaf. Bij
overlijden meestal kwijtschelding.

GELD NODIG?
Binnen één dag beschikbaar

Krediet- p.mnd eff.rente Theor.
bedrag Incl.rente pef|Mf 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

HUISBEZITTERS
EXTRA LAGE LASTEN

zonder taxatie-kosten
KREDIET- LOOPTUDIN
BEDRAG MAANDEN

1e hyp. 2e en 3e hypoth.
360 x 240 x 180 x 120 x

10.000,- 117,- 127,- 149,-
-15.000- 176,- 190,- 224,-
-25.000- 196,- 294,- 317,- 374,-
-40.000- 313,- 470,- 508,- 599,-
-75.000- 588,- 882,- 952,- 1123,-
-"ra.
Eff. jaarrente 1ë hyp. vanaf 8,6 %. 2e en 3e hyp, en pers.
leningen vanaf 12,1 %. Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling
van aflossen mogelijk Vraag INFO.

Ksgg The name stands for the finest twist suitings in the world £§«§

«sas ft^ aiMf 'jit<>«^^t£)v S88&B |\ölß^"^^_r# of Scotland g
H HERENKOSTUUMS j|
j|| KERKRADE |||
|§8& Einderstraat 44 iü||| Tel 045 452600 £ MM^LmmmmZL? Iü

RUBBER PJNGENMAT. Afm. ca. 40x60 cm "ss<**^&^ SCHOOLTAS. COMMODOOR KEUKENKLOK. m&mWmm*
mg^mfiÊÊÊÊ j~ " - Ê Metschouderriem In wit of zwart

SLAaWmERTAPIJT. 400 cm breed Np- Commodoor %. /^Jf
100% synthetisch. In beige. MEENEEMPRIJS M wß*^^ TAFELZEILIOO% synthetisch. Met °^«^ w„ CMs
per strekkende meter f| Bp*^^^^ 1 \ zachte rug. In diverse dessins en

KAMERBREED VINYL. 400 cm breed. mr-mWBMMMMMBM S P i PORSELEINEN KOPEN SCHOTELS.
100% PVC met slijtlaag. In 3 dessins. WLM mSJ - Met bloemmotief
MEENEEMPRIJS per strekkende meter Jjy|JJj^jJJJJ* /%i J ,j Ijl H^Ê^

1 1 BADDOEKEN. 100% katoenA^BWWmBBBm X^s^
■H H W W ln diversevrolijkekleuren. ||jj \f*\M >^r-^

Afm. ca. 50x100 cm IHSHmIËÈÉMI DAMES/HEREN SWEAT JOGGING-■ PAK. 65%katoen, 35% polyester.
mmWÊÊÊmMÊmWmWÊmWmWÊÊmmW A Aft A ft AA ft ft^É^
ZWART/WIT VINYL. 200 cm llf #_ ■ _ I I I Sw^,"^" 1 W-'uni wc ncDDcn ai onze -^
OPGESCHUIMDVINYLBEHANG. f %ftft# ?li''iWClW^ Bill
In wit. Per rol H 4* | | | |. »» | BBpiH I' '|ffl WÈ iff
hees A (Naar DenedêMeraara). :~JJ

4-DELIGE STEEKBEITELSET. In etui. Met öOxöO cm. In diverse kleuren "' 200 cm. Wit gelakt, Incl. latten-
W slasvast heft. Maten mBBBBBBmBBM 4fflÉffiflMt»iii% ""PtjïË^ 6-12-lö-24mm |5j . 1 «CTÏRTIVTïHi

E yj - «gékWm WÈLm?* MBmBBMèSmm m
mSk* KLAPBOX. .! Aanbiedin gen Be,digvandinsdag3t/m maandag9aprin99o, iÉwSI R „ I« HP»- in wit, zwart ' ■<* ~ ~,^| zolang de voorraad strekt. | katoen p pF]j katoen. Incl. sloop en instopstrook. I

VIDEOBANDOPBERGDOZEN H^l S l*lV*^M **MCS |pl
FVP9fQftP|Plte| IFïVBPftHPM mV*m ■ ''"vS MHHMHHHBHHHHHBMBftftftftftMHI De met een'aangeduideartikelen zijn niet verkrijgbaar

ftMftfltaP**'' \\// II _] _1 bij kwantum behang. In deKwantum sport shops zijn
■USAblClf ÏKlElffll ï^**^ \lM^rnm 71 IllPn \WP ril II IT C\C\t*X\ alleen sportartikelen verkrijgbaar, Audio artikelen nietBMBBBBBBBBM MBmBBtmmBBÈéBB] **" WQQIUII I Z.UIIQ I WV. UUUI UU\-I I. verkrijgbaar inNuth en Diemen.

ORIGINELE ZEER FRAAIE
DAMASTEN TAFELLAKENS IN WIT
EN PASTELTINTEN VAN DE WITTE

LIETAER VOOR PRAKTISCH
HALVE PRIJZEN

100x170 van 95,00 voor 55,-
-95x95 van 39,00 voor 19,90

160x160 van 79,00 voor 39,—
183rond van 135,00 voor 69,—
160x275 van 175,00 voor 89,—

SERVETTEN
25x25 van 3,95,00 voor 1,95
51x51 van 12,90,00 voor 6,50

NATUURZIJDEN
ZOMERDEKBEDDEN

Luchtig en licht!
135x200 nu 230,—
200x200 Mi 350,—
240x200 nu 395,—

\w I

SCHAPEWOLLEN DEKBEDDEN
Heerlijk warm en absorberend!

135x200v. 194- nu 145,—
200x200v.292- nu 225,-
-240x200v. 347- nu 265,—
halfdonzen kussens nu 79,—

DONSDEKBEDDEN 65%
140x200van 395- nu 199,—
200x200van599- nu 299,—
240x200van749- nu 375,—

DEKBEDDEN VOLDONS 90%
140x200van475- nu 295,—
200x200van695- nu 450,—
240x200van825- nu 495,—

DUBBELE DONSDEKENS 65%
EEN VOOR HET VOORJAAR EN
EEN VOOR DE HERFST SAMEN
VOOR DE WINTER EEN IDEALE

COMBINATIE VOOR ALLE
SEIZOENEN

140x200van 649- nu 395,—
200x200van 895- nu 625,—
240x200van1050- nu 750,—

DUBBELE DONSDEKENS 90%
140x200van 699- nu 450,—
200x200van 996- nu 695,—
240x200van112§- nu 795,—

CINDERELLA
ÊRÊSETTE

DAMAI
ARIADNE

e.a.
DEKBEDSETS

140x200 nii 59,—
200x200 nü 95,—
240x200 nü 115,—

LAKENSÊTS
160x260 nü 49,—
200x260 nü 65,—
240x260 nü 85,—
slopen 2 stuks nü 10,—
55054 alleen bij:

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1

»T"1 i I t I >mM II t 9 r~+-^n* j mJÊ _ rm> Ml
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Onbegrijpelijk

het andere te rijmen. Per slot geef jeals overheid ook geen subsidie
voor de ontwikkeling van een nieuwe dieselmotor, als je de lucht-
vervuiling wilt indammen.

De Nederlandse overheid is
vóór het terugdringen van
het proefdiergebruik in Ne-
derland en waarschijnlijk
toch van plan om 8,7 miljoen
gulden subsidie te verlenen
aan het fokbedrijf Har-
lan/CPB, voor de bouw van
een flieuw fokstation in On-
derbanken.
Het.een is natuurlijk niet metEitje

Van onze verslaggever
HEERLEN - Een aantal bewoners van
het mannenpension Heisterberg heeft
gisteren een petitie aangeboden aan
burgemeester Van Zeil. Hierin protes-
teren de bewoners en personeelsleden,
tegen de voorgenomen sluiting van
Heisterberg.
Zoals bekend zal Heisterberg uiterlijk
per januari 1992 ophouden te bestaan.
Geen enkele instantie was bereid om
devoorziening, die onderdakbiedt aan
honderd alleenstaande mannen, op
langere termijn financieel te steunen.
De mannen moeten elders onderdak
zien te vinden. In april moet het defini-
tieve besluit vallen tijdens de vergade-
ring van de Gewestraad.

Toch is minister Ritzen van Onderwijs en Wetenschappen van plan
om voor het bedoelde project flink in de buidel te tasten. Vreemd,
want ook Ritzen wil het gebruik van dieren voor het uittesten van
medicijnen, chemische bestrijdingsmiddelen en zeker cosmetica-
middelen, drastisch verminderen. Waarom dan toch die subsidie?
Volgens een woordvoerder van het ministerie wil Ritzen het fokbe-
drijf steunen, omdat realisatie van een dependance in Onderban-
ken extra werk voor dertig tot veertig mensen met zich meebrengt.

Op het eerste gezicht is dat natuurlijk een redelijk argument. Maar
bij nader inzien toch verre van steekhoudend. Want met 8,7 miljoen
kun je heel makkelijk andere werkgelegenheids-projecten opstar-
ten - ook in Onderbanken - zonder dat je daarbij als overheid ge-
dwongen wordt om je voorgenomen beleid te ondermijnen.
Een ander argument is de controle, die Ritzen op het bedrijf wil uit-
voeren, wanneer hij via de verstrekking van subsidie een dikke vin-
ger in de pap van de fokkers heeft gekregen. Ook dat argument is
onzin. Want als overheid hoef je enerzijds niet met miljoenensubsi-
dies te strooien om controle op een zo omstreden bedrijf als Harlan
te kunnen uitvoeren, terwijl anderzijds gedegen controle al bij het
verlenen van een vestigingsvergunning begint.

Dat de overheid dolgraag het fokken van proefdieren in de gaten
wil houden, is natuurlijk prima. Maar het mag niet meer gelden als
reden voor hetverlenen van subsidies aan een bedrijf, dat nu al bij-
na vijftien jaarhet welzijn van proefdieren uit niets dancommercië-
le overwegingen ondergeschikt maakt aan de winst.
Resteert nog het argument van de gedane belofte. De voorganger
van Ritzen, Wim Deetman, heeft jaren geleden namelijk overheids-
steun aan de proefdierenfokkers toegezegd. En Ritzen wil die be-
lofte nakomen.

Natuurlijk is het fraai, wanneer op een ministerie dezelfde lijn wordt
doorgetrokken, die in een eerdere regeerperiode werd uitgestip-
peld. Maar dat wil niet zeggen dat een nieuwe minister dezelfde
kortzichtigheid moet hanteren als zijn voorganger...
Kortom: het subsidiëren van Harlan stoelt op geen enkelzinnig ar-
gument. En als Ritzen daadwerkelijk het dierproevengebruik in Ne-
derland wil verminderen, zoals hij zegt, moet hij gewoon nee ver-
kopen. Net zoals de managers van Harlan, die ook nee roepen als
zij gevraagd worden een punt te zetten achter het lucratieve fokken
van proefdieren voor het onderzoek in de cosmeticabranche.

R.W.

Ritzen steunt Harlan
NBBV: Proefdierenfokbedrijfkomt naar Onderbanken

" Burgemeester Piet.van Zeil
neemt de petitie in ontvangst.

Foto: FRANSRADE

O.L.S.

Op zoek naar
Middeleeuws
kerkgebouw

Deze week bevindt hij zich meestal
drie meter onder de Brunssumse
grond, op een braakliggend ter-
reintje naast het Unitasgebouw.
Over een jaar of zo wordt ook deze
voormalige kerk gesloopt en ver-
schijnen er op het terrein nieuwe
woningen op de hoek Dorpstraat-
Kerkstraat.

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Provinciaal arche-
loog Stoepker was gisteren bereid
om even uit zijn gat te kruipen.

"j°rfc niet in de steel. De actie is
goelijk bedoeld als prijs-

aag. Niet alleen zullen alle
Wen tentoongesteld worden;j" is het ei dat het leukste of?°oiste laagje verf krijgt toebe-
ij^d, een reis voor twee perso-
Jje*l naar Parijs waard. Opha-
Jll °^ns, dat ei en ... terugbren-
"eri, niet opeten!.

Eitje (2)
f Affoote zet van die winkeliers,
*?ren we u denken. Ze besparen
wh zodoende namelijk heel
J^tpotten verf en ook de moeite
;an het koken. Maar zo zit de

j*De winkeliersvereniging
wferlen-Noord (Vrieheide, De
jfac/c en Nieuw Einde) heeft
jfcrduizend eieren ingeslagen,
Ijenog geen spat paasverfheb-
S^i. Aangezien de tijd begint te
vingen, is men op zoek naar
Verduizend klanten die de
ff'jes thuis beschilderen. De ko-
fynde dagen kan iedereen dan
*k gratis een dergelijk kippe-
Fodttct in de winkels van
voord' komen ophalen. De be-
Jfieling is dathetzelfde ei, maar
JRi geverfd, voor de Paasda-
jfcftweer in de betreffende win-

**' wordt ingeleverd.

Kwart auto's
rijdt te hard

ONDERBANKEN/DEN HAAG - Minister Ritzen van
Onderwijs en Wetenschappen heeft volgens de Neder-
landse Bond tot Bestrijding van de Viviesectie (NBBV)
onlangs zijn officieuze goedkeuring verleend aan het uit-
trekken van 8,7 miljoen gulden subsidie voor het Zeistse
proefdierenfokbedrijf Harlan/CPB.

Van onze verslaggever gemeenheid en subsidieëring aan
Harlan in het bijzonder gehouden.
Ook is toen een nachtwake voor de
woning van Ritzen op touw gezet.
Naar aanleiding daarvan werden
dierproevenbestrijders bij de be-
windsman thuis uitgenodigd. Na
dat bezoek kregen zij van de minis-
ter een brief. Daarin liet Ritzen we-
ten dat er niet te tornen valt aan de
eerder gedane belofte in de richting
van Harlan en dat hem dit speet."

Harlan-manager Heynert liet zich
gisteren niet verleiden tot een con-
crete uitspraak over de toekomst
van Harlan, naar aanleidingvan de
briefvan Ritzen aan de NBBV. „Wij
gaan pas uit van goedkeuring door
de overheid als de minister zijn
handtekening onder het contract
heeft gezet. Naar mijn mening is het
nog niet zover. Maar we hebbenwel
goede hoop dat binnenkort, na der-
tien jaar touwtrekken, de knoop de-
finitief wordt doorgehakt."

Dat zou betekenen dat Harlan ein-
delijk het (informele) fiat heeft ge-
kregen om in Onderbanken een de-
pendance te bouwen, waar kleine
proefdieren als ratten en muizen ge-
fokt zullen worden. De subsidie be-
draagt ongeveer de helft van de to-
tale nieuwbouwinvestering. Harlan
meent met de realisatie van het fok-
centrum dertig tot veertig extra ar-
beidsplaatsen in Onderbanken te
realiseren.
Een woordvoerder van Onderwijs
en Wetenschappen wilde gisteren
niet bevestigen dat Ritzen, al offi-

Den Uyl: „De NBBV heeft eind fe-
bruari op het Binnenhof een actie
tegen proefdierengebruik in zijn al-

cieus akkoord is gegaan met het
verlenen van de overheidssubsidie
aan het commerciële proefdieren-
fokbedrijf. Maar NBBV-beleidsme-
dewerker Ariane den Uyl sprak dat
tegen. Zij liet weten dat Ritzen in
een zeer recente brief aan tegen-
standers van dierproeven zijn spijt
heeft uitgesprokenvoor het feit, dat
de jaren geleden al aan Harlan toe-
gezegde subsidie momenteel niet
meer geweigerdkan worden.

Laatste buffer
Geleenbeek klaar

KERKRADE - Ruim vijfentwintig
procent van deKerkraadse automo-
bilisten rijdt te hard. Vooral binnen
de bebouwde kom lapt men de
maximum snelheid massaal aan de
laars. Dit concludeert de chefvan de
Kerkraadse gemeentepolitie uit de
radarcontroles die in maart plaats-
vonden.
Afdelingschef Arzt noemt het resul-
taat van de steekproeven schrikba-
rend. „Het wordt tijd dat men zich
ook binnen de bebouwde kom eens
aan de snelheidslimieten gaat hou-
den. Ruim 1000 automoblisten wer-
den op de bon geslingerd-één van
hen reed op de Tunnelweg zelfs 135
kilometer per uur. Kennelijk is men
nog niet doordrongen van het feit,
dat een te hoge snelheidvaak de be-langrijkste oorzaak van ongevallen
is."
De politie blijft controleren of er te
hard gereden wordt. De komende
weken moeten ook de foutparkeer-
ders en bromfietsers extra op hun
hoede zijn.

Van onze verslaggeefster

" Vanuit Heerlen vertrekkenaridaag twee kleutergroepen'aar Airport Maastricht. De
van de openbare ba-jsschool Theo Thijssen kunnen

Q-n dituitstapje genieten dankp 3een project over verkeer.
aarin leren zij hoe de volwas-nen zich verplaatsen over het. ater, de straat en nu dus ook
°°r de lucht. En nu maar ho-re« datWubbo Ockels niet in de°^urt is...

Airport

* Wet Oud Limburgs Schut-
rsfeest organiseer je niet eveno.n de ene dag 0p de andere.
Gt loeten ze inmiddels wel bij

St.-Hubertus in de
andgraa/se kern Schaesberg.

Ru £estijn dat op 1 juli op de
den en Renoaan wordt gehou-

, w mede mogelijk door,
*cfnfc niet, tussen de 600 en 700vrijwilligers. Een kleine 400Vrijwilligers heeft inmiddels

toegezegd. Op za-terdag 7 april vindt wederomeen informatiebijeenkomst
Ptaats en wel om 20.00 uur in
*chutterszaal Oud Schaesberg
ÜQ-n de Streeperstraat 56. De or-
ganisatie hoopt dan de reste-
rende vrijwilligers te kunnen
Verwelkomen. Wie?rans Bremen van de organisa-
[?e zal die avond uitleggen wat
8e medewerkers kunnen doen
V 1waar ze eventueel ingezet

worden. Ook worden er
y&eo-opnamen getoond van

trots schutterij
r-Uubertus en het Oud Lim-
°urgs Schuttersfeest in '89.

'Rubberwolk'
boven Heerlen

De vierde waterbuffer, met een ca-
paciteit van 6000 kubieke meter, be-
vindt zich bij Ten Esschen en wordt
donderdag opgeleverd. De andere
buffers liggen aan de Tichelbeek-
straat, bij de rioolzuiveringsinstalla-
tie Heerlen-West en tussen de Wel-
terlaan en de Valkenburgerweg.

Het Waterschap Roer en Overmaas
heeft gekozenvoor de aanleg van de
buffers en niet voor verbreding van
de beek. om natuur en landschap te
sparen. Daardoor blijft de Geleen-
beek zijn bochten houden.

HEERLEN - De vierde en laatste
waterbuffer, die nodig is om het
overstromen van de Geleenbeek te
voorkomen, is klaar. Sinds 1985 zijn
in Heerlen vier buffers aangelegd
langs deze beek, hetgeen in totaal
1,5 miljoen heeft gekost.

ren is hét weliswaar nog steeds
erg druk, maar de kippen gaan
elkaar aldaar minder snel te lijf
en ze kunnen zich terugtrekken
om een ei te leggen. ,'Scharreleitjes tikken'

Oproep 'Dierenbelang' aan vooravond Pasen: In 1840 werd hetgesloopt en iets
verder naar het zuiden, waar de bo-
dem steviger is, verrees een nieuwe
kerk, het huidige Unitasgebouw,
dat zijn langste tijd dus ook al heeft
gekend.

En zo maakte een graafmachine gis-
teren een gat van zeker drie meter
diep op zoek naar de resten van een
kerkje dat al in het jaar 1150 in de
Annales Rodenses wordt genoemd.
Na diverse aan- en verbouwingen
bleek dat kerkje volgens de schaar-
se bronnen toch teklein en te bouw-
vallig was.

HEERLEN - Door nog onbekende
oorzaak vlogen gistermiddag om
17.50 uur bij een Doe-het-zelf-gara-
geaan deKissel in Heerlen een drie-
honderdtal autobanden en een paar
auto's in brand. Door het enorm
aantal banden dat vlam vatte, ont-
stond boven Heerlen een zwarte
rubberwolk',die in wijde omgevingwas waar te nemen. Het garagepandhep geen schade op. Er deden zichgeen persoonlijke ongelukken voor.

Va °f óetoo/d serveren wij
una/ vandaag elke ochtend
*n smaakmakertje bij de koffiea wel m de vorm van een taal-*nndige dagschotel. Deze nieu-we serie staat als Plat du Jour?P het menu. Dialectkenner

"- Delahaye die als kok fun-deert, is wellicht bij vele lezers°eter bekend onder het pseudo-
Hub van derMaar. Dat is

y°-nielijk denaam diehij zelfalforen onder zijn verhalen in het
y-<-nmmender dialect zet. Hub
egint zijn eerste bijdrage na-

yurlijk bij de 'A' van 'Allez

Q°m' is het dialectwoord voor
b tmmaar heeft verder nog de
met

ï Uan een vochtmaat
Er hU inh°udvan vier ankers.
fcir, aat een aantal uitdruk-
b'noen met het trefwoord aom:
a

etc a°m, korte aom, geine
Q,rn höbbe, noa aom sjnappe,
"ie (^)'7n op aom kóm-
a ' aom inhouwte, in einen
ei "L '?onc*er onderbreking), op
tem en z°naer aom (als
d l̂anci-) iets bijzonders wil
dr f-' * a°rnhoale vergéte enr letste aom oetblaoze.
o£et-zegswijzen: 1. Doa is gein
W" e°^ 'f s3met C°ofc van dege-
ipttte verdachtmaking blijft
££ hangen). 2.Da ruke vief al-

noa eineaom (als iedereenen deel van een lekkernij. 139})- Samenstellingen: aom-
rl?eëd (avondmaal), aomzeik
wier) en Aombösj.

De aanwezigheid van Stoepker,
Delphiaans orakel voor de Lim-
burgse amateurarcheologen, is te
danken aan de stichting met de wel-
luidende naam Historische Bron
van Brunsham. Precies tien jaar ge-
leden, na de afbraak van een kap-
perszaak en een slijterij, trof ze res-
ten van oude stenen funderingen
aan. Met de nieuwbouw in het ver-
schiet achtte de gemeente het twee
maanden geleden hoog tijd om
Stoepker in te schakelen.

De handtekeningen die op 12
april in de Heerlense binnenstad
worden opgehaald, krijgt de
Tweede Kamer aangeboden
wanneer de nieuwe dierenwet
behandeld wordt.

Tot zover de annalen en de theorie.
Gistermiddag kon de oogst van een
eerste dag speuren genoteerd wor-
den. Twee houten stutpilaren, de
bodem van een lijkkist en een paar
botten van menselijke herkomst.
Verder enkele scherven uit de
twaalfde eeuw.

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - Het klinkt in
eerste instantie misschien wat
vreemd. Maar de actiegroep Die-
renbelang Heerlen wil 'het die-
renleed dichter bij de mensen
brengen. En het liefst rond de
aanstaande Paasdagen. Niet om
het feest te bederven, maar wel
om ervoor te zorgen dat er vooral
scharreleitjesgetikt worden. Een
actie die overigens jaarin jaaruit
gevoerd wordt.

En metresultaat. Want het aantal
scharrelpluimveebedrijven
groeide in het laatste decennium

Het bewijs voor de aanwezigheid
van de kerk is volgens de provincia-
le archeloog nog niet geleverd. „De
vondsten hebben er hoogstwaar-
schijnlijk wel iets mee te maken.
Maar door later aangelegde kelders
is veel schade aangericht in de
oudere lagen. We graven de komen-
de dagen nog op andere plaatsen,
dan weten we meer", zei Stoepker
voor hij weer afdaalde.

De actiegroep Dierenbelang
Heerlen maakte zich tien jaar ge-
leden los van de dierenbescher-
ming omdat daar 'veel te veel ge-
praat werd. Niet dat deHeerlen-

enorm. „De situatie is nog niet
ideaal", zegt Ria Schrooten uit
Voerendaal van de actiegroep
over de in opmars zijnde schar-
relschuren. Ze noemt deze 'het
beste alternatief voor legbatterij-
en'. Vandaar dat de komende we-
ken weer actie gevoerd wordt.
Ditmaal niet als verklede kip in
een namaak-legbatterij, maar
voor de afwisseling worden er
handtekeningen uitgedeeld en
folders verspreid.

se actiegroep op aggressieve wij-
ze de aandacht probeert te vesti-
gen op het dierenleed. Zo wil de
groep bijvoorbeeld niet op de
man spelen maar vooral voor-
lichting geven.
„Niemand is vóór legbatterijen",
legt Ria Schrooten uit, „maar
moeite doen om het koopgedrag
te veranderen, dat is een heel an-
der verhaal".

Het is een oud verhaal dat nog
steeds actueel is. Miljoenen kip-
pen wonen nog steeds in overbe-
volkte kooitjes. „Een dieron-
waardig bestaan", vinden de ac-
tievoerders. In de scharrelschu-

„Die is best redelijk. Je moet na-
melijk rekening houden met de
economie en de richtlijnen van
de Europese Gemeenschap",
vindt Ria Schrooten. Daar die
wet er zeker voor de Paasdagen
nog niet is, doet de actiegroep
een beroep op iedereen om eie-
ren te betrekken van boerderijen
waar de kippen vrij rondlopen,
of scharreleieren uit de winkel.
Maar dan een doosje met een
stempel er op.

" Ria Schrooten, Wies Hofman en Edgar van Nimwegen tussen de scharrelkippen van boer J. Kerckhoffs uitKunrade.
Foto:FRANS RADE

(ADVERTENTIE).
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Heel gelukkig en blij zijn wij met de
geboorte van ons zoontje

Timmo
geboren 1 april 1990

Schinveld,
Torn en Angelique Kollée-Cremers

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk
te bedanken voor de getoonde belangstelling ter

gelegenheid van ons gouden huwelijksfeest
willen wij op deze manier onze hartelijke dank

uitspreken voor alle felicitaties, die wij, op welke
manier dan ook, mochten ontvangen.

Het was voor ons een onvergetelijke dag, die
altijd in onze herinnering zal blijven voortleven.

M. Schreurs-Parren
M. Schreurs

kinderen en kleinkinderen
62212 Brunssum, 30 maart 1990

Enige en algemene kennisgeving
t

Heden overleed tengevolge van een noodlottig on-
geval onze lieve zoon, kleinzoon, broer, zwager,
neef en vriend

Anton Jansen
in de leeftijd van 20 jaar.

Heerlerbaan: Klaus Jansen
Christine Jansen-Bakker
Hetty en Peter
Francine
Familie Jansen
Familie Bakker

6418 XH Heerlen, 29 maart 1990
Peter Schunckstraat 222
De krematie zal plaatsvinden op donderdag 5 april
a.s. om 11.30 uur in het krematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamervan het kremato-
rium om 11.15 uur.

Lieve Anton
Onze liefde,

verstrengeld tot in ons innerlijk,
samengesmolten in beide harten,

heeft ons,
tot twee bevoorrechte mensen gemaakt.

Francine

Anton Jansen
We blijven aan je denken.
Trudy, Susan, Elvira, Annet, Margot
Mare en Simone
Angelique en Ralf

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
tragische overlijden van onze vriend

Anton Jansen
Ineens hield zijn leven op met bestaan,
een lieve vriend is van ons heengegaan.

Het is zo tragisch en zo onverwacht,
onze vriend Anton, hij rust nu heel zacht.
Wij hebben onze beste vriend verloren,

maar in gedachten zal hij eeuwig bij ons horen.
Je „Betste" vrienden
Haas, Seinen, Willem en Brende

Medewerkers en studenten van de Faculteit der
Economische Wetenschappen van de Rijksuniver-
siteit Limburg hebben met grote verslagenheid
kennisgenomen van het overlijden van

Anton Helmut Jansen
student aan de Faculteit der Economische Weten-
schappen.
Wij wensen familie en vrienden veel sterkte in deze
moeilijke tijd.

Namens het bestuur, medewerkers en
studenten van de Faculteit der
Economische Wetenschappen,
Prof. A. Beek, RA
M.A.C. Verspéek, directeur

Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het
plotselinge overlijden van

Anton Helmut Jansen
student aan de Faculteit der Economische Weten-
schappen van de Rijksuniversiteit Limburg.
Wij wensen zijn familie en vrienden de kracht toe
dit verlies te dragen.

Het College van Bestuur
van de Rijksuniversiteit Limburg
Drs. L.E.H. Vredevoogd, voorzitter
Drs. B.C.M.E. Niessen, secretaris

t
Tot ons groot verdriet overleed op 1 april 1990 om
22.15 uur na een liefdevolle behandeling in het
Maaslandziekenhuis en de verpleegkliniek St. Odi-
lia te Geleen

Ferdinand Klijn
geb. 16 november 1914

echtgenoot van

Tine Mreijen
Geleen: H. Klijn-Mreijen
Duiven: Ab en Betty Klijn

Ronald en Jürgen
Nice: Jos en Coby Klijn

Nathalie en Edwin
Johannesburg: Huib Klijn

1 april 1990
JosKlijnenlaan 553, 6164 AM Geleen
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in derouwkapel van het zieken-
huis te Geleen.
De crematieplechtigheid zal gehouden worden in
het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Ge-
leen op vrijdag 6 april om 14.00 uur.
Samenkomst in het crematorium waar gelegenheid
is uw naam in het condoléanceregister te schrijven.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge- .
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I *Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, delen wij u mede dat op
85-jarige leeftijd van ons is heengegaan, voorzien
van de h. sacramenten der zieken, mijn lieve man,
onze vader en schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Louis Geenen
echtgenoot van

Gonda Heijnen
Brunssum: M.A. Geenen-Heijnen

Geleen: John Geenen
Maria Geenen-Geuskens
Luc
Familie Geenen
Familie Heijnen

1 april 1990
Bejaardenhuis Huize Louise
Vijverlaan 5, 6443 BA Brunssum
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het bejaardenhuis. Gelegenheid om afscheid te ne-
men volgens afspraak.
Avondwake, woensdag om 18.00 uur in de kapel
van het bejaardenhuis.
In de St. Vincentiuskerk, aan de Pr. Hendriklaan te
Brunssum, zal de plechtige uitvaartdienst gehou-
den worden op donderdag 5 april om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k.
kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t I
51 jaarwerd hij slechts en als het aan hem gelegen
had, was hij net over de helft van zijn leven.
Levenslustig, niet kapot te krijgen, het eeuwige le-
ven, allemaal op jou van toepassing, maar dit ge-
vecht kon je niet winnen.
Wij zullen allemaal zonder je liefde verder moeten.
Dag pap.

Piet Westheim
echtgenoot van

Loes Le Noble
Vader van: Rob en Anja

René en Marcia
Hans en Sabine

Opa van: Laura en Bartje
2 april 1990
H. v. Veldekestraat 25, 6416 TK Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
vrijdag 6 april as. om 10.30 uur in de parochiekerk
Verschijning van de Onbevlekte Maagd te Molen-
berg-Heerlen, waarna aansluitend crematie in het
crematorium te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter
in de kerk, vanaf 10.15 uur.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, donderdag 5
april om 18.45 uur, in voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in de rouwkamer van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombaeh, Oliemolenstraat 30,
Heerlen, ingang St.-Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks
van 19.30-20.00 uur.

Verslagenheid, onbegrip en ongeloof hebben wij
ervaren bij het toch nog vrij plotselinge overlijden
van onze collega

Piet Westheim
Wij hebben Piet gekend als een vriendelijk, be-
hulpzaam en energiek mens. In hem verliezen wij
een echte vriend.
Zijn vrouw Loes, zijn kinderen, kleinkinderen en
verdere familie wensen wij alle sterkte toe in deze
moeilijke tijd.

De collega's van bureau
Herplaatsingstoelage Bedrijfseenheid
Arbeidsongeschiktheidsverzekering ABP

Met ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van

Piet Westheim
Hij werd 51 jaar.
Sinds zijn indiensttreding bij ons fonds in 1974
hebben wij hem leren kennen als een enthousiast
en toegewijd medewerker, een collega in de waar-
ste zijn des woords.
Ons medeleven gaat uit naar zijn nabestaanden. Wij
wensen hen de kracht om dit verlies te dragen.

Namens alle ABP-collega's
president-directeur
mr. drs. M.A.K. Snijders

Enige en algemene kennisgeving

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, geven wij u kennis dat heden, toch nog
onverwacht, van ons is heengegaan mijn dierbare
levensgezellin, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, lieve groot- en overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Gerda Daemen
weduwe van

Nicolaas Viegen
levensgezellinvan

Guillaume Scheffers
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
zij op 77-jarige leeftijd.

Geleen: G. Scheffers
Schaesberg: E. Gibbels-Viegen

F. Gibbels
Kerkrade: A. Viegen

J. van der Heijden
Geleen: P. Borger-Viegen

N . Borger
Geleen: A. Mulders-Scheffers

J. Mulders
en al haar kleinkinderen en
achterkleinkind
Familie Daemen
Familie Viegen
Familie Scheffers

6162 AA Geleen, 2 april 1990
Rijksweg Noord lc
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
donderdag 5 april a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk H. Hart van Jezus (Paters Karmelieten) Rijks-
weg Noord te Geleen, waarna de begrafenis op het
parochiekerkhof van de H.H. Dionysius en Odilia
te Sweikhuizen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuiigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen woensdag 4
april om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegen-
heid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.

t INa een werkzaam en liefdevol leven dat getekendwerd door oprechte le-
vensvreugde, goedheid, eenvoud en hulpvaardigheid, is heden na een
zorgzame verpleging in de verpleegkliniek te Heerlen, paviljoen 83, van
ons heengegaan, onze lievemoeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Elisabeth Dautzenberg
weduwevan

Joseph Jongen
Zij overleed, voorzien van het h. sacrament der zieken op de leeftijd van
73 jaar.

De bedroefde familie:
Landgraaf: Jo en Jeannie Jongen-Oorthuis

Yvonne en Georg
Patricia
Dennis

Landgraaf: Jos en Wilma Jongen-Ampts
Nancy
Roger
Familie Dautzenberg
Familie Jongen

6374 HD Landgraaf, 1 april 1990
Hovenstraat 24
De plechtige uitvaartdienst wordt opgedragen in de St.-Theresiakerk te
Lauradorp op donderdag 5 april om 10.30 uur.
Samenkomst in dekerk alwaarvanaf 10.10 uur gelegenheid is tot schrifte-»
lijke conoléance.
Woensdagavond wordt de overledene bijzonder herdacht in een eucharis-
tieviering om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaardin de chapelle ardente van dever-
pleegkliniek te Heerlen, gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks tussen
14.00 en 16.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze
als zodanig te willen beschouwen.

r iIn grote dankbaarheid voor al hetgeen zij voor ons heeft betekend, stellen
wij u met droefheid in kennis van het heengaan op 77-jarige leeftijd van

Lucie Moonen-Vincken
weduwe van

Mathieu Moonen
geboren te Hoensbroek op 13 maart 1913 en na een kortstondige ziekte
overleden te Hoensbroek op 2 april 1990.

De diepbedroefde familie:
Maastricht: Huub Moonen

Hoensbroek: Jos Moonen
Marionette Moonen-v.d. Velden
Mark en Nicole
Petra

Hoensbroek: Miek Moonen
Lucienne, Michel

Amstenrade: Paula Ritzen-Moonen
JacquesRitzen
Marlou

Hoensbroek: No Moonen
Mia Moonen-Wanders
Mike en Nicole
Albert, Karin

Hoensbroek: Lucy Hennes-Moonen
Wiel Hennes
Angelique, Chantal

Munstergeleen: Resie Moonen
Theo Martens

Hoensbroek: Ine Kennis-Moonen
Arie Kennis
Rachel

Brunssum: Marion Beekman-Moonen
Peter Beekman
Ruud, Rob, Pieter

6431 KW Hoensbroek, Nieuwstraat 80
U wordt uitgenodigd de plechtige uitvaartmis bij te wonen op donderdag
5 april te 11.00uur in deSt.-Janskerk te Hoensbroek, waarna de teraarde-
bestelling zal plaatsvinden in het familiegraf aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condolean-
ces.
Woensdag a.s. om 19.00 uur avondwake in de grote St-Jan.

I " ~
Na een welbesteed leven is heden, na een langdurend afscheid, tevreden
en rustig van ons heengegaan

Leonard Jozef Aloysius
" Augustus Guillaume

Giel Habets
heë waor oach enne Kirchroadsjer Verainsjong

weduwnaar van

Dora Habets-van Deur
op de leeftijd van 76 jaar.

Oirsbeek: Jos Habets
Paula Habets-Pirnay
Jos en Daniëlle, Paul

Purmerend: Jack Habets
Mien Habets-Rinkens
Guido

Kerkrade: Marleen Scheelen-Habets
Frans Scheelen
Dorien en Babette

Nieuwegein: Loek Habets
Familie Habets
Familie van Deur

6461 EH Kerkrade, 1 april 1990
Kapelhof, kamer 28
Wij nemen op donderdag 5 april 1990 afscheid van Giel.
Om 11.00 uur vindt de eucharistieviering plaats in de Lambertuskerk te
Kerkrade.
Na de plechtigheid begeleiden wij hem naar het familiegraf op het kerk-
hofvan voornoemde kerk.
Samenkomst in de kerk.
Avondwake woensdag 4 april om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Geen condoleance.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

mmm^mmm^^m^^mmm^mmm^mmm^^^m^mi^mm^^mmmmmmmmiiÊ^^mimt^m^mmmmmmm»*

Uw buurtzaak

Frans en Marleen Scheelen
Einderstraat 114

DONDERDAG DE GEHELE DAG GESLOTEN
De wijkbezorging wordt verplaatst naar maandag 9 april a.s.

mmmm^^^^m^^mmmmmmm^^mwmmmmmmßm^^^^^^^^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^mmm^m^^^^^*

tLucie Sentjens, 82
jaar, weduwe van

Sef Raernaekers, cor-
r.adres: Maasstraat 23,
6051 CX Maasbracht.
De plechtige eucha-
ristieviering zal wor-
den gehouden woens-
dag 4 april om 10.30
uur in de parochie-
kerk van St. Gertrudis
te Maasbracht.

tGerardus Heuyer-
jans, 68 jaar, we-

duwnaar van Maria
Gubbels, corr.adres:
M. Aben-Heuyerjans,
Wingerdstraat 48, 6093
AK, Heythuysen. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden woensdag 4
april in de parochie-
kerk van de H. Nico-
laas te Heythuysen.

tElisabeth Kuipers,
85 jaar, weduwe

van Peter Schrürs,
corr.adres: Van
Hoensbroekstraat 21,
6071 CL Swalmen. De■ eucharistieviering zal
worden gehouden
woensdag 4 april om
10.30uur in de H. Lau-
rentiuskerk te Maas-
niel.

f
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid ge-
nomen van onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, tante en nicht

Catharina Hans sen
weduwe van

Frits Quadflieg
Zij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten der
zieken, in de leeftijd van 96 jaar.

Kerkrade: J. Quadflieg
T. Quadflieg-Gouder de Beauregardt

Kerkrade: F. Quadflieg
M. Quadflieg-Engels
Klein- en achterkleinkinderen
Familie Hanssen
Familie Quadflieg

Kerkrade, 2 april 1990
Kapellaan 2
Corr.adres: Markt 13a, 6461 EB Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
donderdag 5 april as. om 10.00 uur in de parochie-
kerk St.-Catharina te Kerkrade-Holz, waarna aan-
sluitend begrafenis op de algemene begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Er is geen con-
doleren.
Woensdag 4 april zal de overledene bijzonder wor-
den herdacht tijdens de avondmis van 18.30 uur in
bovengenoemde kerk.
Mochten wij vergeten zijn u een kennisgeving te
zenden, gelieven dan deze aankondiging als zoda-
nig te beschouwen.

t
Als leven lijden wordt,
komt de dood als een vriend.

Na een leven van toewijding voor zijn gezin is op 29
maart overleden in de mooie leeftijd van 80 jaar
onze zorgzame vader, onze lieve opa en overgroot-
vader

Wilhelm Fintelmann
weduwnaar van

Geeske Visser
In dankbare herinnering:

Heerlen: Maart jeen Jan
Uitwellingerga: Ans en Jaap

Swartbroek: Marietje en Jac
Brunssum: Henny en Jo
Brunssum: Ton en Annie

Sittard: Geesje en Hub
Geleen: Petrie en John

en al zijnkleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Fintelmann
Familie Visser

Brunssum, 29 maart 1990
Corr.adres: Dhr. A.S. Fintelmann
Karel Doormanstraat 12, 6443 SC Brunssum.
De crematie heeft reeds op maandag 2 april 1990
plaatsgevonden in het crematorium te Heerlen.

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin
dat alles voor haar betekende, is na een kortstondi-
ge ziekte, zacht en kalm van ons heengegaan, onze
lieve moedefvschoonmoeder, oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Anna Catharina
van Wersch

weduwe van

Peter Joseph Kreukels
Gesterkt door de h. sacramenten, overleed zij op
84-jarige leeftijd.

Sittard: JoKreukels
Marianne Kreukels-van der Zalm
Katja, Paul

Utrecht: Ton Kreukels
NelKreukels-van Els
Baudewijntje

Heerlen: Loek Kreukels
MarietjeKreukels-Maatje
Josen Vivian
Sabine en Willie

Wijlre: Maria Steinbusch-Kreukels
Jan Steinbusch
Peter Jan, Mirjan, Joep

Brunssum: Frans Kreukels
Ine Kreukels-Lommerse
Tim, Thijs
Familie van Wersch
Familie Kreukels

Brunssum, 1 april 1990
Kerkstraat 106
Corr.adres: Ringoven 18, 6441 LA Brunssum
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op vrijdag 6 apMl om 11.00 uur in de dekenale
kerk H. Gregorius deGrote in Brunssum-centrum,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de alge-
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed, donderdagom 18.45 uur, waar-
na aansluitend om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwka-
pel van het Gregoriusziekenhuis in Brunssum.
Er is dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur gelegenheid
tot afscheidnemen.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

Met droefheid namen wij kennis van het overlijden
van de heer

Wilhelm
van der Linden

Hij was tot 1974 docent aan de r.k. mavo St. Petrus
te Gulpen.
In onze gedachten blijft hij voortleven als een pretti-
ge, deskundige leraar die zich steeds met veel
plichtsbetrachting heeft ingezet voor zijn leerlingen.

Bestuur Stichting R.K. Voortgezet Onderwijs
Z.O. Limburg
Schoolleiding en docenten
scholengemeenschap Sophianum, Gulpen

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij aan zovelen
heeft gegeven en getroost door haarrotsvast geloot
in de Verrijzenis en de Heilige*Maagd Maria, dolen
wij u mede dat, na een moedig gedragen lijden, ui'
dit leven is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moetier, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Gerda Wetzels
echtgenote van

Toon Heidens
Zij overleed in de leeftijd van 55 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Nieuwenhagen: A.H. Heidens
kinderen en kleinkinderen
Familie Wetzels
Familie Heidens

6373 TP Landgraaf, 1 april 1990
Burg. Custerslaan 13
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 5 april a.s. om 11.00 uur in de paro-,
chiekerk van Maria Hulp der Christenen te Nieu-
wenhagen, waarna aansluitend de begrafenis za'
plaatsvinden op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne woensdag 4 april om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.45 uur tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I '

De mens die het meest geleefd
heeft is niet zij die de
meeste jaren telt. doch zij
diehet 't diepst ervaren heeft-

In dankbaarheid voor wat zij voor ons betekende,
voor haar liefde, haar warme belangstelling, haar
eenvoud en eerlijkheid, is na een kortstondige ziek-
te, toch nog onverwacht van ons heengegaan, voor-
zien van de h. sacramenten in de leeftijd van 79 jaar
onze lieve mam, schoonmam en oma

Leonie Mobers
weduwe van

Martinus Deneer
Nieuwstadt: René en Wies Deneer-Niël
Limbricht: Wil en Mieke Deneer-van Nunen

Lars
Beek: Jac. en Henny Deneer-Luys

Mira en Maurice
Sittard, 31 maart 1990
Bejaardencentrum "De Baenje"
Corr.adres: Elsstraat 22, 6191 JW Beek
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op donderdag 5 april om 11.00 uur in de kerk
van het H. Hart van Jezus te Sittard-Overhoven.
waarna de begrafenis plaats zal vinden pp de alge'
mene begraafplaats aan de Wehrerweg te Sittard-
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De avondmis zal gehoudenworden op woensdag 4
april om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Mam is opgebaard in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Sittard. Bezoek aldaar dagelijks
van 17,30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen--1 -*. —Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling ondervon-
denbij het overlijden en debegrafenis van mijn on-
vergetelijke vrouw, moeder en oma

Armelies
Ramaekers-Bessems

betuigen wij u allen onze oprechte dank.
Uit aller naam:
W. Bessems
kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, april 1990
Bernadettestraat 14

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 7 april a.s. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw van Lourdes (Gracht) '

Vervolg familieberichten
zie pagina 14
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„De vraag is wie het in de toekomst
voor het zeggen krijgt. Tot nu toe
beheeerde de burgemeester het
geld voor de gemeentepolitie. Sa-
men met het openbaar ministerieen
de korpschef werd het politiebeleid
bepaald. Als die drie tot de slotsom
waren gekomen dat er petten door
het winkelcentrum moesten lopen,
gebeurde dat. Als ze vonden dat de
misdaad bestreden moest worden
dan werd de recherche er op afge-
stuurd. De korpschef had iets te ver-
tellen bij het driehoeksoverleg", al-
dus Van Oosterbosch. „Het lijkt ei

op alsof met de invoeringvan de po-
litieregio's een einde komt aan die
riante positie", veronderstelt hij.
Hij vermoedt dat de plaatselijke
commissaris een soort 'inspecteur
van politie' wordt die niet meer dan
de verantwoordelijkheid op zich
neemt voor de uitvoering van het
politiewerk, het leiding geven in
spannendetijden en het dan advise-
ren van de burgemeester. „Ik denk
dat de figuur van een commissaris
op den duur zelfs zal verdwijnen",
besluit Van Oosterbosch in RP-ma-
gazine.

Diefstal auto's
Vooral in Italië

Vervolg van pagina 1

Constructie dwarsboomt vijandige overnames
" J. Nijhuis (rechts) en G. Beijer worden als leden van de raad van bestuur nu tevens
mede-eigenaars van de vennootschap die Macintosh overneemt.

Directie Macintosh
wordt mede-eigenaar

Vervolg van pagina 1

officier van Justitie mr Lanzenber-
°er in West-Berlijn wilde gisteren

lets zeggen over de kapitale auto-Wendel die hij op het spoor is, aan-dien er nog aanhoudingen dienenPJaats te vinden. Maar volgens mr

" Ummels werden de bedoelde
uto's vooral in Italië gestolen.
PatVje, Zwitserland en Oostenrijk
P6len ook een rol in de zwendel,l^aar welke is nog niet bekend. Welduidelijk dat eigenlijk alleen
"aar dure Mercedessen, BMW's,
werrari's, Bently's en Rolls Royces
v srden gestolen en verscheept naaroral Koeweit en Japan. De twee
kn aren zouden vooral voor
autf> ler gespeeld hebben door deut°'s naar Lissabon en Bremen tenJden.

Positief

nieuwing en groei voort te zet-
ten. Huidige formules zullen
worden verbeterd en uitgebreid,
terwijl actief zal worden gezocht
naar nieuwe mogelijkheden in
de detailhandel in binnen- en
buitenland, met name door over-
nemingen. Investeringsplannen
zullen gewoon worden uitge-
voerd. De werkgelegenheid zal
naar verwachting toenemen. Nu
werken er ongeveer 6400 mensen
in binnen- en buitenland bij Ma-
cintosh.

van de aandeelhouders terug te
kopen. Omdat meerderheidsaan-
deelhouderDSM al met die con-
structie akkoord is gegaan, rest
de overige aandeelhouders wei-
nig keus. Vooral het Westduitse
levensmiddelenconcern Asko,
dat in het geheim een belang van
10 procent in Macintosh heeft
opgebouwd, ziet nu de kans ver-
vliegen om een meerderheidsbe-
lang in het Nederlandse bedrijf
op te bouwen.

Commissaris

Het team van managers dat
straks via de nieuwe vennoot-
schap een meerderheidsbelang
in Macintosh krijgt, bestaat uit
drs G. Beijer en drs J. Nijhuis
van de raad van bestuur van Ma-
cintosh, J. Cardoso (president
van Macintosh-dochter Maconde
Confeccoes in Portugal) en com-
missaris drs. A. Smits. De eerste
twee, die nu de dagelijkseleiding
hebben over Macintosh NV, zul-
len als eigenaars ook samen de
raad van bestuur van de nieuwe
vennootschap vormen.

Zinatra bij
NCRV op tv

" Commissaris Van Oosterbosch anno 1985. Burgemeester H. Coenders (links) overhandigt hem
de pet die bij diefunctie hoort. Van Oosterbosch vreest nu door de nieuwe ontwikkelingen dat die
pet aan waarde en status zal inboeten. Archieffoto: frans rade

Onderscheiding
voor Geraats

v^nzenberger wil pas op zijn
°egst over anderhalve week ope-inS van zaken geven.

De leiding van de nieuwe onder-
neming zegt van plan te zijn de
reeds ingezette strategie van ver-

In een eerste reactie is de vak-
bond Unie BLHP positief over
het overnameplan. Voor Unie-
bestuurder Ronald Borgers is
het belangrijk dat decontinuïteit
en het behoud van de eigen iden-
titeit nu goed geregeld zijn. Bor-
gers geeft toe, dat de financiële
constructie nogal ongebruikelijk
is, maar verder wordt aan alle
voorwaarden voldaan. Hij vindt
het bovendien verheugend dat
de leiding verwacht dat de werk-
gelegenheid zal toenemen. Bor-
gers hoopt dat de pas begonnen
CAO-onderhandelingen ook tot
ieders tevredenheid zullen wor-
den opgelost.

Macintosh biedt de mogelijkheid
de aandelen voor diezelfde prijs

De raad van commissarissen van
de nieuwe vennootschap zal be-
staan uit vijf leden, waarvan er
twee worden voorgedragen door
de Macintosh-top en twee door
een consortium onder leiding
van Reiss & Co. De voorzitter
van de raad van commissarissen
wordt DSM-bestuurder mr A.
Timmermans, die nu ook al com-
missaris is bij Macintosh. De
functie van Timmermans wordt
de enige binding die het chemie-
concern straks nog met Macin-
tosh heeft.

Boekhandel verliest
geding tegen RL

Macintosh verwacht dat de over-
neming in de zomer haar defini-
tieve beslag kan krijgen. Als de
aandeelhouders akkoord gaan
met de overdracht van de activa
en passiva van het bedrijf zal de
intrinsieke waarde van het aan-
deelMacintosh ’ 46,50 bedragen,
op basis van het huidige aantal
uitstaande aandelen. Als boven-
dien alle aandeelhouders kiezen
voor een dividenduitkering in
nieuwe aandelen, zal de intrin-
sieke waarde per aandeel uitko-
men op ’ 45.

In zijn vonnis merkt president mr
Broekhoven thans op dat de schrij-
ver van het artikel in de Observant
op zakelijke wijze zijn mening heeft
weergegeven en ook de directie van
Arcadia aan het woord heeft gela-
ten. De manier waarop dat is ge-
beurd acht mr Broekhoven aller-
minst onzorgvuldig en daardoor
evenmin onrechtmatig.

Van onze verslaggever

v .. JARD - Ingenieur P. Geraats is
in Sittard onderscheidenmet de erepenning van het Water-s?hap Roer en Overmaas. Geraats is?>nds 1979 in dienst bij Roer enUvermaas als hoofd van de techni-j^he dienst. De gedecoreerde gaat"tet de VUT en wordt opgevolgda°or ir. P. Willems.

20 jaarwerkte ing. Geraats bij
1?e waterschappen in Zuid-Lim-°ürg. In 1968 trad hij in dienst bij

"Jet toenmalige Waterschap Geleen-
?n Molenbeek met Zijtakken. Twee
t^ar er volgde zijn benoeming totr^hnisch hoofdambtenaar. In 1979
Promoveerde Geraats tot hoofd van

dienst van het water-chap, dat inmiddels was oinge-
kopt tot Geleen- en Vlootbeek, het
"^genwoordige Roer en Overmaas.

;r e scheidende ingenieur heeft ge-
urende zijn loopbaan tal van wa-erstaatkundige werken opgezet en
°doende een belangrijke bijdrage

Seleverd aan een betere beheersingan de rivieren en beken in Zuid-

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Naar het oordeel
van rechtbankpresident mr P.
Broekhoven heeft de Rijksuniversi-
teitLimburg door een publikatie in
haar informatie- en opinieblad 'Ob-
servant' niet onrechtmatig gehan-
deld jegens de in Maastricht geves-
tigde boekhandel Arcadia. Deze in
kort geding gedane uitspraak
brengt met zich dat de Rijksuniver-
seit niet kan worden verplicht tot
rectificeren en evenmin aan ge-
noemdeboekhandel een schadever-
goeding van 20.000 gulden behoeft
te betalen.
De gewraakte publikatie in de Ob-

servant was van de hand van ir H.
Fekkers, die een beschrijving gaf
van de moeizame totstandkoming
van de onlangs geopende Academi-
sche Boekhandel Maastricht
(ABM). Reagerend op uitspraken
van de eigenaar van 'Arcadia' zin-
speelde Fekkers op gerechtelijke
procedures indien Arcadia zich in
groot verband als wetenschappelij-
ke boekhandel zou „afficheren enprofileren".

De eigenaren van deze boekhandel
achtten daardoor hun naam als ver-
koper van wetenschappelijke litera-
tuur ernstig geschaad en spanden
tegen de Rijksuniversiteit Limburg
een kort geding aan.

Achter het conflict speelt een ver-
schil van mening over de vraag of
'Arcadia' zich dient te houden aan
afspraken over de verkoop van we-
tenschapelijke boeken die in een
eerder stadium namens de Rijks-
universiteit Limburg zijn gemaakt
met plaatselijke boekhandelaren.
'Arcadia' heeft zich weliswaar aan
het Vrijthof gevestigd in het pand
waarin voorheen Boekhandel Ser-
vaas was gevestigd, maar treedt niet
op als diens 'rechtsopvolger', stelde
de eigenaar van Arcadia in de Ob-
servant. Fekkers reageerde daarop
met een dreigement in de richting
van een rechtszaak.

GELEEN - De vijf leden tellende
Limburgse groep Zinatra uit Geleen
is vanavond«om 17.40 uur op Neder-
land 1 te zien en te horen met haar
nieuwste single 'There she was. In
het programma 'Paperclip TV' is de
videoclip van Zinatra, behorende
bij 'There she was', uitgeroepen totPaperclip-clip van de maand. Ver-
der is de groep zaterdag 7 april live
te beluisteren tijdens de radioversie
van dit programma op Radio 3, tus-sen twaalf en twee.

Maastricht zit omhoog
met hasj in coffeeshops

Justitie: geen gedoogbeleid Uitbater: mee leren leven
Het openbaar ministerie gaat bij
monde van mr. Visser nog een stap
verder door te stellen dat het ge-
bruik van hasj kan leiden tot een
verslaving aan veel zwaardere mid-
delen. Daarnaast is er het probleem
van de overlast. Er komen steeds
meer klachten binnen van Maas-
trichtse burgers, die zich storen aan
het publiekelijk gebruiken en zelfs
verkopen van softdrugs op straat.

Tot nu toe heeft de politie vooral
naar aanleiding van deze klachten
ingegrepen. Visser ziet echter ook
het gevaar van een georganiseerde
handel in verdovende middelen.
Dat was dan ook een van de rede-
nen, waarom vorige week het pro-
ces tegen dereeds genoemde groep
Maastrichtenaren gevoerd werd.

„Nou, en of ze tolerant zijn!" zegt
een uitbater terwijl hij schertsend
met zijn wenkbrauwen trekt. „Ik
denk dat het een beetje aan de zui-
delijke mentaliteit van deze stad
ligt. De politie komt hier geregeld
binnen. Zinloos eigenlijk, want bij
mij vinden ze meestal toch niets."
Bovendien is de hasj-handel in
Maastricht vrij gemakkelijk te con-
troleren. Er zijn in de stad maar 20
coffeeshops, tegen zon 300 in Am-
sterdam.

hasj in beslag nam, kunnen ervan
meepraten.

# Artikelen die de Maastrichtse politie in de coffeeshops in beslag heeft genomen.
Foto: WIDDERSHOVEN

De politie zal nog vaker terugko-
men. De gemeente Maastricht en
justitie hebben een actieplan opge-

Hiddema heeft echter nog meer pij-
len opzijn boog: „Mijn cliënten vor-
men een groep uiterst principiële
handelaars, die uitsluitend hasj ver-
kopen, een stof waarvan de onscha-
delijkheid zo onderhand wel vast-
staat. Als deze mensen verdwijnen,
wordt hun plaats gegarandeerd
door heel wat minder oprechte figu-
ren ingenomen." Maar daarin zit nu
juist het probleem. Niet iedere
Maastrichtse dealer is zo rechtzin-
nig om uitsluitend softdrugs te ver-
kopen.

Mr. Hiddema, die de verdediging
van twee van de acht verdachten op
zich genomen heeft, bestempelt de
houding van het openbaar ministe-
rie als 'opgeblazen krachtpatserij.'
Volgens hem vecht justitie in Maas-
tricht een reeds verloren strijd.
Daarbij verwijt hij de officier een
weinig principiële manier van ver-
volgen: „Niet alleenwil justitie deze
mensen aan de hoogste boom op-
knopen, het gaat hier vooral om een
poging de door het rijk misgelopen
belastingen gedeeltelijk terug te
vangen." Tegen de verdachten zijn
namelijk hoge geldboetes en de te-
rugbetaling aan de staat van 100.000
gulden geëist.
„Dat zou inderdaad een vreemd ar-
gument zijn," beaamt Visser. „Maar
dat neemt niet weg dat de verdach-
ten met deze handel in strijd met de
wet enorme winsten boeken. Het is
nu juist ons beleid, om dit weder-
rechtelijk verkregen voordeel teniet
te doen."

steld, dat voorziet in een krachtige
aanpak van zowel het gebruikals de
verkoop van alle drugs in de stad.
Hoewel de gemeente zich op de
vlakte houdt over een eventuele
sluiting van zaken die de Algemene
Politie Verordening overtreden, is
het duidelijk dat de hasjverkoop in
Maastrichtse coffeeshops op de
warme belangstelling van het stads-
bestuur en justitiemag rekenen.

steefkuypers

Rechtzinnig of niet, met de handel
in hasj is geld te verdienen. „Ik geef
dat meteen toe, je houdt er een
mooie cent aan over," verklaart een
dealer in zijn stampvolle coffee-
shop. Toch overweegt hij om te
stoppen met zijn handeltje. „De po-
litie komt hier steeds terug. Ik heb
een stel jonge kinderen en die gun
ik een rustig bestaan."

De coffeeshophouderkomt met nog
een andere overweging op de prop-
pen. Als Nederland bij de éénwor-
ding van Europa in 1992 zijn soft-
drugsbeleid gaat aanpassen aan de
scherpere buitenlandse richtlijnen,
zullen de gebruikers ervan steeds
meer moeite moeten doen om 'stuff
te krijgen. „Zo werkje crimineel ge-
drag in de hand," vindt hij. Over de
groeiende stroom 'drugtoeristen'
zegt de uitbater: „Als mensen hier
voor harddrugs komen, zijn ze aan
het verkeerde adres. Hier wordt niet
gespoten." Toch is hij het niet hele-
maal oneens met het argument, dat
hasj verslavend kan werken. „Dat
spul uit Thailand is tamelijk on-
schuldig, maar van de Nederlandse
canabis ben ik niet helemaal zeker,";
beaamthij.

Zinloos
De houders van negen Maastrichtse
coffeeshops, waar de politie kort ge-
leden een inval deed en 370 gram

p ..<j° jtie en justitie in Maastricht
für? deze uit bet ca^ geplukte me-
j^g allerminst. Hasj (ver)kopen in
tig 1 tricht wordt wel degelijk justi-
lej^'.aangepakt. Van een gedoogbe-
cii u

geen sPrake> blijft de persoffi-r bij de Maastrichtse rechtbank,■ " J. Nabben volhouden. Twee we-n geleden nog moesten acht md-
d°ners van de stad, onderwie ook
v^ eigenaar van een coffeeshop,, °or de rechter verschijnen wegenset veelvuldig verkopen van hasj.

nfemt het openbare ministe-
rie in Maastricht een standpunt in,dat duidelijk afwijkt van het lande-lijke gedoogbeleid. Al in 1986 stondde Groningse rechtbank de verkoop
van hasj ondervoorwaarden toe. Derechtbanken van Amsterdam,
Utrecht en Zutphen delen dievisie!„Wij gaanechter te werk volgens het
prioriteiten-systeem," legt Nabben
uit. Daarbij wordt eerst de handel in
harddrugs aangepakt. De verkoop
van hasj komt daarna pas aan de
beurt, als er mensen en middelen
voor beschikbaar zijn. Nabben:
„Dat laatste is hier in Maastricht dus
het geval."

jj
® barman klapt de voorplaat van

a^ Platenspeler weg en haalt een
errn^1 *akjes met een bruine stof
bpiV voorschijn. De Duitsers leg-
ten een grote staPel 10 mark-bilJ et-
de h°P afel' die door de man achter
licu?ar één voor één tegen het lamp-
Sch Worden gehouden. Hij schok-
(j wanneer hij tegen een an-
t 0 e bezoeker zegt: „Nee, jekunt dit

Cn niet tegenhouden."

Officier van justitie mr. K. Visser
heeft tegen deze personen straffen
geëist die oplopen tot maximaal
twee jaar cel. „Ik kan inderdaad niet
meer met het verhaal aankomen,
dat dit soort softdrugs schadelijk
zijn voor de gezondheid," meentVisser. „Maar de wet verbiedt nu
eenmaal het verhandelen ervan."
De huidige wetgeving staat slechts
toe dat iemand voor eigen gebruik
maximaal 30 gram hasj op zak heeft.

- De deur van deMaastrichtse coffeeshop zwaaitPPen en twee jonge Duitse bezoe-*ers, gekleed in leren jasjes, stap-
fieri het schemerige vertrek binnen.e ruimte is op deze dinsdagavond, vroeg gevuld met een groep vastej^anten. Aan de muren hangen pos-
,®rs met afbeeldingen van cannabis-
Dladeren.

(ADVERTENTIE)

,or—^-Al——
Klein in I|^ J
meters /V. J
GROOT ii BNÉM^^M^SERVICE M ■T^'^lïïiW |^^^^^^^^^_
GROOTSTE ■ KIM ■ffWPPff'Plconectie i / H^M^nrihHHÉH
Richting % M WÈÊÈÈBÊtÈiÈ
Emmastraa. \%^ttVj|> # I
20 m voorbij
ABN-Bank \^
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Van Oosterbosch: 'Minder betrokken bijpolitiebeleid'

Commissaris vreest
aantasting van status

Van onze verslaggever

- De Landgraafse commissaris van politie, drsf - van Oosterbosch, is er bang voor dat zijn commissarispet
ginder waard wordt. „De plaatselijke commissaris zal voorlo-og wel blijven bestaan, maar hij zal veel minder worden be-rokken bij de vaststelling van het politiebeleid", aldus VanOosterbosch in het jongsteRP-magazine, maandblad voor hetKorps Rijkspolitie. Hij vreest voor aantasting van zijn status,e*i yoor die van zijn collega's, in verband met de voorgestelde
regionale indeling voor de korpsen en de minder zelfstandige
Positie die de gemeentepolitiekorpsen in de toekomst zullen
§aan innemen.

Limburgs dagblad J provincie
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Al Icmg liad ik geen krachten meer.
maar bleef ik vechten, keer op keer.
Nu leg ik de wapens neer.
Bedankt, tot ziens bij de Heer.

Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, geven wij' ukennis dat, na een moedig en
waardig gedragen lijden van ons is heengegaan,
voorzien van de h. sacramenten, onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder, zuster, tante en nicht

Antoinette Hubertina
Sluismans

weduwe van

Lambert JozefRitzerfeld
Zij overleed op de leeftijd van bijna 90 jaar.

Kerkrade: E.M.A. Ritzerfeld
E.A. Ritzerfeld
en haar kleinkinderen:
Antoinette, Hans,
Lambert, Rikie,
Wiel, Gertie,
Anita, Jack
en haar achterkleinkinderen:
Raimond, Ramona, Michaëla
Familie Sluismans
Familie Ritzerfeld

Kerkrade, 1 april 1990
Kapellaan 2
Corr.adres: Laurentiusstraat 48, 6467 CA Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis op het r.k.kerkhof te Spekholzerheide, zal ge-
houden worden op vrijdag 6 april a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk van de H. Jozefte Kaalheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis donderdag 5 april a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Luckerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145, Chevremont, dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis St.
Jansgeleen, overleed heden voorzien van het h. sa-
crament der zieken, toch nog plotseling in de leef-
tijd van 82 jaar onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder

Anna Maria Sauren
weduwe van

Joseph Hubert Franssen

Bunde: Magda en SjefLaumen-Franssen
Patricia, Manon, Sandra

Sittard: Loc en Gerda Franssen-Verjans
Truus en Koos
Han en Saskia
Marjo en Han, Roel
Yvonne en Johan

Geleen: Adèle en Frans Heiligers-Franssen
Reggy en Anbon
Raf en Miriam

Limbricht: Bertie en Bèr Verhaegen-Franssen
Rob en Janet
Debby

Geleen: Els en Jean Stassen-Franssen
Diana, Daniëlle

Genhout: Ger en Tiny Franssen-Vroomen
Miranda en Frans
Noël
Familie Franssen

Geleen. 1 april 1990
Corr.adres; Adamsstraat 4, 6165 KT Geleen
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op donderdag 5 april om 11.00 uur in de paro-
chiekerk Christus Koning te Geleen-Kluis, waarna
de begrafenis plaats zal vinden op de algemene be-
graafplaats Vouersveld te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De avondmis zal gehouden worden op woensdag 4
april om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum van
Dela, Vouershof 1 te Geleen. .Gelegenheid tot af-
scheidnemen aldaar dagelijks van 18.00 tot 19.00
uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

I t IDankbaar dat wij hem zo langin ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede, dat na een werkzaam leven in
Gods vrede is overleden, mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, groot- en overgrootva-
der, broer, zwager, oom en neef

Jozef Willem Ghijsen
echtgenoot van

Maria Margaretha Bekkers
Hij overleed in de leeftijd van bijna 90 jaar, voor-
zien van het h. oliesel.

Heerlen: M.M. Ghijsen-Bekkers
Heerlen: Mia Vanderheijden-Ghijsen

Gerit Vanderheijden
Nijmegen: Jan Ghijsen

Diny Ghijsen-Bomhoff
Heerlen: Piet Ghijsen

Lilian Zelis
en zijn kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Ghijsen
Familie Bekkers

Heerlen, 31 maart 1990
Jekerstraat 4
Corr.adres: Koolmeesstraat 3, 6414 XE Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 5 april a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van deH. Antonius van Padua te Heerlen-
Vrank, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats te Heerlérheide.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overle-
dene woensdag 4 april a.s. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

■
Enige en algemene kennisgeving

t
Met grote verslagenheid hebben wij geheel
onverwacht afscheid moeten nemen van onze
dierbare zoon, broer, zwager, oom en neef

Joep Hermans
geboren te Heerlerheide op 10 augustus 1933
overleden te Bergen op Zoom op 31 maart 1990 j

Mevr. Hermans-Arets
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Gravenstraat 43, 6413 ER Heerlerheide
De overledene ligt opgebaard in het uitvaart-
centrum Heiningen, Holleweg 115 te Bergen
op Zoom.
De crematie zal voorafgegaan door een h. mis
in de parochiekerk van het H. Hart om 11.00
uur plaatsvinden op donderdag 5 april 1990 te
13.15 uur in het crematorium te Breda, ingang
Tuinweglaan.

Dankbetuiging
Voor de talrijke blijken van deelneming ondervon-
den bij het overlijden en de begrafenis van mij"
dierbare en onvergetelijke echtgenote, onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma

Bertien
Hamers-Jaminon

betuigen wij allen onze oprechte dank.
Frans Hamers
kinderen en kleinkinderen

6231 BS Meerssen
Kerkweg 66
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 8 april a.s. om 10.00 uur in de parochie-
kerk van het H. Hart te Rothem.

t
Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid en behulpzaamheiddelen wij u mede, dat
heden, na een moedig gedragen lijden, toch nog
vrij plotselingvan ons is heengegaan, voorzien van
het h. oliesel in het Maasiandziekenhuis te Sittard,
mijn lieve man, onze goedeen zorgzame pap, broer,
schoonbroer, oom en neef

Herman Hubertus
Hodselmans

echtgenoot van

Anna Maria Gertrudis
Kentgens

Hij overleed in de leeftijd van 70 jaar.
In dankbare herinnering:

Einighausen: Gertha Hodselmans-Kentgens
Obbicht: Peter Hodselmans

Bep van Zon
Einighausen: Jeannie Hodselmans

Familie Hodselmans
Familie Kentgens

Einighausen, 1 april 1990
Heistraat 82 (6142 AN)

De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op donderdag 5 april
a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van Maria ten
Hemelopneming te Einighausen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
De overledene zal worden herdacht in de avondmis
van woensdag 4 april in voornoemde kerk om 19.00
uur.
Pap ligt opgebaard in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Sittard. Bezoekuren dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een
langdurige ziekte, toch nog onverwacht, voorzien
van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van
76 jaar, mijn dierbare echtgenoot, onze goede en
zorgzame vader, behuwdvader, lieve opa, broer, be-
huwdbroer, oom en neef

Johan (Jehn)
Lousberg

echtgenoot van

Josefine Peters
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Familie Lousberg
Familie Peters

6463 HG Kerkrade, 1 april 1990
Hertogenlaan 319
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
vrijdag 6 april a.s. om 11.00uur in de parochiekerk
van de Blijde Boodschap, waarna aansluitend cre-
matie te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Donderdag tijdens de avondmis van 19.00 uur
wordt de overledene bijzonder herdacht in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
num gelegen op het terrein van de Lückerheidekli-
niek, St. Pieterstraat 145te Kerkrade-Chèvremont.
Bezoekuren van 18.00tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

f
Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons
tijdens haar leven heeft omringd, geven wij u ken-
nis dat heden van ons is heengegaan, na een liefde-
volle verzorging in de verpleegkliniek Schutters-
hof afdeling de Linde te Brunssum, in de leeftijd
van 91 jaar, mijn dierbare vrouw, moeder, schoon-
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Elise Finders
echtgenote van

Antoon Körfer
Brunssum: A. Körfer
Brunssum: Mia Herings-Körfer

Jo Herings
Brunssum: Betty Nauts-Körfer

Frans Nauts
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Finders
Familie Körfer

Brunssum, 1 april 1990
Corr.adres: Woendershof 2, 6443 BM Brunssum
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op donderdag 5 april om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van Gerardus Majella te Heksenberg-
Heerlen, waarna aansluitend de crematie zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De avondmis wordt gehoudenop woensdag 4 april
om 19.00 uur in voornoemde kerk, voorafgegaan
door het rozenkransgebed om 18.45 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van het Gregoriusziekenhuis te Brunssum, dage-
lijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

"Twee zielen gloeiendaaneengesmeed,
en vast verbonden in liefen leed."

Geheel onverwacht is van ons heengegaan, na ruim
56 gelukkige huwelijksjaren, mijn onvergetelijke
vrouw en onze lieve moeder, oma, zuster en tante

Arm Gerritsen-Bakker
* IJlst 7-10-1908 t Heerlen 2-4-1990

Heerlen: G. Gerritsen
Eersel: J. Gerritsen

A.C. Bos
Gendt: E. Verhoeff-Gerritsen

A.D. Verhoeff
Bleiswijk: G.P. Gerritsen

J.H. Gerritsen-Vellekoop
en kleinkinderen

Heerlen: A. Zuidema-Bakker
M.B. Zuidema

2 april 1990
Soesterbergstraat 12, 6417 EW Heerlen
De dienst van woord en gedachtenis zal worden ge-
houden op vrijdag 6 april a.s. om 13.30 uur in de
kerk van de Reformatorische Gemeenschap aan
het Tempsplein te Heerlen, waarna aansluitend be-grafenis op de algemenebegraafplaats te Imstenra-
de.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in
de kerk vanaf 13.00 uur.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid tot af-
scheid nemen aldaar, dagelijks van 16.00-17.00 uur.
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WK-Warming-Up bij de Opel-dealer. Als spon- Stap in 1 van de 6 Opel-kampioenen. De 6 B^^^B^^ mfwËBB^l
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balwereld, maar in de showroom van de Opel-dealer. passeren is dus geen enkel probleem. En ook het zware Champion bijvoorbeeld oplopen totruim f 7.200,-!

Het grootste transfernieuws van 1990. Zon werk schuwen ze niet. In één ding lijken ze zeker niet De WK-Warming-Up is nu begonnen. In de
transaktie kan gemakkelijk beklonken worden. Want de op sterspelers:... ze zijn niet duur! showroom van de Opel-dealer kunt u het allemaal
Opel-dealer doet u een geweldig aanbod, waarmee u Hoge beloning voor iedere transfer! Zoals het met eigen ogen zien. Maak de spieren dus even .
tot de uitblinkers gaat behoren van de club die al 21 echte kampioenen betaamt, geven ook deze sterspe- los enkom snel.eens langs * , t\MjffJ\f^ü^''
jaarnummer lis in Nederland. lers u graagiets extra's. Zo kan uwvoordeel op deKadett voor een proeftraining... fêGK*4*'
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MAASTRICHT - De stad Maas-
tricht heeft gistermiddag een
Nieuwenhagenaar die 12/2 jaar
lang binnen de grenzen van de
stad aan de Maas werkte en
woonde, geëerd. Deze man, gou-
verneur Sjeng Kremers, kreeg de
gouden ere-medaillevan de stad.

Chorale onder leiding van Eric
Hermans, de loftuitingen op de
hem bekende wijze. „U hebt mij
te veel lof toegezwaaid," zei hij.
„Ik heb niet veel meer gedaan in
de afgelopen jaren dan de gele-
genheden aangegrepen om met
velen de potenties dieMaastricht
in zon grote mate in zich draagt,
te benutten. Het was uw stad zelf
die die kansen bood. Gewoon
een combinatie van stedelijke al-
lure en een beetje boerenslim-
heid." En met dat laatste duidt
Kremers op het feit dat hij geen
Maastrichtenaar is en dus 'een
boer', zoals de Maastrichtenaren
de lieden uit de provincie wel be-
titeld.

CDA: geen
leedvermaak
VENLO- Over het groteverlies
van de PvdA in Limburg mag
het CDA geen leedvermaak
hebben. Bij de collegevorming,
aldus voorzitter Magielsen tij-
dens de algemene ledenverga-
dering van het CDA in Venlo,
zal het CDA waar mogelijk die-
nen samen te werken met ande-
re, landelijke partijen. Maar ge-
zien de grote winst van lokale
groeperingen voegde hij hier
meteen aan toe dat het CDA be-
zwaarlijk om samenwerking
met deze groeperingen heen
kan uit respect voor. de stem
van de kiezers.

Met trompetgeschal werden Kre-
mers en zijn vrouw begroet in de
hal van het historische stadhuis.
Burgemeester Philip Houben
roemde de daden van Kremers
voor de provincieLimburg, maar
zeer zeker ook voor de hoofdstad
van die provincie. De naam van
Kremers zal in Maastricht ver-
bonden blijven aan Randwijck,
het nieuwe gouvernementsge-
bouw, de komst van de rijksuni-
versiteit, de bouwvan het Acade-
misch Ziekenhuis, het MECC en
nog tal van andere projecten.

Kremers zelf pareerde tijdens de
stijlvollebijeenkomst die omlijst
werd door het koor Studium

In de laatste maand van zijn
ambtstermijn zal Kremers zich
nog heel wat eerbetoon moeten
laten welgevallen. De Rijksuni-
versiteit Limburg bijvoorbeeld
doet ook al een duit in het zakje.
Van deRL krijgt hij namelijk de
Tanspenning, de hoogste onder-
scheiding die de universiteit in
de kast heeft liggen.

De politie is overigens op zoek naar
een man die vorige week zondag-
ochtend bij de ochtendschemering
bij het voetbalveld in Schinveldaan
deRode Beek muggenlarven schep-
te. De dader beweert namelijk dat
hij gezien is door dieman. De politie
vermoedt dat dat tussen vijfen zes
uur 's morgens is geweest. Dat is
voor de politie van belang aange-
zien dat er op zou kunnen duiden
dat de dader na de moord nog een
keer is teruggekeerd naar de plek
waar hij demoord pleegde.

Vervolg van pagina 1

lerinc*u^ de directe omgevingvan
ie , der legde donderdagavond ge-

onverwachts een verklaring af
Ie i-P°litie. De tipgever vertelde
,j Politie dat op een geheime berg-

ats in de woningvan N.H., onder
ie *egel aan het plafond, een da-
rm? rt°Se verstopt was. Samen
ei!,andere verdenkingen die de-

' "le avond reeds tegen N.H. Wa-

Ustverezen' werd m overleg metI titie besloten de man aan te hou-

lehK
1 eerste instantie ontkend te

ood i
legde de 21-JariSe man in de

pnt vrijdag een volledige be-
an h

niS af- H" bleek °P de avondn de moord twee messen op zak te

hebben. Aan de politie heeft hij ver-
klaard dat hij 's avonds en 's nachts
vaker messen meenam op zijn toch-
ten. N.H. heeft het meisje gevolgd
over een afstand van minimaal drie-
honderd meter. Later zou hij haar
pas hebben herkend als een dorps-
genote. In de brandgangen tussen
de huizen, niet ver van haar ouder-
lijke woning vandaan, trekt hij een
van zijn beide messen en bedreigt
haar. Hij dwingt haar met hem mee
te gaannaar het bosje aan deBreuk-
berg in Schinveld.

„Ze heeft zich voortdurend verzet",
aldus een woordvoerder van de po-
litie. „Maar in de bebouwde komv

heeft niemand daar ietsvan kunnen
merken." Eenmaal in het bos werd

haar verzet nog erger. „Het is vrese-
lijk jammer dat dat niet eerder is ge-
beurd", verklaarde onderzoekslei-
derFrans Verbeek van de Rijkspoli-
tie Limburg gisteren. Op de plek
waar ze maandagmorgen door een
wandelaarster werd gevonden, ver-
krachtte de dader haar. „Uit angst
dat zij hem later als de verkrachter
zou herkennen, heeft hij besloten
haar te vermoorden", aldus de poli-
tie.

Horloge
N.H. nam de handtas van Margo

/ mee en tijdens zijn nachtelijke tocht
die daarop volgde, gooidehij allerlei
spullen links en rechts van het
paadje weg. Dat is de reden dat sleu-

N.H. wandelde 's nachts raker met twee messen op zak

Verstopt dameshorloge
leidt naar moordenaar

teltjes, een lippenstift en een pakje
sigaretten gevonden zijn in een wei-
land, gelegen op enige afstand van
de plek waar zij vermoord is. Maar
de dader nam ook spullen mee. Zo
haalde hij een foto van Margo uit
een fotomapje en nam hij het reeds
eerder genoemde dameshorloge
mee. Op aanwijzingen van de tipge-
ver heeft de politie dat horloge te-
ruggevonden. De foto van Margo is
op aanwijzingenvan de dader terug-
gevonden en in de loopvan gisteren
vond men op het voetbalterrein bij
de Breukberg haar handtas terug en
in een dakgoot aan de Beekstraat de
riem van de tas. De portemonnee
van het slachtoffer had de dader in
een rioolput verstopt.

de arbeidsmarkt nog verder,
meent de LOZO.

Aan duidelijkheid geen gebrek bij de
Dienstenbond FNV. Winkels gaan om
zes uur dicht. En geen minuut later. Dat
's dan tevens het motto, waarmee deze
bond zich fel kant tegen vergevorderde
Plannen winkels langer open te houden:
doordeweeks een half uur en op zater-
dag een uur.

°e FNV wil het er niet bij laten zitten en
start acties onder het winkelpersoneel.
Vanavond is er zon avond: café Steuns
ir> Sittard, aanvang acht uur.
Hoe de winkelier, maar ook de kassière
er> niet te vergeten 'koning' klant tegen
deze kwestie aankijkt, staat op deze pa-
9>na nog eens op een rijtje.

De LOZO heeft de NCOV (Ne-
derlandse Christelijke Onderne-
mersvereniging) verzocht het
standpunt over de verruiming
van de winkelsluiting te herzien.

De Ondernemersvereniging
heeft nog niet gereageerd op de
protestbrief van enkele weken
geleden, maar heeft wel monde-
ling toegezegd na te denken over
het verzoek.

Voldoende
De Limburgse ondernemersor-
ganisatie beweert tevens dat de
middenstand niet profiteert van
deze wijziging. Alleen de consu-
ment heeft baat bij een verlen-
ging van de openingstijden,
vindt ze. De omzet stijgt niet,
aangezien 'de gulden maar één-
maal kan worden uitgegeven.
De loonkosten en de kosten voor
bijvoorbeeld verwarming en ver-
lichting stijgen daarentegen wel,
stelt de LOZO. Volgens haar is
de verruiming ook in strijd met
'de maatschappelijke ontwikke-
ling. Terwijl in de rest van Ne-
derland werkweken van 36 uur
zijn vastgelegd in de CAO's, wer-
ken winkeliers 52 uur per week.
Door de winkelsluitingswet te
wijzigen, komt dat urenaantal op
55 te liggen.

De LOZO vindt dat de verlen-
ging naar half zeven en op zater-
dag naar zes uur het gezinsleven
aantast. „We houden geen tijd
meer over om onze xkinderen te
zien opgroeien" is een veelge-
hoorde uitspraak. Bovendien
zouden winkeliers en hun perso-
neel nagenoeg uitgesloten wor-
den van deelname aan het cultu-
rele en maatschappelijke vereni-
gingsleven. Daarbij wordt het
volgens de LOZO nog moeilijker
geschikt personeel te vinden
voor de detailhandel.

Winkeliers: 'Kassa
rinkelt niet vaker'

De LOZO zegt dat de consument
reeds beschikt over voldoende
tyd om boodschappen te doen.

Als het werken op steeds minder
aangename uren moet plaatsvin-
den, verzwakt dit de positie op# Een dame die tegen sluitingstijd nog snel even boodschappen komt doen. De meesten van hen willen het

winkelpersoneel wel ontzien, maar soms kan het echt niet anders.... Foto: MARCELVANHOORN

Andriessen wil eerst oordeel TweedeKamer In een reactie op de huidige
protesten over het compromis
liet CDA-Kamerlid Schart-
man weten het 'jammer' te
vinden dat dezaak nu weer op
lossen schroeven staat. Vol-
gens hem hebben FNV en
CNV nu de plicht met een be-
ter alternatief te komen. Het
CDA is voor het plan-Andries-
sen.

Cassière:
'Moeder moet

hap warm houden'

middag en wordt ik
afgelost door iemand
die tot halfzeven aan
de kassa zit. Ik wil
zelf dan best twee
dagen in de week tot
half zeven in de win-
kel blijven, mocht
het zon vaart lopen".

Minister wijkt niet
bij winkelsluiting

winkelsluitingstijden. „Het
kan niet nog minder.Dan ont-
staan er politieke proble-
men", aldus een betrokkene.

verenigingsleven

Consument: 'Wel
handig, maar niet

noodzakelijk'
de s JLv^f niinuten voor zes alsRoy Segers hijgend
se .naPPen van een supermarkt in het Landgraaf-
haJ\lnkelcentum Op de Camp afstroopt. „Het zou
°Bp kr Z^n als de winkels een half uurtje langer
Vert -ïven- Dan heb ik wat meer tijd", roept hij
Haa wyfeld, terwijl hij zich haastig een weg baant

itip. " dropafdeling, waar hij onhandig wat zoe-ss m een zakje deponeert.

i(je el consumenten zouden het waarderen wanneer
sch r?nen van minister Andriessen van Economi-biiïf Zaken doorgang vinden. Dat blijkt uit een
sm tSemsnelle encluête onder mensen die tegenuitingstijd hun inkopen doen. Echt nodig is het
v nter met, meent het merendeel. Daarbij wordtu°fal gekeken naar het winkelpersoneel.

omyuSegers ook' H" vindt het weliswaarvervelend
het haastiê boodschappen te doen, maar hij gunt

geen verlenging van de sluitingstijd,
lïian Uw E- Rosenboom deelt die mening. Haar

dn werkt toevallig in een winkel: „Het is vreselijk
tn

e met het personeel wordt omgesprongen. Mijn
Wrii- mt dikwÜls Pas tnuls als de kinderen net in
u ° nggen. Het is onzin dat mensen zeggen een halfwT extra nodig te hebben. Je hebt altijd wel eenüch* dag' waarop je dezaakjeskan regelen", zegt zentelijk opgewonden, tien over half zes.

die om vijf uur klaar is met zijn
<ie k 'is net daar niet nelemaal mee eens- "Tuurlijk,
5V hoofdmoot koop je in op zaterdag of op koop-
l °nd. Maar de tussendoortjes, de dingen die je
j Ut vergeten, moet je doordeweeks halen. Dus

11komt dat halfuur wel goed van pas."

j^klok staat op zeven voor zes als J. van Kurjk 're-
'g0 . ' zijn spullen in een boodschappenwagen
ji01*- Sluiten om half zeven hoeft voor hem niet.

kan eerder komen. Ik ben namelijk om twee
L~T 's middag klaar met werken. Maar ik houd er|r£ om op het nippertje door de winkel te lopen,
'^kkerrustig."

geven. Volgens het Kamerlid
moet debewindsman allepar-
tijen uitnodigen voor een ar-
beidsvoorwaardenoverleg,
waarbij de bezwaren van de
werknemers tegen ruimere
winkeltijden aan de orde
moetenkomen.

Namens de PvdA liet het Ka-
merlid Van Gelder weten dat
zijn fractie zich kon vinden in
het compromis van half ze-
ven. Nu daaraan wordt ge-
morreld, ligt volgens de so-
ciaal-democraat echter 'alles'
weer open. Van Gelder wees
erop dat het midden- en klein-
bedrijf haar kracht vooral
'moet putten uit de dienstver-
lening die het de klant kan
bieden.

„Nu ik wellicht een
half uur langer moet
werken, zal mijn
moeder thuis het
hapje hapje langer
warm moeten hou-
den. Dat zal ze niet
erg vinden, maar
t0ch...." Carmen
Moorer (21) werkt als
cassière in een su-
permarkt in Land-
graaf. Ze reageert
nogal onwennig op
de acties die moge-
lijk in aantocht zijn
om de verlenging
van de sluitingstijd
in de kiem te smo-
ren: „Zoiets is hier
nog nooit gebeurd".

Veel collega's van
haar kampen met
het 'probleem' dat zij
deelnemen aan het

DEN HAAG - Minister An-
driessen (Economische Za-
ken) is niet van plan om onder
druk van de dienstenbonden
FNV en CNVzijn compromis-
voorstel- om de winkelslui-
tingstijd naar half zeven te
brengen, te wijzigen of in te
trekken. Eerst wil de be-
windsman het oordeel van de
Kamer over zijn plan verne-
men. Mocht er al wijziging in
de plannen nodig zijn, dan
denktAndriessen eerder in de
richting van een nog ruimere
openingstijd.

Begrip heeft ze voor
mensen die wegens
werkomstandighe-
den pas laat hun in-
kopen kunnen doen.
Ze raakt niet geïrri-
teerd wanneer zulke
personen vlak voor
sluitingstijd binnen
komen hollen en
vaak pas na zessen
de winkel weer ver-
laten. Ze wil zich
echter niet zomaar
neerleggen bij de
wensen van zulk
soort klanten. Om
dat te voorkomen, is
ze zelfs bereid tot ac-
tievoeren. „Mis-
schien kunnen we
het werk in het win-
kelcentrum Land-
graaf helemaal stil-
leggen".

Een paar jongens
voetballen bijvoor-
beeld en moeten
kwart voor zeven
trainen, vertelt haar
chef later. Een enke-
le volgt vanaf zeven
uur een cursus. Dit
komt allemaal in het
gedrang als de wet
wordt gewijzigd.

Carmen is geen lid
van een vereniging.
Desondanks stelt ze
werken tot half ze-
ven niet op prijs. Ze
wil toch gewoon snel
naar huis. Ze blikt al-
vast vooruit: „Als de
plannen doorgaan,
moet je de werktij-
den eerlijk verdelen.
De ene dag werk ik
eventueel tot in de

Al eerder gaf D66 te kennen
vast te houden aan het eigen
wetsvoorstel dat sluiting om
19.00 uur behelst. Ook de
WD ziet het voorstel-An-
driessen als een minimaal
bod. De fractie wil liever nog
ruimere winkeltijden en is
dan ook genegen eventueel
het plan van de PvdA te steu-
nen.

Kringen rond de bewindsman
wisten gisteren te melden dat
het weliswaar 'lastig' is dat
FNV en CNV afstand hebben
genomen van het compromis
over de winkelsluitingstijden,
maar dat er nog genoeg part-
ners zijn die het plan wel on-
dersteunen. Voorts werd erop
gewezen dat het compromis-
voorstel in feite alleen een mi-
nimale aanpassing is van de

Op 8 maart berichtte Andries-
sen de Kamer dat alle betrok-
kenen, behalve de diensten-
bond FNV, een akkoord had-
den bereikt over verruiming
van de winkelsluitingstijden.
Besloten werd de sluitingstijd
van zes uur naar half zeven te
brengen. Op zaterdag ging de
sluitingstijd van 17.00 naar
18.00 uur. Het totaal aantal
winkeluren ging van 52 naar
55 per week. Aan het aantal
koopavonden of zondagen
waarop winkels open moch-
ten zijn, veranderde niets.

Op verzoek van het D66-Ka-
merlid Groenman moet de be-
windsman vanmiddag in de
Kamer nadere uitleg komen

CDA-voorzitter pleit
voor districtenstelsel

Pleumeekers lijsttrekker bij Statenverkiezingen

het voortouw te nemen.

Dinsdag 3 april 1990 " 15

Van onze Haagse redacteur
VENLO - De CDA-fractie in de
Tweede Kamer wil dat het kabinet
in 1991 weer gaat bezuinigen. Die
boodschap bracht vice-voorzitter
van de fractie, Frans Wolters, giste-
ren in Venlo tijdens de algemene le-
denvergadering van het CDA in
Limburg. Wolters toonde zich in
Venlo bezorgd over de miljarden te-
genvallers die in 1991 dreigen. Het
kabinet en in het bijzonder minister
van financiën Wim Kok (PvdA)
moeten daar bij de besprekingen
over de begrotingen in 1991 reke-
ning mee houden. Het financie-
ringstekort moet volgens plan om-
laag worden gebracht, aldus Wol-
ters.

CDA pleit voor
ombuigingen

Maastricht eert
Sjeng Kremers

" Wie is er meer in zijn nopjes, gouveneurs Kremers
(rechts) die de gouden penning van de stad Maastricht ont-
vangt, ofburgemeester Houben die het ereteken uitreikt?

Foto: WIDDERSHOVEN

De CDA-er wil bijvoorbeeld dat bij
ombuigingen wordt gekeken naar
de subsidies voor burgers die meer
inkomen hebben gekregen door de
economische opleving van de laat-
ste jaren. Zo mogen de tarieven van
het openbaar vervoer volgens Wol-
ters best wat omhoog en ook het
huurwaardeforfait moet omhoog.
Verder pleit Wolters voor een 'fors
huurbeleid' dat wil zeggen: het door
het vroegere kabinet gevitte voor-
nemen om mensen met hoge inko-
mens te laten verhuizen en de vrij-
gekomen plaatsen te laten innemen
door mensen met minder inkomen.

tot de opmerking van
felsen vormde de lage opkomst

1J de gemeenteraadsverkiezingen
a^ maart. Door herinvoering van
et districtenstelsel (dat in ons land
11917 verdween) moet de betrok-
en-heid van de burger bij het be-

stuur worden vergroot. Magielsen
bepleitte een diepgaande studie
naar de herinvoering van het dis-
trictenstelsel voor zowel deKamer,
de provinciale staten als de gemeen-
teraden. Het CDA Limburg zou
daarbij bereid moeten zijn zonodig

Van onze verslaggever

'ENLO - De voorzitter van het CDA Limburg, Lex Magielsen,
teeft gisteren gepleit voor herinvoering van een districtenstel-
V bij de verkiezingen in ons land. Dat stelsel zou dan gecorri-
geerd moeten worden met de voordelen van de huidige
jjYervredige vertegenwoordiging. Op die manier moeten meer
Limburgers in de Tweede Kamer komen en de 'concentratie'
fah Kamerleden uit Noord- en Zuid-Holland worden doorbro-en- Magielsen sprak op de algemene ledenvergadering van
[?t CDA in Venlo. Daar werd deputé Jef Pleumeekers (op-
euw) gekozen tot lijsttrekker voor de provinciale statenver-

teingen van 6 maart 1991. Tegenkandidaten waren er overi-
*?ns niet.

Pleumeekers sprak in zijn reden
van een 'zinvolle suggestie' van Ma-
gielsen. Ook hij weet de slechte op-
komst aan de geringe betrokken-
heid van de kiezer bij de lokale poli-
tiek, maarkwam met eenandere op-
lossing. De geringe betrokkenheid
is volgens de deputé meer te verkla-
ren door de te geringe speelruimte
voor gemeenten en provincies om
echt eigen beleid te voeren. In ver-
gelijking met andere Westerse lan-
den hebben de lagere overheden in
Nederland veel te weinig eigen fi-
nanciële middelen om beleid te
kunnen voeren. Om dat te bereiken
hadden die lagere overheden meer
ruimte moeten krijgen om zelf be-
lastingen te heffen met een vermin-
deringvan de belastingen aan rijks-
kant.

De burgers zouden dan de 'lagere'
overheden ook beter op de resulta-
ten van het gevoerde beleid kunnen
aanspreken. Pleumeekers sprak in
ditverband van een 'prestatiebegro-
ting. Magielsen toonde zich overi-
gens verheugd over de winst van
het CDA bij de gemeenteraadsver-
kiezingen.

Resultaten
De CDA-voorzitter pleitte verder
voor de aanleg van nieuwe indus-
triegebieden in de Oostelijke Mijn-
streek en versnelde aanleg van de
rijksweg RW-73 in Noord- en Mid-
den-Limburg. Een motie waarin bij
het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat werd aangedrongen op die
versnelde aanleg werd aangeno-
men.

Van onze verslaggever

Wolters wil ook dat het kabinet snel
met een wetsvoorstel over de kop-
peling tussen lonen en uitkeringen
komt. Volautomatische koppeling
zoals die dit jaar bij de gratie van
vage wetgeving plaatsheeft kan niet
langer; dat dreigt in financieel op-
zicht een ramp voor de overheid te
worden, aldus Wolters. Nederland
zal wat de sociale zekerheid betreft
sowieso wat meer in de pas moeten
lopen met Europa.

Limburgs dagblad provincie



LANDGRAAF - In hetLandgraaf
Grand Theater wordt komende zo"
dag 8 april een tien uur durendern?
de-show gehouden. De show, 'm0*1
in beweging' genoemd, wordt ée
presenteert door Chiel Montagn'

Chiel Montagne
presenteert

mode in Waubach

Wethouder Wiel Heinrichs za.1 'show openen. Te zien zijn vrÜv/i
alle soorten kleding, maar o"
wordt er volop aandacht bestee
aan brillen, cosmetica, haar- e!
huidverzorging.De organisatie is j
handen van de Waubachse wir*
liers. De opbrengst van de lotef
komt ten goede aan de restaura 1*
van het Grand Theater. De show &
gint om 12.00 uur.

van deChinesevechtkunst 'Wushu'.
Voor informatie: Marij van Cleef,
S 722950.

De klas van 'meester' Leon LaeV*
krijgt zelf ook een beloning:
bustocht naar Utrecht waar ond*
andere het Spoorwegmuseum
worden bezocht.

houdt tot en met vrijdag een ver-
koopexpositie van kunstnijverheid
in de hal van de hoofdingang van
het St. Gregoriusziekenhuis. De
verkoop is dagelijks van 10 tot 17
uur open.

" Deze week maken de gidsen van
de Scouting St.-Lucia hun jaarlijkse
rondgang door Simpelveld. Zij re-
kenen op geld en eieren om hun
Paasmandjes, bestemd voor de
Simpelveldsezieken te kunnen vul-
len.

exposities

Mabi: Bom on the fourth of july, dag.
20.30 uur, wo ook 14.30 uur. Harlem
Nights, dag. 21 uur, wo ook 14.30 uur.
Honey, I shrunk the kids, wo 14.30 uur.
Field of dreams, dag. 21 uur. Wait until
spring, Bandini. dag. 21 uur. Cinema-
Palace: Koko Flanel, dag. 18.45 en 21.30
uur, wo ook 15 uur. The war of the Ro-
ses, dag. 18.30 en 21.15 uur, wo ook 15
uur. Dead Poets Society, dag. 18.30 en
21.15 uur. Oliver & Co., wo 15 uur. Lu-
mière: Dagen van duisternis, dag. 20
uur. A short film about love, dag. 21 uur.
The cook, the thief, his wife and her
lover, dag. 22.30 uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: Een avontuur me
een staartje, wo 14 uur.

MAASTRICHT

HEERLEN
Royal: Bom on the fourth of july, dag.
20.15 uur, dag. ben. di ook 16 uur. Rivo-
li: Young Einstem, dag. 19 en 21 uur,
dag. beh. di ook 16.30 uur, wo ook 14.30
uur. Maxim: Honey, I shrunk the kids,
dag. 19en 21 uur, dag. beh. di ook 16.30
uur, wo ook 14.30 uur. H5: Koko Flanel,
dag. 14.30 19 en 21.30 uur. Turner and
Hooch, dag. 14.15 18.45 en 21.15 uur.
Dead poets society, dag. 14 18.30 en 21
uur. The war of the Roses, dag. 14 18.30
en 21 uur. Black Ram, dag. 18.30 en 21
uur, di do ook 14 uur. Oliver & Co., wo
14 uur. De Spiegel: Os Canibais, vr t/m
di 21 uur.

Voorzitter Jon Erkens van de
Culturele Raad deelde mee dat
de jury in drie sessies liefst 25
voordrachten uitvoerig had be-
sproken. De aanmoedigingsprijs
ging naar harmonie St. Michael.
Ook genomineerd in deze cate-
gorie ' was het Oudheidkundig-
en Natuurhistorisch Genoot-
schap. Bij de verenigingen moest
fanfare Eendracht de toneelver-
eniging Ambras voor laten gaan.
De in brons uitgevoerde sculp-
tuur in de categorie 'individueel'
ging naar Ton Thissen die dezelf-

Deze mocht ook het nieuwe logo
van de Culturele Raad onthullen.
Het logo is vrij sober gehouden:
het laat de drie blaadjes van de
Landgraafse woonkernen zien
met links daarvan een C.

Van onze correspondent
LANDGRAAF - Beeldend kun-
stenaar Lou Thissen en de
Schaesbergse toneelvereniging
Ambras hebben afgelopen vrij-
dagavond de cultuurprijzen van
de gemeente Landgraaf gekre-
gen.

de dag in Nieuwenhagen zijn
nieuwe atelier had geopend. An-
dere genomineerden in deze ca-
tegorie waren J. Sistermans, di-
rigent van fluit- en tambour-
korps Prins Bernhard uit Nieu-
wenhagen en Mathijs Scheffer,
dirigent van fanfare Eendracht
uit Waubach. De prijzen werden
uitgereikt door wethouder They
Gybels.

9De prijswinnaars, de
wethouder en de genomi-
neerden in Landgraaf op
een rij. Foto: FRANS RADE

Ewals en Frijns wethouder
In Onderbanken wordt om 1'
uur het speelterrein achter he
St. Lambertusplein te Bingelra-
de van beplantingvoorzien.CDA Simpelveld: 'Lokale partijen hebben ons buitenspel gezet'
Onder leiding van het Recreatie-
schap OZL wordt op 6, 9 en 1°
april geplant in de omgeving van
deKamperheiderweg te Heerlen-

De kinderen van Jabeek planten
om 11.15 uur kersenbomen in de
Gracht.

Aan de coalitie-bespreking in het gemeentehuis namen alle
fracties van de lokale partijen deel. Daarmee vormen zij één
groot blok tegen de landelijke partijen, die in deraad van Sim-
pelveld zijn vertegenwoordigd. De coalitie van lokalen kan in
de komende raadsperiode rekenen op een royale meerderheid:
11 van de 15 zetels.

door hans rooijakkers
SIMPELVELD - Harrie Ewals (60) en Bèr Frijns (61) zijn gis-
teravond voorgedragen als de nieuwe wethouders van Simpel-
veld.

zin mede door de aanvechtbarever-
kiezingscampagne van het CDA.
Daarin hebben zij de kwaliteiten en
de capaciteiten van de lokale partij-
en en de -kandidaten gekleineerd."
„In de besprekingen die daarna
volgden met de Onafhankelijke
Groepering (Ewals, Van Hommerig-
Bloem), de fractie Starmans-Bec-
kers, de Algemene Belangen Groe-
pering en Lucas Vaessen werd snel
duidelijk dat de lokale partijen be-
reid waren in de toekomst beter sa-
men te werken. De PvdA gafteken-
nen een geheel eigen koers te va-
ren."

Bocholtzenaar Ewals en Simpelvel-
denaar Frijns worden op dinsdag 1
mei benoemd. Niet uitgenodigd
voor de gisteren gehouden coalitie-
bespreking waren het PvdA-raads-
lid Jan Ploem en de drie nieuw ge-
kozen CDA-raadsleden Emmy Bar-
doul, JohnLemmens en Wiel Weij-
ers.
De fractie Franssen-Frijns, met vier
zetels de grootste partij in Simpel-
veld, nam het voortouw tijdens de
coalitie-bespreking.
Bèr Frijns over de afwezigheid van
de PvdA en het CDA: „De fractie
heeft vorige week met alle partijen
informatieve gesprekken gevoerd,
óók met het CDA. De christen-de-
mocraten waren bereid toe te treden
tot de coalitie echter onder één
voorwaarde: het CDA wilde een
wethouder leveren. Toen onze frac-
tie vervolgens vroeg naar het lokaal
partijprogramma, weigerden de
drie CDA'ers dat prijs te geven. Ver-
der onderhandelen had toen geen " De nieuwe wethouders in Simpelveld: Harrie Ewals (l) en Bèr Frijns. Foto: FRANS RAD]

Vilts meisje
naar Eurovisie

Songfestival

Stress
Volgens het CDA-raadslid John
Lemmens was het eerste contact
met de fractie Franssen-Frijns niet
meer dan een formaliteit: „Dat on-
derhoud leek meer op een sollicita-
tiegesprek voor een aankomend
raadslid. Ik kreeg de vraag gesteld:
'Bent U stressbestendig?' Dat heeft
dus niets met een coalitiegesprek te
maken. In het geruchtencircuit wa-
ren de namen van Ewals en Frijns
als nieuwe wethouders al geruime
tijd bekend. Daarom gaf het CDA
haar programma niet prijs. Wij zijn
buitenspel gezet door de lokale par-
tijen voor onze verkiezingscampag-
ne waarin werd uitgepakt tegen de
lokale partijen. Het CDA zal tot de
volgende gemeenteraadsverkiezin-
gen constructief oppositie voeren."

Buurt Amstenrade
bang door verkeer

'Maak doodlopende weg van Poststraat' keerplaats wordt voor autobezitters
die gaan winkelen op de Hoofd-
straat. Links zijn parkeerstroken en
rechts is een voetgangerspad maar
omdat de trottoirs zijn verlaagd
denken veel chauffeurs dat ze er on-
gebreideldkunnen parkeren. Dit tot
steeds groter ongenoegen en woede
van de omwonenden, waaronder
veel ouderen en gezinnen met jonge
kinderen. VILT- De elfjarige Floorke Peet^van de basisschool in Vilt n?j

straks als toeschouwer naar *
Eurovisie Songfestival in het J°eÉL
Slavische Zagreb. Dat is haar be'..
ning als winnares van een Prl^vraag, waaraan zij samen met "|
klasgenoten van de groepen 7 en
heeft deelgenomen. En die deein
me was weer een gevolg van jj
overwinning door de school in °.
televisiewedstrijd van TROS-ac^Junior over het toerisme. Zoals d*
tijds gemeld won deze school "Vilt deze wedstrijd met een inze,
ding over Valkenburg als meré^
stad.

Grooten staat
zijn zetel af
aan Zinzen

" Hub Grooten

verlagen naar 65 jaar. Het rookver-
bod blijft gehandhaafd. Desgewenst
kan men in de vervoersregeling
worden opgenomen. Men kan zich
telefonisch aanmelden via 045-
-441113.

Afgelopen zaterdag waren a,
twaalf winnende scholen uit Nede
land - van elke provincie één ■*.
gast in de Singerconcertzaal in »
ren voor de finale. Van elke schö"
werd een leerling na een quiz ge*
zen als ambassadeur. Floorke ?\
ters gaat samen met de elf ande£ambassadeurs niet alleen voor V'
dagen naar Zagreb, maar ook enll
le dagen naar Barcelona en een d*
naar Brussel.

Ewals, bestuurslid van Sportclub'2s
en vice-voorzitter van de plaatselij-
ke Groene Kruis-afdeling, wordt
portefeuillehouder van Welzijn, On-
derwijs en Sociale Zaken. Bèr
Frijns, al 14 jaar wethouder, blijft
openbare werken, volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening doen.

Debuut
Bouwkundig ingenieur Harrie
Ewals maakt als wethouder een op-
vallend debuut in de gemeenteraad.
In '82 kwam hij één stem tekort en
ook in '86 luktehet net niet. Maar nu
is het zover. Echt onbekend is
Ewals trouwens niet. Hij was 20 jaar
hoofd gemeentewerken in Bo-
choltz.

Van onze verslaggever
AMSTENRADE - Bewoners van de
Poststraat in Amstenrade hebben
het gemeentebestuurvan Schinnen
met klem verzocht om maatregelen
te nemen tegen de verkeersoverlast
in hun buurt.

Ouders durven hun kinderen niet
meer om een boodschap naar de
winkel te sturen, bang als ze zijn dat
binnenkort het eerste slachtoffertje
valt. „Mijn dochtertje is vier jaar,
maar ze gaat niet alleen op pad",
zegt Maria Friedrich, woordvoerster
van de buurtbewoners, die allemaal
hun handtekening hebben gezetom
hun bij de gemeente gedeponeerde
eisen kracht bij te zetten.

Hoe langer hoe meer wordt dePost-
straat, een eenrichtingsweg, door
het verkeer als sluipweg gebruikt
op weg naar Sittard. Op de nabijge-
legen Hoofdstraat bevindt zich na-
melijk een oversteekplaats voor
voetgangers. Als daarvan het licht
op rood springt wordt de Poststraat
als sluipweg benut door verkeer dat
niet voor rood wil wachten. Ook
wordt de Poststraat door veel chauf-
feurs gebruikt als aanvoerweg naar
de Heiberg.

Grief
Een derde griefvan de bewoners is
dat hun straat een chaotische par-

Omdraaien
Maria Friedrich heeft al diverse ma-
len de politie gebeld. „Maar die ko-
men na twee keer ook niet al meer
kijken". Daarom heeft de buurt zich
nu tot de gemeente gewend. Een
van de alternatieven die zij heeft
aangedragen is het plaatsen van
paaltjes om parkeren onmogelijk te
maken, het omdraaien van de rij-
richting zodat het sluipverkeer
wordt geweerd en het plaatsen van
bloembakken om het verkeer te ver-
tragen. Het liefst zou de buurt zien
dat de Poststraat een doodlopende
weg werd, waar alleen nog bestem-
mingsverkeer terecht kan. „We zijn
nu bijzonder kwetsbaar. Moeten er
dan eerst doden vallen?", aldus Ma-
ria Friedrich.

" De heer A. Gossner (Heef
len) ontving onlangs voor zÜj
onvermoeibare inzet het TekeJ1

van Verdienste van de VARA'

Verdienste" Schutterij St.George is op zoek
naar schutters en leden van de
drumband. Men kan elke donder-
dagavond in het Jeugdcentrum
voor aanmelding terecht of zich
melden bij café „Op der Stamp" aan
de Stampstraat.

" De 70-plussers, die elke maan-
dagmiddag van 13.30-16.30 in een
rookvrije ruimte van het Simpel-
veldse Dienstencentrum aan de
Dr.Ottenstraat een gezellige middag
beleven, krijgen straks versterking
met wat Jonge ouderen". Het be-
stuur heeft besloten de leeftijd te

Heerlen

Kerkrade
Bingelrade" Het Kinderdagverblijf Kiekeboe

van de Stichting Kinderopvang
Kerkrade kan nog kinderen tussen
0 en 4 jaar opnemen. Voor informa-
tie: A. Gorissen of I. Soyer, S 045-
-457682.

" De Federatie Welzijn Ouderen
houdt in samenwerking met de ge-
meente vier bijeenkomsten over
verkeersveiligheid. Alle 55-plussers
zijn welkom op de bijeenkomsten
die deze maand iedere dinsdag van
10.00 tot 13.00 uur gegeven worden
in dienstencentrum De Koffiepot,
Kasteellaan 190 te Hoensbroek.
Voorinformatie: S 715530.

Voerendaal
" De SV Eikenderveld houdt op
Hemelvaartsdag (24 mei), een mini-
voetbaltoernooi voor dames- en he-
renteams. De wedstrijden beginnen
om 10.00 uur. Inschrijven kan tot 21
april; formulieren zijn verkrijgbaar
bij friture 't Trefpunt, Eikenderweg
99 en in de kantine van de SV
Eikenderveld. Simpelveld

" Elly Horsten-Klören exposeert
van 3 tot en met 30 april in het ge-
meentehuis van Voerendaal haar
pastelkrijt tekeningen. De expositie
is op werkdagen van 9 tot 12.30 uur
te bezichtigen en op dinsdag boven-
dien van 13.30 tot 16.30 uur." Het Ruben's Poppenkasttheater

geeft morgenmiddag in De Nor de
voorstelling 'Flierefluiter, Rammel-
zak en het Dingdong-ding'.

Brunssum

Bocholtzenaar Grooten, oud-wet-
houder en reeds 28 jaar raadslid,
staat zijn plaats in de gemeenteraad
af aan Hein Zinzen, de nummer
twee van de ABG-lijst. Grooten is
teleurgesteld over de uitslag van de
verkiezingen Hij kreeg 168 stem-
men tegen Zinzen 201.
Zinzen is voorzitter van de Philhar-
monie in Bocholtz en hij maakt al ja-
ren deel uit van de raad. Door een
'miscalculatie' binnen de fractie
vóór de verkiezingen dreigde Hein
Zinzen voor de komende vier jaar
echter uit de boot te vallen. Met pre-
cies 700 stemmen kreeg de ABG
slechts één zetel. Lijsttrekker Hub
Grooten zag op het laatste moment
echter af van een achtste raadspe-
riode. Hein Zinzen (53): „De verkie-
zingen zijn voor de ABG teleurstel-
lend verlopen. De fractie had ge-
hoopt op behoudvan de twee zetels.
Maar de inkrimping van de lijst (het
terugbrengen van de oorspronkelij-
ke dertig kandidaten tot zestien)
heeft ons zeventig stemmen gekost
en daardoor moest de ABG één zetel
inleveren. Hub Grooten is inmid-
dels 64 jaaren hij geeft de voorkeur
aan een iets jongere collega op de
lijst. Maar hij blijft zich op de ach-
tergrond inzetten voor de ABG."

" In de jongerenruimte van ge-
meenschapshuis Op Dr Sjteeberg
in Zeswegen wordt vanavond om
19.30 uur een demonstratie gegeven " De Stichting 'Derde wereld hulp'

Van onze verslaggever
BOCHOLTZ - Hub Grooten (64),
lijsttrekker van deAlgemene Belan-
gen Groepering, keert ondanks het
behalen van een raadszetel tijdens
de onlangs gehouden verkiezingen
niet meer terug in de raad van Sim-
pelveld.

Galerie Signature, Kapoenstraat 24.
Permanente expositie van steeds wisse-
lende objecten. Open wo t/m vr 13-18
uur, za 13-17 uur. Galerie Wanda Reilt,
Rechtstraat 43. Installations, mixed me-
dia van Lydia Schouten. T/m 28/4. Open
di t/m za 13-18 uur. Bonnefantenmu-
seum, Dominikanerplein 5. Werk van
Théodore Schaepkens. T/m 6/5. Teke-
ningen van Richard Serra. T/m 27/5.
Open di tm vr 10-17 uur, za en zo 11-17
uur. Galerie La Dependance, OL Vrou-
weplein 24. Stockexpositie. Open wo
t/m zo 12-17.30 uur. Generaalshuis,
Vrijthof 47. Schilderijen van Kees Bar-
ten. Van 6/4 t/m 30/4. Stenen, papier, glas
en foto's van Willem Boijens. Perroen-
galerij, Vrijthof 29. Werk van Ton
Franssen en Henk Hulsteijn. Van 7/4 t/m
5/5, open wo t/m vr 13-18uur en za 13-17
uur. Galerie Dis, Tafelstraat 28. Nieuw
werk van Marianne van der Heijden.
T/m 11/4, open wo t/m zo 13-18 uur. Ga-
lerie Fan, Brusselsestraat 80. Werk van
Wouter van Romondt. T/m 6/5, open vr
tm zo van 13-17uur. Galerie Schuwirth
& van Noorden, Rechtstraat 64. Mono-
types van Arme Wind. T/m 15/4,open do
t/m za van 14-18 uur. Kamer van Koop-
handel, Het Bat 2. Expositie van Bert
Roijen. T/m.14/6, open van ma t/m vr tij-
dens kantooruren. Universiteitsbiblio-
theek Rijksuniversiteit Limburg. Ten-
toonstelling van M.H.J. Schoenmae-
kers. T/m 13/4, open ma, wo en do 9-18
uur, di 9-21 uur, vr 9-17 uur en za 10-14
uur. Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
Expositie van Ger Stallenberg. T/m 28/4,
open di t/m za van 13.30-17.30 uur. Gale-
rie Wolfs, Hoogbrugstraat 69. Expositie
van beelden en edelsmeedwerken van
Jef Wishaupt. T/m 22/4, open wo en vr
14-18 uur, do 18-20 uur, za 10-17 uur en
zo 13-17 uur. Galerie Amarna, Recht-
straat 84. Openingsexpositie met werk
van TrudyKleijnen, Maggie de Moor en
Philippe Kersten. T/m 5/5, open wo t/m
vr 12-18 uur, za 12-17 uur, zo 13-17 uur.
Stadsschouwburg, Expositie van Re-
naud Levigne. T/m 18/6. Galerie Henn,
St. Nicolaasstraat 26c. Beweeglijke
klanksculpturen van de Akense kunste-
naar Kunstic. T/m 14/4, open wo t/m za
van 16-20 uur.

Brikke Oave, Lindeplein sa. Werk van
Frans Cox. T/m 21/4, open ma t/m vr 10-
-12, 14-17 uur en 19-21 uur, zo 14-17 uur.

MAASTRICHT

BRUNSSUM

UBACHSBERG
Atelier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ob-
jecten, schilderijen en sieraden van Ben
Bonke. Vanaf 18/3. Open, iedere zondag
van 13-18 uur.

Ipomal, Kerkberg 2. Werk van Leszek
Kuchniack en Waclaw Kuczma. T/m
22/4. Open wo, do, za en zo 13-17 uur, vr
13-20 uur. Raadhuis. Werk van Lei Mo-
lm. Van 6/4 t/m 27/4, open tijdens kan-
tooruren.

Wijngrachttheater. Fototentoonstel-
ling van eindexamenkandidaten Stede-
lijke Academie Hasselt. T/m 6/4, open di
t/m vr van 10-16 uur, za van 10-12 uur.

LANDGRAAF

HOENSBROEK

KERKRADE

ABN bank, Fototentoonstelling, JanLa-
merichs. T/m 15/5, open ma t/m vr 9-16
uur. Poortgebouw Kasteel Hoens-
broek, Fotogalerie 68. Foto's van Diede-
rik van Goethem. Ontmoetingen met
Limburgse auteurs, foto'svan Theo Jen-
nissen. Van 6/4 t/m 1/5. Open ma t/m vr
van 10-12 uur en van 13.30-17. uur. Zaen
zo van 13.30-17. uur.

HEERLEN
Limburgse Volkssterrenwacht,
Schaapskooiweg 95. Werk van kunste-
naarsgroep Concreet. Vanaf 6/4. Open di
t/m vr en zo 13-17 uur, di envr ook 19.30-
-22 uur. Stadsgalerij, Raadhuisplein 19.
Werk van Walter Swennen. Van 6/4 t/m
4/6, open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-
-17 uur. Galerie Signe, Akerstraat 82a.
Expositie van Felix van de Beek en Mar-
cel Hermans. T/m 29/4. Open do van 18-
-21 uur, vr, za en zo van 14-17 uur. Beel-
den en tekeningen van Twan Lendfers.
Van 7/4 fm 6/5. Open wo t/m zo van 14-
-17 uur. CBS, kloosterweg 1. Werk van
lene Melenberg-Brasen Jos Cremers.
T/m 6/4, open ma t/ra vr van 9-17 uur.
Stadsschouwburg. Werk van Theo Le-
nartz. T/m 15/5. Thermenmuseum.
Heerlen in vogelvlucht. Van 7/4 t/m 10/6,
open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
uur.

" De leerlingen van basisschool ha-
len vanavond vanaf 17 uur oud pa-
pier op.

" Van vandaag tot en met vrijdag
houdt SJOB een avond wandelvier-
daagse voor jongen oud. Voor infor-
matie: No Debets, S 04492-1510.

" De Simpelveldse Welpengroep
doet een dringend beroep op jon-
gens ofmeisjes vanaf 17 jaarom wat
vrije tijd in de welpengroep te in-
vesteren. Men kan zich melden tij-
dens de wekelijkse Welpenbijeen-
komst op maandagavond (van
18.30t0t 20 uur) in het Jeugdcen-
trum aan de Irmstraat of bij de be-
heerder van dit centrum, de heer
G. Saes, S 045-444516. " Aan deKatholieke Univers'',

teit Brabant slaagde Robben
Smeets (Voerendaal) voor h^
doctoraal examen regiona^
economie.

Geslaagd

" Elian Janssen (Terwinse'
len) heeft onlangs haar stud>e
Nederlandse taal- en letterkui1'
de, specialisatie bedrijfscofll'
municatie, aan de Rijksunivef'
siteit te Nijmegen met succeSafgesloten.

per persoon

Bocholtz

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg
Kantoor Heerlen,
S 045-739284
Emile Hollman,
S 045-422345
Hans Rooijakkers,
S 045-714876
Frank Seuntjens, chef
S 04750-22937
Richard Willems,
S 04406-15890
Kantoor Kerkrade,
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Joos Philippens,
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Ambras en Lou Thissen
krijgen cultuurprijs

Aanmoedigingsprijs voor harmonie St.-Michael

HEERLEN- De 'Nationale
Boomfeestdag' wordt op woens-
dag 4 april officieel gevierd. De
gemeenten Kerkrade en Land-
graaf verschuiven dit feest des-
ondanks naar het najaar omdat
men daar het voorjaar niet als
een geschikt tijdstip ziet om bo-
men te planten of te verplanten-

Uitgebreide
aandacht voor
Boomfeestdag

De leerlingen van groep 7 en 8
van de basisscholen in de overi-
ge gemeenten gaan deze week,
gewapend met versierde spade,
op pad.

De St. Paulusschool in Heerlen
gaat woensdag om 11 uur de
Laurierstraat in Passart Zuid be-
planten. Het verzamelpunt is de
speelplaats aan de Palmstraat.

In Voerendaalworden om 10 uur
750 bomen en planten gezet op
diverse lokaties.

Vrijdag om 10 uur gaan de leer-
lingen van de Coriovallumschool
Heerlen en 'In 't Wieër' Hoens-
broek aan het werk. Op maandag
9 april om 10 uur zijn de St. J°'
zefschool Brunssum en De Wis-
sel Nieuwenhagen actief. 09
dinsdag 10 april om 13 uur is de
beurt aan de leerlingen van de
Theo Thijssenschool en de Min'

.Tersptraschool, beiden in Heer-
len.

f limburgs dagblad oostelijke mijnstreek



Oostenrijk
verrast Polen

Het was gisteravond voor zon klei-
ne duizend toeschouwers een leuke
wedstrijd. Het duel was de eerste
acht minuten weliswaar erg mat,
maar toen Lex Boerema op aange-
ven van Marcel Dirksen de score
opende steeg ook de kwaliteit van
de wedstrijd. Sphinx-uitblinker
Erik Merk bracht twee minuten la-
ter met een gave actie Patrick Duy-
zings, die vervolgens niet faalde.
Sphinx had hierna nog een handvol
kansen om de score op te voeren,
maar Dinjens, Merk en Duyzings
misten. Verrassend kwam Canton
Reiss drie minuten voor rust op
voorsprong toen Willy Trags doel
trof.

Zeven minuten na rust bracht Wiel
Jacobs de stand op 3-1 en leek Can-
ton Reiss in een vroeg stadium de
wedstrijd al te beslissen. Maar
Sphinx dacht er anders over. Erik
Merk scoorde wat gelukkig 3-2,
maar de gelijkmaker van Patrick
Duyzings, een kwartier voor tijd,
mocht er zijn. Sphinx leek, toen
Hans Vrijhoeven 3-4 scoorde, het
feest in Heerlen te gaan verstoren.
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De thuisploeg speelde in die fase
niet alleen tegen Sphinx, maar ook
tegen de tijd. Coach Cor Foekens:
„Dan breekt een te smalle basis je
op. Vergeet niet dat we alweken op
onze tenen lopen. En de spanning
van zon duel.Dat was voor een aan-
tal wat teveel".

Smalle basis

Gelukkig voor Cor Foekens en zijn
teamkwam zeven minutenvoor tijd
de verlossende gelijkmaker van de
voet van Willy Trags. Sphinx, dat
moest winnen om nog een kans op
de titel te hebben, wisselde vervol-
gens keeper Ronald Gielen voor
Bert Hollanders, die als vliegende
keeper ging spelen. Marcel Dirksen
strafte dat vier minuten voor tijd af
door 5-4 te scoren. Dat leek de be-
slissing, maar een minuut voor tijd
kwam Sphinx verdiend langszij
door een treffer van opnieuw Pa-
trick Duyzings.

Daar bleef het bij. Canton Reiss
werd de terechte kampioen en gaat
binnenkort deelnemen aan het NK
met de kampioenen van de andere
vijfklassen.
Canton Reiss-Sphinx 3-3 (1-0): 1-0L. Boere-
ma, 1-1 P.Duysings, 2-1 W. Trags, 3-1 W. Ja-
cobs, 3-2 E. Merk, 3-3 P. Duysings, 3-4 H.
Vrijhoevens, 4-4 W. Trags, 5-4 M. Dirksen,
5-5 P. Duysings.

FC Brunssum-Bekker Tect. 4-3 (0-2): 0-1 en
0-2 M. Deckers, 0-3 M. Wilms, 1-3 R. Berg-
sma, 2-3 J. Bachaus, 3-3 W. Michiels, 4-3 J.
Bachaus.
FC Jan op 't Root-De Haantjes 3-3 (1-0): 1-0

Er zullen ongetwijfeld
koppen gaan rollen'

Wil Jacobs as van Oranje

Van de Werf
Smoke Eater

LYON - IJshockeyinternatio-
nal Jan van deWerf, verdediger
van BP Oilers, speelt volgend
seizoen bij de Smoke Eaters.
Van deWerf heeft na afloop van
het wereldkampioenschap in
Frankrijk een gesprek met ma-
nager Hub Notten. „Op mijn
trouwdag (19 april) komt Not-
ten naar Heerenveen om de za-
ken verder te regelen en de con-
tractbesprekingen af te wer-
ken", aldus Van de Werf.

Nederland, dat gisteren vrijaf
had, staat in de strijd om de we-
reldtitel als voorlaatste op de
ranglijst. Japan is hekkesluiter.

M. Janssen, 1-1 S. Ilahauw, 2-1 R. Keyzers,
2-2 R. Gelissen, 2-3 D. Tokaya, 3-3 R. Key-
zers.
Heel-FC Wierts 2-5 (0-0): 0-1 H. v.d. Ven, 1-1
S. Ilahau, 2-1 R. Keyzers, 2-2R. Gelissen, 2-3
D. Tokaya, 3-3 R. Keyzers.
Bastings-Kleykers 2-2 (1-1): 0-1 R. Klom-
penhouwer, 1-1 R. Hermans, 2-1 J. Massot,
2-2 R. Klompenhouwer.

Bouwfonds-Toyota Postp. 7-2 (2-2): 1-0 R.
Schwidder, 2-0 M. Loosveld, 2-1 Keuren, 2-2
R. Sahusilawane, 3-2 M. Loosveld, 4-2 en 5-2
F. Visser, 6-2 R. Schwidder, 7-2 M. Loos-
veld.

De stand na 21 wedstrijden: 1 en kampioen
Canton Reiss 35, 2. Sphinx 31, 3. Bouw-
fonds 28, 4. Wierts 26, 5. Brunssum 22, 6. Jan
Op 'tRoot 21,7. Haantjes/Bubo 20, 8. Heel
18, 9. Bastings 16, 10. Keelkampers 15, 11.
Bekkers tectyl 13, 12. Toyota Postpoort 7.

Bekeruitslagen 1/8 finale: Mat Vaes-Sit-
tardse B. 2-7, Marathon-H.Meyers 1-1 (Mar.
w.n.s.), Eijsden-Kaanen Meub. 3-1, Hercu-
les-ZVV Venray 5-0, FC Donderberg-Neder-
weert 2-4, SVCB-Perey Verz. 2-1.

HANDBALL WM
- In zekere zin kan Wil

Bjacobs een laatbloeier genoemd wor-Bden. Pas twee maanden voorHste verjaardag en kort voor 100-
Hste interland - vrijdag tegen Bulgarije
I- is de blonde spelbepaler uit Geleen
ïtwiste leider van het Nederlands zaal-

handbalteam. Bij het Europees kwalificatie-toernooi in Fin-land voelt Jacobs zich als een vis in het water. Eindelijk, in fei-
te al een beetje in de nadagen van zijn sportcarrière, kan hij
Weer eens temidden van andere Europese tophandballers het
achterste van zijn tong laten zien.

LYON - Het nationale ijshockey-
team van Oostenrijk heeft gisteren
in Lyon voor de eerste grote verras-
sing gezorgd tijdens de wereldtitel-
strijd voor B-landen. Het favoriete
Polen werd in de laatste wedstrijd
van de derde speelronde met 1-4
ontluisterd. Door de stunt van Oos-
tenrijk heeft het gastland Frankrijk
met zes punten alleen de leiding ge-
nomen.

De enige wedstrijd van maandag
werd geleid door de Nederlandse ar-
biter Ad Stuiver. De 35-jarige con-
ciërge uit Uden bracht ook zijn
tweede duel tijdens het toernooi tot
een goed einde. Eerder hield Stui-
ver de harde wedstrijd tussen Zwit-
serland en de DDR goed in de hand.

Stand: 1. Frankrijk 3-6, 2. Zwitserland 3-5
(+10), 3. Italië 3-5 (+8), 4. Polen 3-4, 5. Oos-
tenrijk 3-3, 6. DDR 3-1, 7. Nederland 3-0
(-13), 8. Japan 3-0 (-17).

Budapest: WK C-groep: Joegoslavië -
Noord-Korea 8-2 (6-1 0-0 2-1), Denemarken -
Zuid-Korea 10-1 (1-0 3-1 6-0), Hongarije -
Roemenië 2-2 (1-0 1-1 0-1) Stand: 1. Dene-
marken 4-8, 2. Joegoslavië 4-8, 3. Hongarije
4-5, 4. China 4-4. 5. Bulgarije 4-4, 6. Noord-
Korea 4-4, 7. België 4-2, 8. Roemenië 1-4, 9.
Zuid-Korea 0-4.

door
Bush: politiek
en OS scheiden

Jacobs.Het onderkomen van de Ne-
derlandse ploeg, nabij het congres-
centrum van de Finse hoofdstad,
blinkt uit in degelijkheid maar mist
verder elke warmte. Een wandeling
langs de haven, waar passagiers-
schepen zo groot als flatgebouwen
met bosjes voor anker liggen, is
voor de blonde schutter nauwelijks
een alternatief. Inkopen doen voor
het thuisfront is in Helsinki ook al
niet een van de prettigste bezighe-
den. De woekerprijzen zijn er een
regelrechte aanslag op de beurs van
de modale Nederlander.

pehjk met de komst van Guus Can-
telberg aan het roer van de nationale[jerenploeg, haalde de speler van
net Belgische Neerpelt de deur naareen rentree in Oranje uit het slot. Ja-renlang, met name onder het be-
"lrid van Ton van Linder, bedankteJacobs voor de eer om het Oranje-
""icot te dragen. Cantelberg hoefdegeen seconde na te denken en zettede commercieel medewerker van de

in Geleen op de plaatsWaar hij thuishoort. Jacobs is de asVan Oranje en de aangewezen per-soon om de tactische bedoelingenvan de bondscoach binnen de lijnen
verder te delegeren. Een taak die hij
Wet verve op zich neemt.

ivoop den camp

" WH Jacobs (links) heeft het volste vertrouwen in een goede afloop van de belangrijke- wedstrijd tegen Italië
„ledereen weet wat er op het spel staat," zegt de rechterhand van bondscoach Guus Cantelberg.

denken zou moeten geven. Het is
een veeg teken dat ik nog niet de
hete adem van een opvolger in mijn
nek voel".

Wil Jacobs is maar voor één doel in
Finland: met Oranje promoveren
naar de mondiale B-status. „En dan
moeten we meteen verder", waar-
schuwt Jacobs al op voorhand voor
in het verleden gemaakte fouten.
„We hebben hierna weliswaar twee
jaar de tijd om ons te prepareren op
de WK-kwalificatie, maar in het ver-
leden is steeds de grote fout ge-
maakt om dan ruim een half jaar
überhaupt niets te doen. In de aan-
loop naar dit toernooi had Cantel-
berg niet veel tijd. Daarom staat hier
het resultaat voorop en vind ik niet
dat je meteen mag verwachten dat
Oranje de sterren van de hemel
speelt. De komende twee jaar moet
het echt gaan gebeuren. In die tijd
moet er een zeer sterk team gefor-
meerd worden. Wellicht met jonge-
re spelers erbij. Er zullen ongetwij-
feld koppen gaan rollen. Dat moet
dan maar. Wie het niveau niet meer
aan kan, valt af. Gullit speelklaar

voor WK Italië

Erwin Koeman hervat de looptraining

hem geopereerde knie te onderzoe-
ken.

programma ec

HEERLEN - Programma halve
finales Europese voetbaltoer-
nooien woensdag (returns 18
april):

LANDSKAMPIOENEN:
AC Milan - Bayern München
Marseille - Benfica

BEKERWINNAARS:
AS Monaco - Sampdoria
Anderlecht - Dinamo Boekarest
UEFA-CUP:
Juventus - FC Köln
Werder Bremen - Fiorentina (vandaag)Erwin Koeman, ook onder behan-

deling bij dezelfdechirurg, heeft het
eerste deel van zijn herstelperiode
achter de rug. Martens heeft de spe-
ler van KV Mechelen toestemming
gegevenweer te beginnen met loop-
trainingen.

Daarom ook wellicht dat een rust-dag als gisteren niet besteed is aan

Woekerprijzen

»Ik wil niet natrappen", reageert Ja-cobs gevraagd naar het hoe en waar-om van zijn besluit om na enkele ja-fn WeZ^heid weer te keren
P ln,aüo»ale team. „Laat ik hethier op houden: ik steek graag veelijd m iets maar danmoet ik ook hetUtee hebben dat het vruchten af-werpt. De ideeën van Cantelbergspreken me aan. H,j gaat zeer prestatiegencht te werk en dat is in desport toch waar het allemaal omaraait. Ik constateer echter dat wenog af en toe met de naweeën vanhet tijdperk van Van Linder gecon-fronteerd worden. Het 'oude jon-gens krentenbrood-tijdperk. Maardat zal Cantelberg er wel snel hele-maal uithalen. Ik speel niet in Oran-je voor de gezelligheid. Dat komtPas op de tweede plaats. Eerst moeter gepresteerd worden".

Als geen ander ergert Wil Jacobs
zich groen en geel aan de laakbare
instelling van medespelers. „Als je
hier niet presteert, dan zijn daar
geen excuses voor", vindt hij. „On-
der druk spelen hoort bij topsport.
Het is een puur mentale kwestie,
maar dat is iets wat je op een gege-
ven moment iemand niet meer kunt
aanleren. Ik ben bijna dertig jaar
oud en er is in Nederland nog nie-
mand die mij het leven echt zuur
maakt. Ik wil me daar helemaal niet
voor op de borst kloppen. Ik wilhiermee maar zeggen dat zoiets te

Veeg teken

Vanavond speelt het Nederlands
team in Espoo de belangrijke wed-
strijd tegen Italië. Winst betekent
vrijwel zeker plaatsing voor deWK-
kwalificatie over twee jaar in Oos-
tenrijk, terwijl een nederlaag de Ne-
derlandsekansen daarop tot een mi-
nimum beperkt. Wil Jacobs heeft
het volste vertrouwen in een goede
afloop: „ledereen weet wat er op het
spel staat. Belangrijk is dat we als
team blijven functioneren. Daar
moeten we het immers van hebben.
Bij ons moet iedereen zich kunnen
wegcijferen in het belang van het
team. Tegen Portugal hebben we
een poos de fout gemaakt te zeer op
de individuele toer te gaan. Dat brak
ons prompt op. Ik ben er zeker van
dat we die fout niet nog eens ma-
ken".

Van onze sportredactie
LEUVEN - Professor Mariens, de
arts die de knie van Ruud Gullit
heeft behandeld, verwacht dat Gul-
lit over twee tot drie weken weer
voorzichtig wedstrijden kan spelen.
Volgens de Belgische geneesheer
bestaat er nu nog nauwelijks twijfel
over Gullits deelname aan deWK in
Italië. Mariens veronderstelt dat
Gullit nog een aanpassingsperiode
nodig heeft na eenjaar zonder voet-
bal, waardoor het optreden in een
mogelijke finale van het toernooi
om de Europese beker voor lands-
kampioenen (23 mei) voor Gullit
nog te vroeg komt.

Een en ander werd bekend nadat de
langharige sterspelervan Oranje het
voorziene bezoek aan de Leuvense
professor Martens gisteren achter-
wege mocht laten. De medicus con-
stateerde, ruim een week geleden
tijdens een bezoek aan Milaan, de
grote vooruitgang van de aanvoer-
der van het Nederlands elftal. Mar-
tens achtte het niet noodzakelijk in
deze fase van het herstel de door

" MILAAN - AC Milan tekent be-
roep aan tegen de schorsing van
drie wedstrijdenvoor middenvelder
Roberto Donadoni. De international
werd op 21 maart in het Europa-
cupduel tegen KV Mechelen uit het
veld gestuurd, omdat hij een tegen-
stander had geslagen. Ook de boete
van 200.000 gulden wegens wange-
drag van de supprters acht de be-
kerhouder niet terecht.'
Een woordvoerder van de Europese
voetbalunie (UEFA) verklaarde
maandag, dat het beroep op 9 april
wordt behandeld. Donadoni ont-
breekt morgen in elk geval tegen
Bayern München, als beide clubs
het eerste duel uit de halve finales
van het Europese bekertoernooi
voor landskampioenen afwerken.

Milan in beroep

Scheidsrechters naar huis
Van onze verslaggever

HELSINKI - Het Israëlische scheidsrechterskoppel Herman/Fux,dat afgelopen zaterdag het openingsduel van het Europees kwalifica-tietoernooi tussen Nederland en Finland kreeg toegewezen, kan naarhuis vertrekken. Gisteren kreeg het duo van de officials van de IHF(Internationale Handbal Federatie) te horen, dat hen in het verdereverloop van het toernooi geen wedstrijd meer toebedeeld zal worden.Aanleiding tot ditbesluit was het kleinzielige optreden van beiden tij-
dens het duel tussen de gastheren en Oranje. Dat leidde in de zeker
niet overmatig harde confrontatie tot 19 strafworpen, 14 tijdstraffen
en 2 uitsluitingen. De IHF-commissie is van oordeel dat Fux en Her-
man niet bestand zijn tegen de druk rond wedstrijdenvan een Euro-
pees kwalificatietoernooi.

ATLANTA- De Amerikaanse presi-
dent Bush heeft in Atlanta ver-
klaard, dat politiek en Olympische
Spelen gescheiden moeten blijven.
Bush was in Atlanta om de kandi-
daatstelling van de stad voor de or-
gansiatievan de Olympische Spelen
in 1996 te steunen.

Bush sprak tijdens een ontmoeting
met een lOC-delegatie, die de Olym-
pische plannen van Atlanta- kwam
bestuderen. „We moeten politiek
buiten de Olympische Spelen hou-
den", merkte hij op, nadat een dele-
gatielid een verwijzing maakte naar
politieke problemen in het verle-
den.

Op 18 september kiest het lOC de
locatie voor de Zomerspelen in
1996. Belangrijkste kandidaat lijkt
Athene.

Jan Vlaminckx
voorzitter VVV

VENLO - De stichtingsraad van
VVV heeft gisteravond unaniem
mr. Jan Vlaminckx tot voorzitter
van de Venlose eerste divisieclub
gekozen. Vlaminckx (41 jaar), in het
dagelijks leven advocaat in Venlo,
was reeds secretaris van het dage-
lijks bestuur van VVV en zal de
voorzittershamer van drs. Jeu
Sprengers per 1 juli aanstaande
overnemen.

oefenvoetbal
VANDAAG:
Limburgia-Voerendaal 19.30uur

Overigens verwijst Jacobs specula-
ties als zou hij volgend seizoen bij
Sittardia spelen naar het rijk der fa-
belen. „Dat is allemaal nog heel
voorbarig. Sittardia heeft inderdaad
geïnformeerd, maar dat hebben V
en L en Blauw Wit ook gedaan. Ik
heb gezegd, dat ik pas na het EX
over mijn toekomst ga nadenken. Ik
zie wel wat eruit rolt. Ik speel voor-
lopig nog bij Neerpelt en ofschoon
daar wat problemen zijn ontstaan
tussen Chris Claes en mij, wil dat
nog niet zeggen dat ik uitBelgië ver-
trek".

Voorbarig

Onderzoek in het Anna-ziekenhuis
van Geldrop heeft uitgewezen dat
de verwonding aan de enkel niet zo
ernstig is als aanvankelijk werd ge-
vreesd. Er is geen sprake van een
zware scheuring, maar de enkel-
band is wel enigszins opgerekt en er
zijn een paar vezeltjes losgeraakt.

" EINDHOVEN - Gerald Vanen-
burg zal in het komende weekeinde,
bij de uitwedstrijd tegen Volendam,
ook op de blessurelijst van PSV
staan. De middenvelder raakte zon-
dag vroeg in de wedstrijd tegen Vi-
tesse geblesseerd aan de rechter en-
kel.

Vanenburg rust

" De dolgelukkige spelers
van Canton Reiss namen
na de verovering van het
kampioenschap
zaalvoetbal coach Cor
Foekens ep de schouders.

Foto: FRANS RADE

Sphinx kan Heerlens feest niet verstoren

Canton Reiss kampioen
Limburgs Dagblad sport HEERLEN - Canton Reiss is

de nieuwe kampioen in de eer-
ste klasse Zuid II van de zaal-
voetbalcompetitie. Door gis-
teravond met 5-5 gelijk te spe-
len tegen het Maastrichtse
Sphinx werd de ploeg uit
Heerlen onbereikbaar voor de
concurrentie.

Van onze medewerker
JOHN BANNIER



Vier maal raak bij Kepu Stars

Vissers 3-Quelle3 2-'
3e klasse H.
Bom 3-Neerbeek 2-
-3eklasse J.
Sitt.B.4-Brunss.s 2-
Tilly 8.-SZV 2 0-;
Postw.2-Tilly B. 0"
4e klasse C.
Sjotter 3-Eysden 8 jM
Eysden 9-Boemerang IH
Bohème 3-Sjork 4 5"
4e klasse D.
Sportcl.4-Paco 2
Cuypertje-Gr.Ster 3 5-'
4e klasse E.
Likopa 2-Haantjes 4
Aztecs-Egors 24-'
Jeugd.
Peters Gel.-Wierts 2 9-
Dames.
Meetp.-H.Anders 6"
Meetp.-Pottebr. , 20-
Beker.
MatVaes-Sitt.Boys

NTVB-competitie
Ere-afdeling
Scory 8.-Zw.Ridders <h
Loontjens-Karrewiel
Smidterß.-Wien H
Leeuw 8.-Hakkers
Boskabouters-Miranda 8-1,
Jojo 8.-Millner B. 5-;
Stand
Hakkers 20-JBoskabouters 20-3'Scory B. 20-4
Zw.Ridders 2H
Smidterß. 2Hi
Karrewiel 21-j
Wien 20-|
Wien 2 20-|:

Leeuw B. 20-1!
Jojo B. 20-'
Millenerß. 21-;
Miranda 20-
Loontjens 20-
Ovcrg. klasse A
Da Capo-Beat B. A
Waardhol'B.-Heer K
Cramignon-Verdw. Viss. M
Verdw. Viss. 2-De Sjörk K
De Pluim-Star Club
Brook-DAT B 6"
Stand
Verdw. Viss. IS)-3:
Star Club 19-jfl
Waardhof B. IS--1
Overg. klasse B
Hubetsyß.-DePoart
Hakkers 2-Smidter B. 2 <V
Angelina 8.-Blauw Wit K
Koningswinkel-Eagles 2
Ouwe Mert-De Sport
De Heide-Hoekje "
Stand
Hakkers 2 17-JBlauwWit 17-JDePoart IV'3'
Eerste klasse A ■Stadion-Cramignon B. j|
Pigals 2-DcCol
De Singel-Verdw. Viss. 3 9
Borgharen-Ut Stadhoes e"
Jokers-DePitsers ""Eerste klasse B
Camont. B. 2-De Smeed +";Awt Wielder-Bon Voyage j
Dolomiet-O. Eysden
Lieuwke-Waardh. B. 2 ""Eerste klasse C
Miranda 2-Mariaveld
Wien 3-Ouw Mert 2
Drop Inn-Meetpoint
DePoart 2-Viktoria °"
3e algemene bekerronde *Kiekereck-De Molen ""De Kloppers-De Corner *j
Nieuwenh.-Bergz. B 2
't Stalletje-'t Poortje
DeKroon-Trapped.
'tZinkviulke-BlueA
De Stampers-Dr Eek '79 ''~Olympia-Galouppe ""i
Petit B-Bergz. B 6".
Dr Eek '79-Smile B
2e ronde le klasse
Smile B 2 vrijlot
Torero-Bergschot *J'tGraefke-Angieß
De Meppers-ScherpV 2 1
Dr Brouwk.-Oude H.
't Brugske-De Leeuw 80
't Strieg.-Nieuwenh. 2

2e ronde 2e klasse
Watertoren vrijlot
Dnftwood 2-'tKrutzke 2
Koom Eri-'t Brouw.
De Zoeljes 2-Torero 2
't Poortje 2-Olympia 2
Olympia 3-De Zoetjes
Oriënt B '78-Bergschot 2 ff'tGeulske-Nijsw.
DugOut-Paniekz.
Hopel-D'rBrouwkwwtwl 2"£!De Stampers 3-PipoB }j
Schuuvers-Candlelight '

LDB-Competitie, Kring Hee<
len.
Eerste divisie.
Gevelke 2-Brandpunt B's
DLS 2-Br.keetel
Meetpoint-D'rEek
Tweede divisie. i
DLS 4-Heukske K
ThePub-O.Sjilveld K
Egels.Hofke-A.Aelse lo'
Derde divisie A. j
Egels.Hofke 2-Sport l^rKompas-Eikenboom 'j.
DS'B4 2-O.Voelender K
Smile-Boereslot "Derde divisie B. <
DCC-D'Auw Pastorie
DAuw Pastorie 3-Brandp3^
DLSS-Velderke2 v\
DS'B4 3-Max Darts K
DCC-de Bluf 9-'

Bam-Concordia 7-0
O.deKlos 3-Kloss.2 5-2
Kot 3-A.Raak 0-7
Haverput 2-Ridder 4-3
Heer 5-St.Gerlach 2-5
C2D.
Rheingold 4-Gronsveld 2 1-6
Noorbeek 2-Nazareth 6-1
O.deKlos 4-O.O.Heer 0-7
Banholt-St.Geertruid 5-2
Eijsden 2-Eendracht 2-5
O.O.ltteren2-Sjaan2 0-7
c4A.
W.v.Berg-Bookvink 3 7-2
Klossers 3-Haverput 3 4-5
Rheingold 6-d.Duuker 2 4-5
Heukske 3-B'Home José 2 2-7
Sjaan 3-A.Wolder 4 9-0
Sabena 2-BCM 2 0-9
C4B.
Waalsen-Noorbeek 3 5-4
B'Home José 3-Heukske 4 2-7
Borgharen 2-Rheingold 7 5-4
Haverput 4-LaBerceuse 3 7-2
Bookvink 4-Concordia 2 5-4
C4C.
Sport 2-Harmoniezaal 5-4
Ridder 2-Ketsers 3 2-7
d.Duuker 3-Victorie 2 6-3
Noorbeek4-Nazareth 2 5-4
Keernel 3-Wolder 3 7-2
C4D.
Oost 2-Eijsden 4 0-9
Noorbeek 5-St.Geertruid3 4-5
Rheingold 8-Banholt3 7-2
Harmoniez.2-Dot3 4^-5
OO Heer 4-Eijsden 4 7-2
CSC.
Eijsden 5-Ulestr.6 2-7
Keernel 4-Voliere 3 0-9
DES 2-Noorbeek 6 7-2
Keizer 3-A.Raak 2 5-4
Klossers 5-Mergalland 3 0-9
Vilt3-Vr.kring4 8-1
Db-A.
Nazareth-Keizer 2 7-0
OOHeer-Volière 2-5
Eendracht-MBV 7-0
La Berceuse-Heukske 2 2-5
Vr.kring-Sjaan 2-5
BCM 2-Heer 0-7
Rheingold-Kot 5-2
Db-B.
Heer 2-BCM 5-2
Dot-Vr.kring 2 2-5
Heukske-Noorbeek 7-0
MBV 2-Vr.kring 3 4-3
Gronsveld-OO Heer 2 7-0
Keizer-Ulestraten 5-2

Ereklasse
Brand Tav.-SNA 3-3
Pappegay-Pint 1-5
B.Aolders-Maasvallei 4-2
Maasgolf-Hollandia 6-0
BV Eind-GBC Kloth 2-4
Krietje-Berg.B. 4-2
Eindstand
Maasgolf 22-39
SNA 22-33
Pint 22-32
Brand Taveerne 22-30
BergeroderB. 22-29
GBC Kloth ' 22-24
Biej Aolders 22-18
BV Eind 22-17
Maasvallei v 22-16
Hollandia 22-11
Krietje 22- 9
Pappegay 22- 6
District Echt
Bekerfinale
Centrum-Deelgaard 5-7
District Midden-Limburg
Bekerfinale
Hoofdklasse
BVO-Jagerslust 4-2
le klasse
IBVE 2-Heytse 4-2
2eklasse
Breer-Hoove 4-2
3eklasse
Berg 2-BVN 2-4

District Urmond
Tweede klasse.
Voasje-de Duif 3-3Fortuna 2-Sittardia 2 4-2D.Bayern-Sparta 3-GGBC-de Meule .2-4
Almania 2-Krietje 2 1-5
Derde klasse.
Pap/Valaan 2-Schopke 2 4-2
Brandpunt-Pappegey4 5-1
de Meule 2-Brand Tav.3 3-3
Hollandia 2-DieBayern 2 5-1Pappegey 3-Voske 2 4-2

Ereklasse
Schachtw.-a-Huizinga-a 10-6
Witte Bal-a-Ziejsp.-a 13-3
Tunnelb.-a-Vink-a 11-5
Stupke-a-Boeresl.-a 8-8
Coriov.-a-Le Duc-a 7-8
Hoofdklasse A
Hermans-a-Landgr.-a 8-8
Gebr.Hofke-a-Tunnelb.-b 9-7
Rolduc-a-Schachtw.-b 12-4
Steenenkr.-a-Willem T.-a 7-8
Stupke-b-Boereslot-b 8-8
Hoofdklasse B
Koetsjh.-a-Brunss.N-a 12^1
Touché-a-Landgr.-b 10-6
Eykenb.-a-Witte Bal-b 12-4
W.v.Sust.-a-Pluimpje-a 7-8
Huizinga-b-Gebr.Hofke-b 10-6
leklas A
Witte Bal-c-Spoorz.-a 12- 4
Pluimpje-b-Huizinga-c 11- 5
Eykenb.-b-Vink-b 11- 5
W.v.Sust.-b-Flesj-a 5-11
Awt Dorp-a-Hoafke-a 4-12
leklas B
Brouw.w.-a-Brandw.-a 9- 7
Bokker.-a-Schachtw.-c 9- 7
Amstel-a-Hermans-b 5-11
Stupke-c-Steenenkr.-b 9- 7
Landgr.-c-Draver-a 10- 6
le klas C
Willem T.-b-Landgr.d 12- 4
Ter Linde-a-Edelw.-a 1-15
Coriov.-b-Hofland-a 9- 7
Keizer-a-Orchidee-a 11-5
Hermans-c-Br.N.-b 3-13

" De Kerkraadse basketbalverenigingKepu Stars heeft alle reden om trots te zijn op de prestaties van het afgelopen
seizoen. Maar liefst vier teams bewezen in hun klassen sterker tezijn dan de concurrentie. Met name het eerste dames-team leverde met de promotie naar derayon hoofdklasse het bewijs een verrijking te zijn voor het Limburgse basket-bal. Ook het eerste herenteam, hier in actie, op de foto, werd kampioen. Met 136-67 werd BSM uit Maastricht terugge-wezen,waardoor deploegkomend seizoenop overgangsklasseniveau mag uitkomen. Foto: WIM KUSTERS

Heren
Hoofdklasse
Bloemendaal-SCHC 2-0
Amsterdam-HGC 2-3
HDM-Hattem 8-2
Schaerweijde-Oranjë Zw. 1-2
Kampong-Pinoke 4-0
Tilburg-Kl.Zwitserland 2-4
le klasse C
HMHC-Uden 2^l
Hoco-Maastricht« 2-3
HUAC-Concordia 1-4
Venlo-Hopbel 4-1
Son-HOD 0-3
2e klasse E
Blerick-Weert 8-2
Basko-Venray 4-4
Sittard-Racing 0-3
Horst-Geldrop 3-0
Nuenen-EMHC 1-2
3eklasse F
Heerlen-Tegelen 1-7
Oirschot-DVS 3-1
Cranendonck-Bosdael 4-0
HCAS-Eersel 2-3
Heeze-Groen Wit 4-0
4e klasse G
Bakel-Hockeer 1-4
Geleen-Kerkrade 2-0
Helden-Deurne 1-1
Mierlo-Meersen 4-1
Dames
Hoofdklasse
Bloemendaal-EMHC 1-0
DKS-Hilversum 0-2
Pinoke-Amsterdam 0-^1
Laren-HGC 0-0
MOP-Kampong 2-3
Overgangsklasse A
Hattem-Rotterdam 1-2
Nijmegen-Victoria 3-1
Wageningen-Keep Fit 0-0
Oranje Zw.-Hurley 1-1
Venlo-Qui Vive 2-0
Kl.Zw'land-Were Di 3-1
le klasse C
Groen Wit-Tegenbosch 0-3
Racing-Rapidity 0-1
GeelZwart-Quick 6-0
Maastricht-MEP 0-1
ZOW-HMHC 1-1
2e klasse F
Heerlen-Nuenen 3-2
Concordia-Horst 2-1
Geldrop-DVS 3-2
Boxmeer-HUAC 1-2
Weert-Blerick 6-3
3e klasse F
Gemert-Heeze 4-0
Geleen-HCAS 1-1
Eersel-Deurne 1-3
Venray-Cranendonck 7-0
Tegelen-Hockeer 5-0
4e klasse F
Bakel-Mierlo 1-1
Helden-Bosdael 1-2
Sjinborn-Sittard 0-1
Liempde-Meersen 1-7

Hoofdklasse A
Concordia-Tovido 5-11
WO-Klimroos 5- 4
Never Down-Rosolo 4-12
Hoofdklasse B
Minerva-Klimop 4-3
Swift-Merels 9-2
Peelkorf-Wittenhorst 9-3
Overgangsklasse C
Vriendschip-Rosolo 2 5-14
Stormvogels-Gazelle 7- 6
Vessem-Vitesse 10- 8
le klasse B
Blauw Wit-DIS 6-3
SVSH-ROKA 2-1
Castenray-Lottum 6-5
le klasse G
DUKO-Kempenkorf 7-7
Spaurakkers-Stormvog.2 3^
Elsene-Arriby's K. 5-8
3e klasse G
Vitesse3-Amby's K.3 9-5
VIOD2-DKV 18-0
3e klasse N
Erica 2-DIS 3 9-2
Vitesse 2-KCHB 2 7-3
Lottum 3-Swift 5 2-4
Amby's K.2-Wittenh.2 15-3
Junioren A
Gazelle-Amby's K. 3-1
Vitesse-Spaurakkers 1-3
Aspiranten A
EKC-Gazelle 2 8-0
VIOD-Vitesse 2 1-1
Vitesse-Spaurakk.2 13-0
Pupillen A
Vitesse-VIOD 0-13
EKC-Spaurakkers 5- 0

HEREN

Eredivisie
Voorburg-'., 78-68
Weert-Den Helder 70-72
DAS-Donar 85-76
Eindhoven-Orca's 96-87
Meppel-Canadiuns 94-87
Voorburg-Den Bosch 95-110

Eerste divisie B
Wüskracht-OSG 66-65
Windmills-V 87-82
Spnngiield-WSC 69-89
Kimbna-Lisse 104-77
Rayon hoofdklasse
Almonte-SVH 95-88
Black E-Emdh. 2 80-87
BredaP.-Fl 70-75
Jump. Cr.-Ardito 86-55
Weert 2-Attacus 102-56
Overgangsklasse B
Tantalus-Dunatos 142-69
Rush-Kimbria2 120-85
Quo Vadis-Jasper Sp. 68-55
J.Giants-Wert3 62-75
Braggaits 2-Titamus 68-72
Braggaits-OBC Oss 2 88-65

Eerste klasse A
Weert 4-Brunseum 78-71
Bumpers-Supershot 94-96
Kimbria3-Hoppers 70-76
Kimbria 3-All Stars 63-68
KepuSt.-BSM 136-67
Braggaits 3-Aeternitas 65-50

Tweede klasse A
AlleyOop-Dunato.s2 60-62
Olympic-Weert 5 85-48
Archers-BSM 2 97-61
Landgr.-Aeternitas 2 77-83
Boernerahg-Springf. 58-86
Timson-J. Giants2 87-54

Derde klasse A
Bumpers 2-KepuSt. 3 54-62
KepuSt. 2-Kimbnas 78-58
Braggaits 5-Springf. 2 69-56
Braggaits 4-Alley Oop2 104-39
Derde klasse B
Weert 6-Supershot 2 85-78
Aeternitas4-Patrick 47-76
Timson2-VenloSp. 61-51

DAMES
Rayon hoofdklasse
Braggarts-Virtus 58-47
Vlissigen-Erp'7ü 96-69
Mates-Seheldesport 64-46
BlackE.2-Almonte2 54-58
WSC-Kimbna 89-48
Overgangsklasse
Tantalus-KepuSt. 48-49
Almonte3-Lieshout 38-47
Springl'.-Weert 48-47
Bumpers-Rush 79-54
Dunatos-Aalst 57-46
QuoVadis-Kimbna2 74-30

Eerste klasse A
Aeternitas-AlleyOop 71-43Archers-Kepu St. 2 36-50
J-Giants2-01ympic 42-43
J. Giants-Springf. 46-56
Boemerang-Dunatos 2 65-27
Braggaits 2-Springf. 2 71-37

Dames P.K.
Kerkrade-Polans 11- 9
Break Out-Maasbracht 12- 9

Sittardia 2-Ospel 11-11
Loreal 2-Jason 2 13- 8
I.A.
Rapiditas 2-Bevo 2 15-5
1.8.
Ceasar 2-Filarskis 9-14
SHV-Hellas 8-12
Minor-Jason3 19-11
Margraten-BSV " 22- 9
2.A.
Breeton Sp.-Haelen 2 17-2
SWH-Loreal 3 13-9
2.8.
Wittenh.-Q.Hands 15- 6
Meref.2-Noav 2 13-21
Posterholt2-SVM2 7-12
Be Fair-Patrick 10-16
2.C.
Be Quick 2-Wilskracht 5-24
Wijnandia-Hellas 2 14-11
Marsna-Caesar 3 18- 5
2.D.
Gulpen-Be Quick 16-14
Selpa MVC-Vilt 7-14
Margraten 2-Olympia 11-7
Selpa MVC-H'broek 15-14
3.A.
Alcides-Wittenh.2 14-14
Blerick 2-Popeye 4-12
Breeton Sp.2-Rapiditas 4

7- 8
Loreal 4-Eksplosion 2 23- 4
3.8.
Hercules-Posterholt 3 6-18
Swift 3-Linne 10- 8
3.C.
JVS 2-Voerendaal 7-11
Haslou-Wilskracht 2 11- 5
Sittardia 4-Limburgia 15- 9
3.D.
Esra-Juliana 14-8
Vebios-Olympia 2 20-4
Jun.P.K.
Bl.Wit-Swift 7- 7
NOAV-Caesar 17-10
Heren P.K.
Polaris-Kerkrade 22-24
BSV-Alfa Sch. 28-24
HBS-Caesar 21-12
Swift 3-Herten 18-17
Loreal 2-Eksplosion 8-10
I.A.
Blerick 2-Vios 2 18-11
Herten 2-Rapiditas 2 17-14
Posterh.-Loreal 3 22-11
Vesta-Wittenhorst 19-19
Des-Ospel 15-13
1.8.
SHV-Wilskracht 17-18
Minor-Bl.Wit3 14-20
Break Out-H'broek 21-10
Noav 2-Voerendaal 16-18
2.A.
Alcides-Merefeldia 10-37
Popeye-Loreal 4 22-14
Manual-Bevo3 19-17
Rapiditas 4-Breet.Sp. 21-19
2.8.
HBS 2-Stramproy 18- 4
Born-Maasbracht 17-10
BeFair-Posterholt 2 18-15
Rapiditas 3-Grathem 16-16
2.C.
Bl.Wit4-V&L3 22-23
Wijnandia-SVM2 11-21
2.D.
Marsna-Jason 13-18
Minor 2-Gulpen 20-16
3.A.
Blerick 3-Bevo 4 8-10
Breeton Sp.2-Be Fair 2 19-20
3.8.
Selpa MVC-BeQuick 10-12
Filarskis-Jason 2 23-12
Polaris 2-Break Out2 26-28
ATSV 2-BSV 2 26-24

Uitsl.Ski wedstr.dd.l.4.l99o
Kinderen t/m 6 jaar.
1.Emiel v.d.Kraats 35.985
2. SachaWalstra 36.479
3. Christof Mingels 38.078
Meisjes 7 t/m 10 jaar.
1.AdriXenev.Bok 41.844

2. Frances Waltra 50.896
3. Desire Bodelier 1.06.751
Jongens 7 t/m 10 jaar.
1.Dennis Nieuwenhuizen

38.781
2. Jurgen v.Noorbeek 42.399
3. JamyMcPhee 43.081
Jeugd 11 t/m 14 jaar.
l.ChristianMeyer 36.530
2. Sacha Gottschalk 39.438
3. MauriceMeeXuse 42.447
Dames D.
1. Wilma Martinussen 48.040
2. NancyHau 51.181
3. Nicole Guns 54.104
Heren D.
1. Fred Jeusinak 40.785
2. Jan Mans 43.280
3. Hein Bodelier 44.721
Dames C.
1. Mariska Offermans 45.002
2. Marian v.d.Kraats 51.314
Heren C.
l.LucKnebel 36.302
2. Hassan Helmi 39.658
3.'Louis Lahaye 39.975
Dames B.
1.Corrie Duchateau 38.398
2. Claudia Kleikers 38.668
Heren A 2.
1.Jack Kersten 33.013
2. Jack Engels 33.413
3. Ben Wöltgens 33.742
Heren B.
1.Wim Meijer 37.654
2. MarcoLahaye 41.723
3. Paul v.Deursen 42.031
Heren A I.
1. JohanMoser 29.660
2. Rob v.d.Leek 30.003
3. Jeu Smeets 30.140
Jeugd A.
1.Donné Bodelier 34.317
2.Bjorn Samson 35.145
3. Terrie Dunnik 30.015
Dames A.
1. Mascha Hellenbrand 31.440
2. Angelique Moser 35.346
2. Chantalle Offermans 35.429

District Zuid-Limburg
Dames
Promotieklasse
Furos-Jokers 2 3-1
Rapid 3-VCV 0-3
Furos 2-SEC 3-2
Muvoc-Dynamic 2 1-3
Sittardia-Pancr.bank4 3-0
EPV-BSV 3-1
le klasse A
VCSjoahn-SEC2 3-1
AMVJ-Elsloo 3-1
Dovoc-Dynamic 3 3-1
Datak 3-Spartak A 0-3
Grovoc-Sp/Sp 1-3
leklasse B
Fiscus-Jokers 3 3-0
Jokers4-VCV2 3-0
Avanti-NAC 3-1
Datak 4-EPV 2 3-0
Heeg-Vluco 2-3
2eklasse A
Furos 4-Sp/Sp 3-2
Mutiara-VCV3 3-1
BSV 4-Elsloo 2 1-3
Grovoc 2-BSV 2 .2-3
2e klasse B
Avoc 2-Elan 1-3
Volharding 2-Nivoc 2 3-0
Sitt.3-Öynamic 4 3-0
Sitt.2-Furos 3 . 3-0
Jokers5-BSV 3 0-3
2e klasse C
Muvoc 2-Helpoort 3-0
Avoc-Elan 2 3-ti
AMVJ 2-Nivoc 3-0
Avanti 2-NAC 2 3-0
Heeg 2-SpartakA 23-1
Heren
Promotieklasse
Fiscus-SEC 2 3-0
BSV-VCV 3-1Avanti-Elsloo 3-0
Sitt.-Helpoort 3-0
Grovoc-Vluco 3-1
le klasse A
SpartakA-SEC 3 3-0
Sp/Sp-Pancr.b.s 3-1
AMVJ-Datak 4 3-1
Muvoc-Dovoc 3-1
Sjoahn-Furos 3 0-3
le klasse B
Jokers-VCV2 3-0
Volharding-Datak 5 2-3

2eklas A
Op'tNipp.-b-Rolduc-b 11-5
Romana-b-Palet-a 3-13
Prins-a-Karrerad-a 8- 8
Will.T.-c-Steenenkr.-c 10- 6
Sjtoet-a-Sjtaat-a 11-5
2e klas B
Fl.Dutchm.-a-Voske-b 5-11
Landgr.-e-Op'tNipp.-a 11-5
Ruif-a-Prins-b 10- 6
M.Hoek-a-Romana-b 8- 8
Rolduc-c-Brouwersw.-b 12- 4
2e klas C
Coriov.-d-W.v.Sust.-c 12-12
Sport-a-TerLinde-b 11-5
Kr.op T.-a-Gebr.Hofke-c 6-10
Stoufp.-b-Le Duc-b 10- 6
2e klas D
Vaetje-a-W.v.Sust.-d 11-5
Bongerd-a-Spoorz.-b 0-16
Korte Keu-a-Stoufp.a 5-11
Glldem.-b-Kr.op T.-b 13- 3
2e klas E
Kr.op T.-e-Witte 8.-d 8- 8
Stoufp.-c-Eykenb.-c 9- 7
Spoorz.-c-Pierrot-a 9- 7
W.v.Sust.-e-Bongerd-b 5-11
2eklas F
Voske-a-Br.N.-c 4-12
Le Duc-c-Coriov.-c 11-5
Hoafke-b-Keizer-b 6-10
Barrel-a-Gildem.-a 9- 7
3eklas A
Sjtoet-b-Paddock-b 13-3
Candlel.-b-Gorissen-a 10-6
Ruif-c-Draver-a 11-5
Hofland-c-Edelweisz-b 10-6
3e klas B
Moeil.Hoek-b-Fox-b 4-12
Stalletje-a-Candlel.-a 6-10
Op'tNip.-c-Ruif-b 8- 8
Hofland-c-Bouman-b 8- 8
3e klas C
Leeuw-a-Fox-a 2-14
Tunnelb.-c-Mijnz.-a 5-11
Le Duc-d-Rump.linde-a 10-6
A Gen Kirch-a-Poat-a 7- 9
3e klas D
Barbou-a-Spoorz.-d 16-0
Ophov.B.,a-Flesj-b 14- 2
Smeets-a-Vink-c 4-12
Koetsjh.-d-Awt Dorp-b 13- 3

Ned. kampioenschappen
Schaarbaankegelen 1990
Paul Rosenboom opnieuw
Ned. kampioenschap
Heren A-klasse: Eldorado
Spaubeek
1. Paul Rosenboom H&O 1276
h. (200 kogels); 2. G. Speetjens
KBK 1265; 3. J. Volders KBK
1246
Heren B-klasse: Sportpaleis
Hendriks
1. F. Feuler NMS 642; 2. J. Pee-
ters MNL; 3. A. Luthjens H&O
624
Heren C-klasse: Sportpaleis
Hendriks
1. B. Haenen NMS 652; 2. G.
Wijnants NMS 652; 2. G. Wij-
nants NMS 605; 3. K. Eringa
NMS 593
Dames A-klasse: Eldorado
1. M. Berends KBK 616; 2. A.
Vreuls H&O 611; 3. H. Frede-
rix NMS 593
Dames B-klasse: Eldorado
1. W. Bonnie KBK 552; 2. L.
Mulders LKB 545; 3. Ra. Rug-
giero KBK 539
Dames C-klasse: Eldorado
1. R. Aerts NMS 540; 2. G.
Claessen NMS 531; 3. M.
Smeets H&O 528
Heren senioren A 50 jr.: Sport-
paleis Hendriks
1. W. Lucassen NMS 627; 2. T.
Tummers NMS 620; 3. R. Rug-
hetti KBK 616
Heren senioren B: 55 jr. en
ouder
1. M. Dückers KBK 626; 2. C.
Blonk NMS 623; 3. K. Nüchel-
mans NMS 623
Dames senioren A:
1. L. Nijkamp H&O 725; 2. P.
Blonk NMS 692; 3. T. Franssen
NMS 666
Dames senioren B: 1. L. Thie-
len LKB 706; 2. M. v.d. Cruys
KBK 684; 3. R.' Holtus LKB
623

le klasse A.
Hemelke-Kollefit 3-4
le klasse C.
Bongo 8.-de Keigel 6-5
2e klasse A.
Bastings 3-Pottemen. 0-4
Diekske-Sjork 2-2
2e klasse B.
Maasvog.-Sport M. 0-4
Boheme-Delta 2 8-1
Eysden 2-Kaanen M. 2-2
Pottebr.-Bastings 5 3-1
2eklasse C.
Vissers A.2-Quelle 5-7
Keelk.Kl.2-Fortuna 4-
Vaals 2-Rood Wit 7-5
2e klasse E.
Likopa-SZV 1-16
3eklasse A.
Eysden 3-Stern 8.2 7-7
Bovens-Eysden 3 7-8
Bohème 2-Pottebr.2 « 3-5
3e klasse B.
Sjotter-Kaanen M.2 5-3
3e klasse C.
Eysden 5-Pottemen.2 7-5
3e klasse D.
Willem 1 2-Sjefke2 4-6
3e klasse E.
Cosmos 2-Holz 0-1
3e klasse F.
Fortuna 3-Anker8.2 2-8

Rust Roest 3-NKV 2 12-4
Excelsior 2-Sirene 2 7-5
Zuid 1
Mariarade-Heerlen 12-13
Eymerick-DOT 10- 8
Kanaries-Trega 5- 2
Fortuna-Ready 9- 6
Zuid IA
Oranje Wit 3-Sportlust 3 7-7
OEC 2-DenBosch 10-5
Deto 4-Wertha §-6
Deurne-Kido 2 5-6
Zuid 2A
Tilburg 4-Sportlust 4 4-4
Tilburg 3-RustRoest 5 3-4
Zuid 3A
Mariarade 2-Excelsior 4 19-0
Eymerick 2-Elsene 3-3
Kido 3-Wertha 2 7-4
Deurne 2-Ready 2 5-3
Zuid 3C -Geldrop-Heerlen 2 2-7
SDO 5-Klimop3 13-7
Trega 2-OEC 3 5-6
Standen
Overg.klasse D
ZKC 7-11
ReadyH. 7-12
Oranje Wit 8- 9
3e klasse P
NKV 8-12
Excelsior 8-10
Eindhoven 8- 9
Res. 2eklasse P
Rust Roest 3 8-14
Organon 2 8-13
Excelsior 2 8- 9
Zuidl
Fortuna 8-16
DOT 8-10
Kanaries 8- 8
Zuid IA
Den Bosch 8-14
Deto 4 8-14
Deurne 8-13
Zuid 2A
Tilburg 4 6-12
Excelsior 3 * 7-10
Sportlust 4 7-10
Zuid 3A
Mariarade 2 8-15
Ready 2 8-14
Deurne 2 8-11
Zuid 3C
SDO 5 7-14
Klimop 3 7-12
Geldrop 7-10
« = 2 punten in mindering

BC Hoeve de Aar
Kwartetten-league.
Ladies-Onger Os o—4
Marastima-Kawasaki 3-1
Boebelke-SOS 1-3
Roda-Three ols one 1-3
Wigrut-S 90 2-2
Stalmeier-Klim Bim 2-2
Bedrijyen-league.
Verma-AZL 3-1
CW Geleen-ABP 3-1
SSOVH 2-Un.Bears 3-1
Webibo-Diana Team 3-1
SSOVH-Fot.Olympic 0-4
BBH trio-league.
Got.olympic-UD 2 2-2
UB Koala's-UD 4-0
Ice Bears-Polar Bears 1-3
Obies-Blind 4-0
Spoilers-Kodiaks 3-1
BBH dubbel-league.
Anca-Joemi 0-4
Rest.Stap In-MPG 3-1
Brugm.ass.-Snackb.Aarveld

0-4
Kameleon-Fr.Golob 0-4
Agio-Hodaar 1-3
Grizzly's-VOG 1-3
Team 14-Twilight 1-3
Dubbel-league 1.
Riefie-Madonna's 0-4

5e klas D
Bruno 2-Frienship 5 7-3
Avanti 4-Sp/Sp 3 2-8
5e klas E
Coriov.4-Brunssum 5 0-10
Heksenberg 6-Bruno 3 9-1
5e klas F
Nieuwenh.6-Coriov.3 10-0
Bruno 4-Friendship4 1-9
5e klas G
SVS 2-Nieuwenh.7 7-3
Coriovallum 5-Succes 3 1-9
KEV 2-Heerlen 7-3
5e klas H
Dracula-Maastricht 6 10-0
Heugem 3-Ready 2 3-7
Vijlen 4-Espede 2 3-7
5e klas K
VTV-Maastricht 7 .4-6
Dracula 2-Ready 3 8-2
Vijlen 5-Falco4 1-9
5Kklas
Schimmert 9-Matatec 3 5-5
Bartok 6-Schimmert 10 9-1
Treebeek-Elsloo 5 8-2
Kometen-Weert 3 9-1
Dames
Eredivisie
Megacles-Shot W 8-2
Noordkop-Hoonhorst 6—4
Middelb.-Zd-Irene 1-9
le div. 2
't Zand-Swift 8-2
Tempo T.-Amsterdam 8-2
Schimmert-Luto 8-2
2e div. 1
Maastricht-Be Quick 2-8
Blue Star-NMB/VDO 5-5
SVE-Vitac 7-3
2e div. 2
Docos-Treffers 4-6
Avanti-Stiphout 6-4
Kluis 2-Irene 2 " 1-9
2e div. 4
Salamanders-Scylla 2 7-3
Huizen-ZTTC 2 5-5
Kluis-Treffers 7-3
3e div. 1
Megacles 2-Budilia 6-4
JCV-Belcrum 5-5
NSSS-Schimmert 2 4-6
3e div. 2
Taverzo-R.Star 6-4
Spaarne 2-Back Hands 2-8
Quick 12-DHC 4-6
3e div. 5
ATC 2-R.Stars 2 4- 6
S.Avanti 2-Litac 0-10
Docos 2-Hercules 6- 4
4e div. 1
Docos 3-PJS 2 7-3
Treffers-Maasmeppers 10-0
FVT-Ventura 3-7

District Maastricht en Om-
streken KNBB
Cl.
MBV-Rheingold 5-2
Heer-Klavertje Vier 7-0
Vr.kring-Op deKlos 0-7
Ulestr.-Noorbeek 4-3
deKeizer-Heer 3 5-2
KOT-BCM 3-4
Geulle-Klossers 2-5
La Berceuse-Ulestr.2 2-5
C2A.
Vilt 2-Haverput 5-2
Rheingold 2-Keer 7-0
Heukske-Bunde 7-0
Voliere-Dot 7-0
Vr.kring 2-Ulestr.3 5-2
A.Wolder-Sabena 5-2
C2B.
Ulestr.4-Ketsers " 5-2
Dot 2-Kot 2 2-5
Bunde2-o.de Klos 2 0-7
Keer 2-Rheingold 3 5-2
Gronsv.-Eijsden 3-4
MBV3-Wolder 4-3
C2C.
Ulestr.ö-Eijsden 2-5

2e div. 3
Hotak-PokerFace 7-3
Sibbe-ZTTC 7-3
Red Stars-Irene2 7-3
3e div. 3
Docos-ATC 2 5-5
JCV2-SchimmertM. 6-4
Renata-SVE 2 5-5
3e div. 6
TTCV 2-Maastricht 4-6
Blue Star-Bartok 2 6-4
Avanti 2-DHC 2 6-4
4e div. 4
ATC 4-Megacles 3 1-9
Schimmert M.2-Helden 2-8
Belcrum 2-Twentyoneup 7-3
4e div. 5
ATC 3-Hotak 2 1-9
TOGB-Sibbe 2 5-5
Kluis 2-Luto 1-9
4e div. B
Berg Eyk-Shot 65 8-2
Elsloo-Korenbeurs 2-8
Belcrum-Red Stars 2 7-3
4e div. 16
Oldru-Falco 9-1
Valkensw.-MOVC 6-4
le klas
Swift-Heksenberg , 7-3
TTCN-Maasmeppers 3-7
Kluis 3-Vijlen 5-5
2e klas A
Minor-Destatec 5-5
Falco 2-Heugem 5-5
Kluis 4-Brunssum 7-3
2e klas B
Maastricht 2-Megacles 4 7-3
Kolleberg-Succes 8-2
Schimmert M.3-Avanti 7-3
3e klas A
Minor 2-Bruno 4-6
Maasmeppers 2-Kolleb.3 6-4
Quick-Linne 5-5
3e klas B
Brunssum 2-Nieuwenh.2 6-4
Kerkrade-Elsloo 2 5-5
Vijlen 2-SchimmertM.5 7-3
3e klas C
Nieuwenh.3-Heksenb.3 9-1
Kolleberg 2-Kerkrade2 6-4
Avanti 2-Schimmert M.4 8-2
3e klas D
Heksenberg 2-Nieu\venh. 6-4
Friendship-Coriovallum 4-6
Elsloo 3-Espede 6-4
4e klas A
Maastricht 4-Nieuwh.4 0-10
Friendsh.3-Schimm.M.6 5- 5
Brunssum 3-KEV 6- 4
4e klas B
Nieuwenh.s-Maastr.3 4- 6
Coriovallum 2-Ready 0-10
Meppers-Vijlen 3 10- 0
4e klas C
Maastricht 5-Bartok 3 1-9
Succes 2-Kerkrade3 2-8
Schimmert 7-Falco 3 6-4
4e klas!)
Swift LC 2-Sp/Sp 4-6
Matatec 2-Si bbe3 5-5
4e klas E
Heksenberg 4-Megacles 5 7-3
Maasmepp.3-Ulestraten 4-6
Quick 2-Minor3 1-9
4e klas F
Megacles 6-Bartok 4 3-7
TTCN 2-Heksenb.s 5-5
Kluis6-Avanti3 6-4
4e klas G
SVS-Destatec 2 5-5
Kolleberg 4-Matatec 4-6
Kluis 7-Kerkrade4 6-4
5e klas A
Megacles 7-Topspin 5-5
TTCN 3-Kolleberg 5 3-7
Kluis 9-Weert 2 1-9
5e klas B
TTCD-Topspin 2 9-1
Ritske 2-Kolleberg 6 5-5
Kluis 8-Linne 3 10-0
5e klas C
Bunde-Minor4 6-4
Ritske-Schimmert 8 9-1
Merkelb.-Uick3 6-4

Volh.-Pinhunters 3-1
Missers-Trekv. 3-1
Puppies-Optimisten Wi-Vz
BZN-Anco 3-1
GoodLuck-Lablo's 1-3
Dubbel-league 2.
Bowl.Angels-Knakkers 1-3
Val Om-Return 1-3
Malgrat-MisLukt 4-0
Pin Ups-Lavendel T. 4-0
SOS-Baanbrekers 2-2
WC Eend-The Katz 2-2
Topscores 1989-1990.
Dames.
M.Wensink 245
H.v.Roosmalen 245
B.v.Wageningen 244
Heren.
H.Ohlenforst 278
E.Driessen 267
P.Stalmeier 267.

Worstelvereniging Simson
Schaesberg liet zaterdagavond
in utrecht zien dat het ver-
diend Nederlands kampioen
is.
De Halter had tegen een in
topvorm worstelend Simson
werkelijk geen schijn van
kans. In de Grieksromeinse
stijl werd de Halter kansloos
met 8-32 geklopt. In de vrijes-
tijl was Simson her en meester
en overdonderde de Utrechte-
naren met 32-4.
Coach Nol Kooymans van de
Halter: Simson is de echte en
enige kampioen! Olympia, dat
de race met Simson. zo lang
mogelijk maar tevergeefs
heeft trachten bij te benen
werd door het bezoekende
Simson KDO Den Haag verne-
derd. Olympia werd in eigen
huis met de totaalcijfers van
36-30 door Simson KDO ge-
klopt.
Simson worstelde bij de Hal-
ter een enorme wedstrijd en
oogstte van het utrechtse pu-
bliek herhaaldelijk open doek-
jes.
De winstpartijen werd ge-
boekt door Huub Kessel,
YAya Düzgun, Frans Snijders,
Marcel Quaedvlieg, Eric Bos,
Arno Postma, Jean Pierre Waf-
flard en Hubert Bindels.
Peter Snijders werd wegens
passief worstelspel door de
scheidsrechter van de matras
gestuurd maar dat mocht de
vreugde van Simson nit druk-
ken. Freddie Geilenkirchen
was de enige Simson-atleet
doe verloor. Simson-oefen-
meester Ad Postma: „Wij heb-
ben ondubbelzinnig bewezen
de echte kampioen te zijn."
Eindstand
Simson 6-13
Olympia 6- 6
Simson KDO 6- 6
De Halter 6- 0

Heren
le div. 1
Odion-JVC 10-8
DHC-SVE 15-3
le div. 2
Swift-D-Trias 9- 9
Combi-Odion2 8-10
Ver.Spaarb.-Kluis 15- 3
2e div. 1
Megacles 2-ATC 6-4
Veldhoven-DOV 4-6
TCS-Scylla 2 3-7

EPV-NAC 3-2
Sitt.2-Pancr.4 3-2
2e klasse A
BSV 2-Elan 3-1
AMVJ 2-Datak 6 1-3
Muvoc 2-Dovoc 2 3-0
Sjoahn 2-Vluco4 3-1
2e klasse B
Volharding 2-Datak 7 3-0
Avanti 3-Carna 3-0
Nivoc-Pancr.b.6 3-0
Sjoahn 3-Vluco 3 3-1
2e klasse C
Fiscus 2-Jokers 3 3-1
Rapid 3-Avoc 0-3
EPV 2-Balrammers 3-0
Bastion-Rapid 2 0-3
Heeg-Helpoort 2 0-3
3e klasse A
Spartak A3-SEC 4 0-3
Muvoc 3-Helpoort 3 0-3
Avoc 3-Phoenix 3-1
Dovoc 3-Carna 2 3-0
3eklasse B
EPV 3-Jokers 4 2-3
Margraten-Avoc 2 1-3
Volharding 3-Elsloo 2 3-0
Sitt.4-NAC 2 0-3
Sitt.3-Pancr.b 8 3-0
Heeg 2-Grovoc 2 1-3
Jeugd
MA 1
Heeg-Furos 3-2
AMVJ-EPV 3-0
MA 2
WS-Jokers 2-3
Sittardia-Dynamic 0-3
Sp/Sp-Dovoc 3-1
MB
Datak 2-Grovoc 2 1-3
Muvoc-Heeg 2 0-3
Avanti-BSV 3-2
Rapid 2-VCV 3-1
JA 1
Furos-SEC 2-3
Datak-Rapid 1-3
AMVJ-Heeg 3-0
Pancr.b.-Datak 0-3
JA 2
BSV-Sp/Sp 0-3
Jokers-Vluco 0-3
JB
AMVJ 2-SEC 2 3-1
Sitt.-Pancr.b.3 1-3
Furos 2-Vluco2 3-1
JC
Rapid-VCV 0-3
Sitt.-WS 0-3

Uitslagen na-competitie wor-
stelen.
de Halter U.-Simson S.
Griek romeins 8-32
vrijestijl 4.32
Ol.Utr.-Simson d.H.
Grieks romeins 12-16
vrijestijl 18-20
Eindstand.
1. Simson Schaesberg
Nederlands kampioen

6-13(incl.lp.bo.).
2.olympus Utrecht 6-6
3.SimsonKDO Den Haag 6-6
4.deHalter Utrecht 6-0

Overg.klasse D
Oranje Wit-SDO 7-10
PSV-Ready 9- 9
3e klasse P
Eindhoven-Kido 12- 8
Boemerang-Oude Gracht

5_ 5
JongBrabant-NKV 6-12
Excelsior-Sirene 13-10
Res. 2e klasse P
Eindhoven 2-Organon 2 7-5
SDO 3-OudeGracht 2 12-7
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(ADVERTENTIE)

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d.
29-03-1990 zjn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN
1. H.A. DE ROOIJ, Margrietstraat 4, 6373 NP

Landgraaf, v/h h.o.d.n. CAFÉ OUD-NEUENHA-
GEN, Heigank 24, 6373 KR Landgraaf.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven
Curator: mr. F.J.P. Baur, Pasweg 83, 6371 BK
Schaesberg/Landgraaf, tel. 045-313706 (flnr.
13773)

2. H.G. TEETZ, Adriaen Brouwerstraat 33, 6464
AV Kerkrade
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven ajl
Curator: mr. P.M. Boudewijn, GrupellostradWiO,
6461 EV Kerkrade, tel. 045-457130 (flnr. 13774)

3. AANNEMERS- EN METSELBEDRIJF DOH-
MEN BV, Steinderweg 81, 6171 XJ Stem L., te-
vens h.o.d.n. METSELAARSBEDRUF DOH-
MEN
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven
Curator: mr. J.J.M. Hermans, Rijksweg Noord
47, 6162 AB Geleen, tel. 04490-47000 (flnr.
13775)

4. A.E. MION, Industriestraat 74, 6466 GD Kerkra-
de
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven
Curator: mr. J.J.M. Goltstein, Grupellostraat 8-
-10, 6461 EV Kerkrade, tel. 045-457130 (flnr.
13776)

B. SURSEANCE
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.
d. 29-03-1990 is VOORLOPIG surséance van beta-
ling verleend aan:
METRIO TECHNOLOGIE BV, Kruisstraat 80, 6411
BW Heerlen
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven
Bewindvoerder: mr. A.J.G. Bisscheroux, Erpostraat
16, 6461 HW Kerkrade, tel. 045-463888 (Rep.nr.
90/5375)
De crediteurenvergadering wordt gehouden op 31-
-05-1990 te 10.45 uur in voornoemde rechtbank.
Bij het verzoekschrift is geen ontwerp-akkoord
gevoegd.

Duidelijkheid over
promotie/degradatie
in amateurvoetbal
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Mancini
volksheld
na winst
op Steeb

gende klasse een beslissings-
wedstrijd (2A-28, 3A-38, 3C-3D,
4A-48, 4C-4D, 4E-4F, 4G-4H)
voor een plaats in een hogere
klasse. Als deze wedstrijd gelijk
eindigt, dient er twee keer vijf-
tien minuten te worden ver-
lengd. Is er dan nog geen beslis-
sing gevallen, dan moeten straf-
schoppen uitsluitsel geven.

Als de algehele kampioen twee-
maal periodekampioen is, wordt
de overige periodekampioen als
klasseperiodekampioen be-
schouwd. Mocht de algehele
kampioen driemaal periodekam-
pioen zijn, dan is er geen klasse-
periodekampioen, maar dan
speelt de nummer twee in de
eindklassering de beslissings-
wedstrijd tegen de klasseperio-
dekampioen van de naastliggen-
deklasse. Als een elftal daarente-
gen voor automatische degrada-
tie in aanmerking komt en een
periodetitel heeft behaald, ver-
valt het recht van deelneming
aan de halve competitie om het
klasseperiodekampioenschap.

MANAUS- De Equity & Law 2 van
Dirk Nauta met Sittardenaar San-
der Geelen aan boord, is weer terug
op het noordelijk halfrond. In de
loop van zaterdag passeerde de eni-
ge Nederlandse deelnemer aan de
zeilrace rond-de-wereld onder de
kust van Brazilië de evenaar op weg
naar de volgende etappe-plaats Fort
Lauderdale in Florida.

Dirk Nauta
passeert de

evenaar
Uit de hoofdklasse degraderen
dit seizoen drie clubs, dit on-
danks het verzoek van de hoofd-
klassers aan de KNVB om dat
aantal tot twee terug te brengen,
aangezien Vlissingen volgend
seizoen in de eerste divisie zal
spelen. Dit kwartet zal worden
gecompleteerd door de kampioe-
nen van IE en 1F en de klassepe-
riodekampioenen uit beide klas-
sen.

Indien er drie verschillende pe-
riodekampioenen zijn, waaron-
der niet de algehele kampioen,
dan wordt er tussen deze drie
teams een halve competitie ge-
speeld. Is de algehele kampioen
tevens eenmaal periodekam-
pioen, dan spelen de twee overi-
ge periodekampioenen één wed-
strijd om het klasseperiodekam-
pioenschap.

Van onze medewerker
HEERLEN - Het einde van de
voetbalcompetitie bij de ama-
teurs nadert met rasse schreden,
maar lang niet overal bestaat
evenveel duidelijkheid over de
gewijzigde promotie-degradatie-
regeling, zoals die aan het begin
van dit seizoen door de KNVB
werd ingevoerd. Zo degraderen
er dit jaar in de eerste tot en met
de derde klasse drie teams, in
plaats van twee, zoals voorheen
het geval was. Alleen de vierde
klassen vormen daarop een uit-
zondering, want daar degraderen
slechts de nummers twaalf naar
de Afdeling. De kampioen van
iedere klasse promoveert uiter-
aard, maar dat geldt ook voor de
winnaar van de beslissingswed-
strijd tussen de klasseperiode-
kampioenen.

De klasseperiodekampioen
speelt daarna met de klassepe-
riodekampioen van de naastlig-

In de eerste tot en met de vierde
klassen zijn daarom periode-
kampioenschappen ingevoerd.
De periodekampioenen van een
klasse spelen na afloop van de
competitie een halve competitie
om het klasseperiodekampioen-
schap. Bij gelijke stand beslist
het doelsaldo en als dit ook gelijk
is, moeten strafschoppen de be-
slissing brengen.

Ajacied kan dit seizoen nog slechts twee duels spelen

In samenwerking met navigator
Marcel van Triest heeft Nauta beslo-
ten van Recife; het oostelijkste punt
van het Zuidamerikaanse conti-
nent, dicht onder de kust van Brazi-
lië te blijven. Profiterend van de
luchtdrukverschillen tussen land en
water hopen zij op die manier in te
slagen de doldrums, de windstille
gebiedenrond de evenaar, te omzei-
len.

Vrijwel alle andere jachten besloten
verder zee in te steken en verloren
kostbare tijd. De Equity & Law 2
liep daardoor tientallen mijlen op
de maxi-vloot in. Wel kwam het
schip van tijd tot tijd terecht in hevi-
ge tropische stortbuien ten teken
dat men de monding van de Amazo-
ne dicht is genaderd. Is die eenmaal
bereikt dan krijgt het jacht de
stroom van ongeveer anderhalve
knoop mee tot en met Florida. Men
rekent met een aankomstdatum
rond de twaalfde april.

Straf Wouters gehandhaafd
ZEIST - Jan Wouters komt deze competitie nog slechts
twee wedstrijden in actie. De commissie van beroep zag
gisteravond in Zeist geen reden de eerder door de tucht-
commissie van de KNVB aan de aanvoerdervan Ajax op-
gelegde straf te verminderen.

deo-beelden een vooronderzoek
had ingesteld, hadden wij hier niet
gestaan", aldus Van Praag. „Dat
hadden wij geaccepteerd. Wouters
is echter direct in staat van beschul-
diging gesteld, naar aanleiding van
de opnamen. De tuchtcommissie
heeft dit uit eigener beweging ge-
daan. Zonder dat iemand iets heeft
gerapporteerd. Dat is onreglemen-
tair."

Ajax had moeite zich hierbij neer te
leggen. Voorzitter Van Praag, die
namens Wouters het woord voerde,
wil de zaak van devideo-beelden op
de volgende algemene vergadering
van het betaalde voetbal aan de orde
stellen. '

Winst Nijssen
op Schapers

en Koevermans

BUENOS AIRES - Het Westduitse
Jennisteam kan niet zonder de in-breng van Boris Becker. De houdervan de Davis Cup werd gisteren
«oor Argentinië op dat feit gewezen.
"Jberto Mancini werd in de stratenvan Buenos Aires tot volksheld uit-geroepen, nadat hij via een overwin-
ning op Carl Uwe Steeb zijn land innalve finales van het toernooi om de
"avisbeker had geloodst.Ue partij tussen Mancini en Steebwas een dag eerder door de inval-
lende duisternis onderbroken. De
Westduitser, die eerder verkondig-
de dat de Bondsrepubliek het ookWel zonder zijn mega-ster af kon,
verkeerde toen al in weinig benij-denswaardige positie. Mancini had
°e eerste en tweede set opzijn naam
gebracht en in de derde reeks was5e stand 3-3, toen er besloten werd
£e ballen op te ruimen,
zeventien uur later kreeg Steebgeen enkele mogelijkheid de neder-
ig af te wenden. „Zonder Becker
nebben we toch een team met veel
mogelijkheden", zei coach Niki Pi-
*c- «Argentinië had het voordeel

°-at Mancini na zijn eerste enkelspeleen dagrust had. Steeb speelde zijn
eerste duel zaterdag, en moest ver-
volgens zondag en maandag op-
nieuw aan de slag."

Ook het argument van rechtsonge-
lijkheid - Ajax komt vaker op tv.
dan bijvoorbeeld Helmond Sport -
deed volgens de tuchtcommissie
niet terzake. „Willekeur is en blijft
inherent aan de rechtspraak. Bo-
vendien is niet aangetoond dat de
tuchtcommissie uit willekeur heeft
gehandeld."

De middenvelderwerd zes wedstrij-
den geschorst door de tuchtcom-
missie, omdat hij in de wedstrijd
Ajax - Volendam op 11 maart tegen-
stander Alex Pastoor met een elle-
boogstoot velde. Daarvan heeft hij
reeds een duel uitgezeten. De
scheidsrechter noch de waarnemer
maakten melding van dit incident,
Wouters werd op basis van televisie-
beelden door de tuchtcommissie in
staat van beschuldiging gesteld.
Wouters ging in beroep, omdat hij
deze procedure in strijd achtte met
de reglementen.

COEVORDEN - In het demonstra-
ie A-toernooi in Coevorden heeft

Torn Nijssen
«ch de sterkste getoond van de Ne-ef ?ndse Davis Cup-spelers. Op derste dag bezorgde Nijssen in de
7e finale Michiel Schapers met~, > 6-3 een teleurstelling. In de fi-«ue tegen Mark Koevermans was
yjssen met twee maal 6-3 de sterk-te van het Nederlandse viertal.

Van Praag
Ajax bestreed niet de overtreding
van Wouters, hooguit de zwaarte
van de straf. Voorzitter Van Praag,
in zijn rol als advocaat, benadrukte
de procedure-fouten. „Wanneer de
tuchtcommissie op basis van de vi-

Volgens de commissie van beroep,
die de boete (750 gulden) eveneens
handhaafde en de termijn waarin
Wouters geen aanvoerder mag zijn
met een halfjaar verlengde (tot eind
volgend seizoen), was. dit niet het
geval. „De tuchtcommissie heeft de
vrijheid een speler in staat van be-
schuldigingte stellen, wanneer men
daartoe voldoende aanleiding ziet."

Hennie Meijer
De commissie van beroep besloot
het appèl van Hennie Meijer af te
wijzen. De aanvaller van FC Gronin-
gen was voor vier duels geschorst,
nadat hij in de rust van de wedstrijd
tegen Vitesse reserve-doelman Wil-
lemse had geslagen. Meijer was be-
boet met 250 gulden.
Meijer voerde aan dat hij eerst door
Willemse was geslagen en in een
soort verlate reflex hierop had ge-
reageerd. Hij gaftoe de tweede doel-
man van de Arnhemmers, die eer-
der voor vijf duels was gestraft, te
hebben geraakt.

Afgezien van de procedure-fouten
repte Van Praag ook van de in zijn
ogen volstrekte willekeur. „Het in-
cident rond Wouters is veelvuldig
herhaald, waarbij de presentatoren
van Studio Sport, Jansma en
Smeets, een Snip en Snap-act op-
voerden. De vechtpartij bij Vitesse-
Groningen kon niet worden her-
haald, omdat de beelden waren
overgenomen uit een regionale stu-
dio. De hoofdredacteur van Studio
Sport had dit niet in de hand."

Willem Teil
schiet raak

Half miljoen
verlies zwembond
SEC?T-Den°g altiJdmeton-K«n^n,-? sP°ns°ring kampendeKoninklijke Nederlandse Zwemtfondm heeft een financieel slecht
Swïhwde mg- De Jaarafreke-"mg sluit af met een verlies van bij-dLT ualf miljoen gulden- Meer«an de helft van het verlies wordt
re,nH

rZ
t
aakt door de tegenvallende

esuitaten van de Zwemvierdaagse.

"Jssen speelt komende zaterdageen demonstratietoemooi in En-Scnede,waarna hij naar Tokio ver-dekt om aan het 1 miljoen dollar-toernooi deel te nemen. Daarna
staan Seoel, Hong Kong en Singa-pore op zijn programma. Nijssen
noopt in die toernooien de nodige
"^tP-punten te verzamelen waar-mee om zijn huidige 140-ste plaatsop de wereldranglijst te verbeteren.

Hichard Schoonens
bokst onbeslist

S^SCHEID _
In Kohlscheid

cW, « Heerlense BVH-bokser Ri-cnard Schoonens in een felle partijrw? bantam-gewicht tegen deDuitser jvluschen onbeslist gebokst,
acht df^T

se b°ksbond heeft*^raf de BVH-bokser Thelen als-nog de stijlpnjs toegekend voor ge-bokste wedstrijden in Breda.

Ben Johnson niet welkom
LONDEN - Ben Johnson kan het uit zijn hoofd zetten, dat hij ooit
nog in Engeland aan de start zal verschijnen. Weliswaar loopt de
schorsing van twee jaar, die de Canadees opliep wegens dopingge-
bruik bij de Olympische Spelen van Seoel per 25 september af, maar
dat wil niet zeggen, dat hij op het Britse eiland welkom is.

De Engelse atletiekbond nam als eerste het besluit de in opspraak ge-
raakte sprinter, voor het leven bij invitatie-wedstrijden uit te sluiten.
De Canadese atletiekfederatie beslist nog deze maand of Johnson per
25 september zijn startvergunning terugkrijgt.

De commissie van beroep vond niet
dat Meijer, die zijn gelijk overigens
probeerde aan te tonen met video-
beelden, voor verzachtende om-
standigheden in aanmerking kwam.
Ook het feit dat de speler in acht
jaarbetaald voetbal slechts een gele
kaart kreeg, hielp hem niet.

Malcolm Elliott verrast
Hermans in massasprint

toto/lotto
Lotto 13: Eerste prijs, geen winnaar; tweede
prijs, 2 winnaars, bruto f. 150.000,-; derde
prijs, 175 winnaars, bruto f. 1252,70; vierde
prijs, 5154 winnaars, f. 42,50; vijfde prijs,
63152 x f. 5,-.

ZESTOU - Mathieu Hermans is de
koning van de Spaanse wegen als
het om een massaspurt gaat.De rap-
pe Brabander maakte gisteren aan
het slotvan deeerste rit van de Ron-
de van Baskenland echter een in-
schattingsfout, diehem uiteindelijk
de zege kostte. De Brit Malcolm El-
liott versloeg de Nederlander en
kreeg als dank de leiderstrui om de
schouders.

bij de Spaanse formatie onder con-
tract staande Nederlanders dit sei-
zoen niet meer in competitie uitko-
men.

Cijferspel 13: geen winnaar van de hoofd-
prijs. Toto 13: Eerste prijs, geen winnaar;
tweede prijs, 5 winnaars, bruto f. 2476,10;
derde prijs, 70 winnaars, f. 442,10. Toto-Ge-
lijk 13: Eerste prijs, twee winnaars, bruto f.
5181,20; tweede prijs, geen winnaar; derde
prijs 97 winnaars, f. 16,30; vierde prijs: 803 x
f. 3,-.

geopereerd aan zijn rechter sleutel-
been dat hij zondag brak bij een val-
partij tijdens de Ronde van Vlaan-
deren. Volgens de behandelend
arts, dr. Sala, betrof het geen 'mooie'
breuk. Niet alleen was het been ge-
broken, maar tevens was er een
stukje bot los geraakt. Sala plaatste
daarom een plaatje op de breuk.
Kelly mag donderdag het zieken-
huis weer verlaten. Over Kelly's te-
rugkeer in het peloton liet Sala zich
niet uit.

Rooks beste
PARIJS - Steven Rooks blijft de
beste Nederlander op de FICP-lijst,
na de Ronde van Vlaaanderen. De
renner uit de ploeg van Peter Post
bezet de achtste plaats. Laurent Fig-
non voert het klassement nog
steeds aan, gevolgd door zijn land-
genoot Charly Mottet. Scan Kelly,
voorlopig uitgeschakeld door een
gebroken sleutelbeen, neemt de
derde plaats in. Frans Maassen
klom van de twintigste naar de zes-
tiende stelling. Jan Raas heeft vijf
renners bij de beste twintig profs
staan.

De trui leek voorstemd aan Her-
mans, toen het peloton op de ope-
ningsdag massaal op de streep in
Zestou afstormde. Hermans waan-
de zich ook zeker van zijn zaak, tot
de Spanjaard Cabestany ontvlucht-
te.Diens uitval in de laatste kilome-
ter werd door de kopman van Seur
persoonlijk ongedaan gemaakt.
Hermans had echter niet in de ga-
ten, dat Elliott stilletjes aan zijnwiel
meesloop. De Brabander deed on-
gewildhet voorbereidende werk, de
Brit maakte het in de sprint eenvou-
dig af.

"Malcolm Elliott, ritwinnaar in Baskenland.
Foto: DRIESLINSSEN

sport in cijfers

SWALMEN - Handboogverenigingfe T|" U,U Geverikgßeek rfeel
houH.nr tSwalmdal in Swalmen ge-nouden toernooi tussen de besteverenigingen van de Ned HanriinsiaWnf Gezel"g sLenz^nhnaaïea U0e9%guntennen- Willem"Tweede werd Soranus uit Boekoolmet 1392; derde Juist Gericht uiMelick met 1354; vierde De SneffiPijl uit Vlodrop met 1318 en viifdeDe Zwarte Roos uit Slek-Echt met1286 punten. L. Pelsers van WillemTeil uit Geverik werd hoogste
schutter met 239 punten. Tot ditAantal kwamen ook H. Schmitz uitVlodrop en H. Boers uit Melick.

FICP-klassement (bijgewerkt tot en met
Ronde van Vlaanderen): 1. Fignon 939 pun-
ten, 2. Mottet 840, 3. Kelly 815, 4. Rominger
747, 5. Delgado 691, 6. Sörensen 675, 7.'Fon-
driest 581, 8. Rooks 528, 9. Bugno 520, 10.
Lejarreta 513, 11. Bauer 504, 12. Le Mond
503, 13. Nijdam 491, 14. Gölz 481, 15. Cri-
quielion 445, 16. Maassen 431, 17. Indurain
430, 18. Vanderaerden 421, 19. Van Hooy-
donck 415, 20. Hampsten 392, 21.Breukink
385,64.

Kelly geopereerd
EINDHOVEN - Scan Kelly is in het
St. Jozefziekenhuis in Eindhoven

De formatie Alfa Lum vertrok niet
in de eerste rit. De Sovjetrussische
renners beschikten niet over het
juiste visum. Ook de Orbea-ploeg,
de voormalige werkgever van Ma-
thieu Hermans, ontbrak. De ge-
sprekken met een aantal Baskische
kranten om de noodzakelijke finan-
ciële middelen binnen te halen, zijn
afgeketst. Het ziet er naar uit, dat dehalve finales: Paraguay - Canada 0-5

WORSTELEN
Toledo (VSt), wereldbeker voor equi-
pes: le ronde: Sovjetunie - Canada 10-0,
Verenigde Staten - Turkije 7-3, 2e: Ver-
enigde Staten - Canada 9-1, Sovjetunie -Cuba 10-0, 3e: Turkije - Canada 8-2, Ver-
enigde Staten - Cuba 8-2, 4e: Sovjetunie
- Turkije 8-1, Cuba - Canada 6-4, se:
Cuba - Turkije 6-1, Verenigde Staten -
Sovjetunie 6-4. Eindstand: 1. Verenigde
Staten, 2. Sovjetunie, 3. Cuba, 4. Turkij,
5. Canada.

BRIDGE
Caumerbron toernooi, Hoofd en eerste
Was. uitslag derde ronde: 1. Echtpaar

(56.77 %)2. Piek-Crombag
<54.17%). stand: 1. Spaay: 163.71%. 2.
Crombag 161.81%.Tweede klas, stand: 1
en 2, Janssen-Vrouwenraets, 180.77%.

AUTOSPORT

- Porsche, 6. Velez/Lopez guick 7Lammers/Jones - Jaguar. Stand-' 1Brahbam 60 punten, 2. Jones 51.
TENNIS
San Antonio, vrouwen, 450.000 gulden:
dubbelspel: Jordan/Smylie - Gigi Fer-
"andez/Robin White 7-5 7-5. Chicago,mannen, 1 miljoen, demonstratie-toer-
nooi: dubbelspel: Wilkison/Pawsat -K-roon/Lundgren 6-1 7-6.

WIELRENNEN
Navarra, Grote Prijs: 1. Delgado 220
km in 5.33.50, 2. Echave 0.08, 3. Marino
Lejarreta, 4. Pino Hernandez, 5.
Emonds, 6. Gorospe, 7. Carlos Hernan-dez, 8. Muguialday allen zelfde tijd alsEchave, 9. Cordoba 0.13, 10. Recio 0.21.

GOLF
Scottsdale, mannen, 1,5 miljoen gulden
senioren: 1. Nicklaus 206 slagen (71 6768), 2. Player 210, 3. Coody, Crampton
212, 5. Beard.Archer 213. Woodlands,
mannen, 1,9 miljoen gulden: 1. Sills 204
slagen (67 72 65) wint op eerste play-off
hole van Morgan 204 (67 70 67), 3.
Bryant, Woosnam, Mize, Ballesteros,
Lietzke, Simpson, Couples, Peoples 205.'

Ronde van Baskenland, eerste etappe:
1. Elliott 131 km in 3.19.20, 2. Hermans,
3. Da Silva, 4. Caroli, 5. Guay, 6. Veen-
stra, 7. Cabestany,B. Moreda, 9. Gröne,
10. Arntz, 12.Adrievan derPoel, 21. VanAert, 36. Nijboer, 50. Cordes, 59. Breu-kink, 68. Den Bakker, 103. Jacqiies van
der Poel, 110. Poels, 111. Winnen, 122.
Suykerbuyk.

Wereldgroep Davis Cup, kwartfinales:auenos Aires. Argentinië - Bodsrepu-
bliek Duitsland 3-2. Mancini" - Wöhr-mann 7-54-6 7-6 7-6, Jaite - Steeb 3-6 7-6
4-6 3-6, Frana/Luza - Jelen/Stich 2-6 6-7■2-6, Jaite - Stich 4-6 6-4 6-1 1-66-3, Manci-
ni - Steeb 7-6 6-3 6-4.Indeling halve finales: Oostenrijk - Ver-enigde Staten, Australië - Argentinië.Amerikaanse zone Asunction. Groep 1,

Rancho Mirage,vrouwen, 1 miljoen gul-
den: 1.King 283 (69 70 69 75), 2. Furlong
en Postlewait 285, 4. Rarick 286, 5. Wal-
ker 287.

(ADVERTENTIE)

>_£_k Modehuis Baks
Awmlm^m Uw adres voor exclusieve damesmode
ËJnHfm
ISSffIF onze voorjaarscollectie

is binnen voor
communie- en feestdagen.

Onze collectie bestaat uit o.a. mantels, pakjes, japonnenmet jasjes,
blazers etc.

Ook uw adres voor grote maten 36-60 en rouwkleding.
Donderdag koopavond tot 21.00 uur.

Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806.

sport kort

De voorsprong op de Maiden, de
enig overgebleven concurrent in de
non-maxiklasse is inmiddels opge-
lopen tot ruim 500 mijl. In het reste-
rende deel van de etappe hoopt de
bemanning van het Nederlandse
schip, dat verschil te verdubbelen.

"De commissie van beroep zag geen reden de aan Jan Wouters
opgelegde straf te verminderen.

" ROERMOND - Morgen om 19.00
uur wordt op het terrein Maashaven
de wedstrijd Limburg-Nijmegen ge-
speeld in het kader van het kam-
pioenschap van Nederland voor de
afdelingen voor spelers onder 14
jaar.De organisatie is in handenvan
de jeugdafdeling van KSV Swift '36.

" ST. ODILIËNBERG - Raymond
Ceulemans speelt op vrijdag 25 mei
in St. Odiliënberg. Hij komt op uit-
nodiging van de biljartvereniging
Odilia, dat een kwarteeuw bestaat.

" BRUSSEL - Het wereldkam-
pioenschap hockey voor mannen
wordt in 1994 in Sydney gehouden.
De titelstrijd bij de vrouwen in dat-
zelfde jaar is toegewezen aan Du-
blin. In Australië wordt dit jaar van
2 tot 13 mei het wereldkampioen-
schap voor vrouwen gehouden,
waar het Nederlandse team de titel
verdedigt.

" WEERT - Slechts een punt be-
draagt nog de voorsprong voor de
dames van Megacles. De titelverde-
digers in de tafeltenniscompetitie
wonnen met 8-2 van Shot Wagenin-
gen. Naaste concurrent Irene uit Til-
burg deed echter betere zaken door
Hoonhorst met liefst 9-1 te verslaan.

" AMERSFOORT - De Hoens-
broekse badmintonclub Victoria
begon het toernooi in Amersfoort
met een 1-4 nederlaag tegen de uit-
eindelijke winnaar Culemborg. Ver-
volgens won Victoria met 3-2 van de
Franse nationale ploeg en met 3-2
van eredivisionist Arnhem.

' Limburgs dagblad sport



Simson
maakt

titel waar
" In het duel tussen Ge-
leen en Kerkrade waren
de Geleense hockeyers de
gelukkigsten.

Foto:
PETER

ROOZEN

HBC bezegelt totin volleylwlderby

VCL gedegradeerd
Van onze medewerker
HARRY SCHOLTES

rijkste blijft echter dat er in
Kerkrade vol trots met maar
liefst vier ploegen tegelijk ge-
feest kon worden. Met als be-
langrijkste resultaat de promotie
van de hoofdmacht naar de
rayon-overgangsklasse.

Kepu klopt BSM ondanks McDuffie
Kerkraadse Stars

hebben buit binnen
betekent dat geen wedstrijd, dus
ook geen punten waardoor de
wedstrijd uitgesteld zou moeten
worden, en dat met een volle tri-
bune. We hoefden achteraf wei-
nig moeite te doen om McDuffie
om te praten. Hij wilde ons graag
de helpende hand toereiken met
als gevolg een wedstrijd die voor
het publiek natuurlijk boeiend
was."

Van onze medewerker
MARCEL JOOSTEN

KERKRADE - Met de weten-
schap dat de buit allang binnen
was, begonnen de spelers van
Kepu Stars aan de thuiswed-
strijd tegen BSM uit Maastricht.
Helaas was de wedstrijd gedeva-
lueerd door het feit dat maar vier
spelers van BSM naar Kerkrade
waren afgereisd. Miniware-spe-
lerKevin McDuffie werd echter
snel bereid gevonden om als vijf-
de man mee te spelen waardoor
de wedstrijd een fikse injectie
kreeg, uiteindelijk won Kepu
Stars met 136-67.Braggarts deed
in Heerlen haar sportieve plicht
en won overtuigend en speels ge-
mak van OBC Oss (28-65).
Even was er in Kerkrade sprake
van een 1 april grap, maar toen
de wedstrijd tussen de kam-
pioensploeg van Kepu Stars en
BSM daadwerkelijk begon en bij
BSM de donkere en zwaar ge-
spierde Miniware-Amerikaan

BSM krijgt natuurlijk een boete
(ongerechtigde speler) en de
stand zal ergens in de analen van
de bond verdwijnen. Het belang-

In die overgangsklasse gebruikte
Braggarts de laatste wedstrijden
om het wedstrijdritme op peil te
houden. Met het oog op vele bui-
tenlandse toernooien (o.a. Parijs
en Berlijn) is het voor Braggarts
zaak de motor warm te houden,
maar daarnaast ook de punten te
blijven pakken. OBC Oss vorm-
de echter geen partij voor de
Heerlenaren ondanks het feit dat
de Heerlense verdediging' vaak
leek op een gatenkaas. Wederom
was aanvallen het motto en ont-
popte de wedstrijd zich in een
potje zomeravondbasketbal
waarin scoren belangrijker was
dan het voorkomen van de te-
genscores.

McDuffie in de Maastrichtse aan-
valslijn liep, was er toch sprake
van enige verbazing onder het
talrijk opgekomen publiek.
McDuffie, opgetrommeld om' de
kampioensbloemen uit te reiken,
werd nu achteraf in de bloe-
metjes gezet door het dankbare
Kerkraadse management, dat
het gebaar van de beste speler
van de comptitiejaar 199.0 op zn
zachtst gezegd op prijs stelde.
Coach Ger van den Berg van
Kepu: „Ik schrok me rot toen
BSM maar met vier spelers de
zaal binnen kwam. Normaliter

Heerlenaren afgedroogd door Tegelen

HC Kerkrade
komt te kort

Van onze medewerkster
LISETTE MEYRINK

Van onze medewerker
JO KERSTEN

De eindstand.
1.Simson 6 wedstr. 13 p.
2. Olympia 6 wedstr. 6 p.
3. Simson KDO 6 wedstr. 6 p
4. de Halter 6 wedstr. 0 p.

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

HEYTHUYSEN - Het af-
scheid van de eerste divisie
kreeg zaterdagmiddag zijn de-
finitieve beslag voor Da-
tak/VCL. De stuntzege die de
Landgraafequipe vorig week
boekte, zorgde er in Heythui-
sen voor dat opponent Kom-
pro/HBC op zijn qui-vive was.
Met de 3-1 (7-15, 15-6, 15-7, 15-
-2) zege voor de thuisploeg viel

Kloth en De
Pint winnen
slotwedstrijd

het degradatiedoek voor Da-
tak/VCL, dat het volgend sei-
zoen een trapje lager mag gaan
proberen om het verloren ge'
gane terrein terug te verove-
ren.
Alleen in de openingsset wist Da-
tak/VCL de wat nerveus ogende
Middenlimburgers te overtroeven'
Met gedurfd serveren en een attent
blokkering liep het team van coach .
Wim Reinaerts na 6-6 snel uit naaf
6-11. Kompro/HBC was niet meer ;
bij machte om de tussensprint te be-
antwoorden: 7-15. Na de hervatting 'kreeg VCL spelverdeler Martin En- ■gelen het aan de stok met arbiter
Visser. Zijn aanhoudend protest re-
sulteerde een een rode kaart en eell
5-1 achterstand. Datak/VCL ripos-
teerde nog tot 6-6, maar kwam daar-
na in het stuk niet meer voor: 6-1&-
Na 7-7 in de volgende doorgang kon
dezuidelijke formatie het kruit niet
meer drooghouden. Onder aanvoe-..
ring van de gebroeders Frielin'1
nam Kompro/HBC de zuidelijk 6
formatie in een forse wurggreep: 15'
7 en 15-2.

TVON viert jubileum mei internationaal toernooi"Het jubileumvan TVON in beeld. Foto: FRANSRADE

UTRECHT - Worstelvereni-
ging Simson Schaesberg
heeft in Utrecht laten zien
dat het verdiend Neder-
lands kampioen is. De Hal-
ter had tegen een in top-
vorm worstelend Simson
geen schijn van kans. In de
grieks romeinse stijl werd
de Halter kansloos met 32-8
geklopt. In de vrije stijl was
Simson heer en meester en
overdonderde de Utrechte-
naren met 32-4. Olympia,
dat de race met Simson zo
lang mogelijk trachtte bij te
benen, werd door hetbezoe-
kende Simson KDO Den
Haag vernederd. Olympia
werd in eigen huis met de
totaalcijfers 36-30 door
Simson KDO geklopt. Sim-
son oogstte bij het Utrecht-
se publiek herhaaldelijk
open doekjes. De winter-
partijen werden gewonnen
door Huub Kessel, Yaya
Düzgun, Frans Snijders,
Marcel Quaedvlieg, Eric
Bos, Arno Postma, Jean
Pierre Wafflard en Hubert
Bindels. Peter Snijders
werd wegens passief wor-
stelspel door de scheids-
rechter van de matras ge-
stuurd maar dat mocht de
vreugde van Simson niet
drukken. Freddie Geilen-
kirchen was de enige Sim-
son atleet die verloor.

HEERLEN -Het Heerlense De
Pint heeft in de slotwedstrijd van
de ereklasse golfbiljarten met 5-1
gewonnen bij de Sittardse degra-
datie-kandidaat Pappegey. De
thuisclub wist door een zege van
Jan Beenen op TheoKoster wel-
iswaar de leiding te nemen, maar
had toen alle kruit verschoten.
Via Jean-Pierre Ritzen, Ray-
mond en Clive Koster, Hans en
Loek Carlitz werd het een Heer-
lense overwinning. De Pint ein-
digt in het klassement op een
verdienstelijke derde plaats ach-
ter kampioen Maasgolf, dat met
6-0 won van Hollandia en SNA
dat in Sittard met 3-3 gelijkspeel-
de tegen Brand Taveerne. Elise
van Loon, Huub Horsmans en
Fred Revenich haalden de drie
punten voor Brand Taveerne
binnen; Leon Beijes, Iwan Hen-
drickx en Math Smolenaers die
voor SNA.Oranje Nassau

zestig jaar

InDen Dungen ontwikkelde de ont-
moeting tussen titelkandidaat
BCS/DS en Pancratiusbank/VCH
zich tot een boeiende, open kracht-
meting. De Heerlenaren, anderhal' j
uur lang collectief goed op dreef, za'
gen hun inspanningen evenwel niet
beloond: 3-0 (15-13, 15-10, 15-9). Ve
thuisploeg zorgde met veel agitatie j
voor een opgefokte sfeer, met name
bij het passeren van de tien punten-
grens. Pancratiusbank/VCH coacl1

Peter Arets: „BCS/DS bleef onder
de door hen zelf opgeroepen heK"
tiek een stuk rustiger dan wij." Het
Heerlense verlies volgde voorname-
lijk uit persoonlijke fouten. Da-
tak/VCL 2 verloor in Made met 3-"
(16-14, 15-1, 15-8) van Jola/OlympuS-
Marco Moling en Leo Richardso"
ontbraken tussen de lijnen wegens
blessures. In de eerste set gaf Da'
tak/VCL 2 onnodig een 11-14 uJ*
handen.

TC Kerkrade
slechts tweede

Van onze tennismedewerker
Van onze tennismedewerker

Pancratiusbank/VCH 2 blijft dit sei-
zoen een ploegvan uitersten. Zater-
dagmiddag zorgden de Heerlenard1
in Asten voor een opzienbarend hu-
zarenstukje door runner-up Voca5

in eigen huis het nakijken te geven-
-1-3 (15-12, 13-15, 13-15, 5-15). Geert
Vroomen en Frank Soomers teken-
den in deze spannende ontmoeting
voor een hoofdrol. In de degradatie-
kelder van de derde divisie vijzelde
Furos de bescheiden puntenoogs;
enigszins op door streekgenoot
SEC/V na een wat overmoedig eer-
ste westrijdhelft toch nog ruim te
kloppen met 3-1 (13-15,- 16-14, 15-1'
15-2).

Bergeroder Balke uit Heerlen
ging verrassend onderuit bij
nummer voorlaatst: 't Krietje uit
Urmond. Raimon Reijnders, Ton
Wagemans, Jac. Arits en Huub
Aben wonnen voor 't Krietje;
Henk Geurts en Rob van Ree
zorgden voor de tweepunten van
het Balke-zestal. Uitslag 4-2. Biej
Aolders won met 4-2 van Maas-
vallei, waarvoor Frans Demandt
en Ton Bergers winst boekten.
Het Kerkraadse GBC Kloth won
met 4-2 bij BV Eind. Ger Krichel-
berg, Arno Kritzman, Jean-Pier-
re Geuskens en Paul Savelberg
wonnen voor GBC Kloth; Harry
Heymans en Peter Terium voor
BYE.

denken aan het jubileummoet blij-
ven. Aan het einde van het seizoen
in september wordt het jubileum-
jaar afgesloten met een receptie en
een feestavond waarvoor men nog
driftig op zoek is naar leden die in
de loop van de 60 jaar door de Heer-
lense tennisvereniging TVON uit
het oog zijn verloren.

VCH deklasseert Hovoc
Heerlense reserves onderuit in eindfase

HULSBERG - Ready 2 uit
Maastricht heeft het kam-
pioenschap in de tweede klas-
se-A behaald. Zij startte de
laatste wedstrijd tegen SLTC 2
met 4V2 punt voorsprong. Na
de enkelspelen hadden zij pas
een punt gescoord. Ruud
Doorenbos van Ready won
met 8-3 van Torn Sikking
maar Katja Rettberg moest bij
de dames de zege met 8-4 aan
Rachelle Vingerhoeds laten.
De vier dubbelspelen gingen
naar de Maastrichtenaren.
Omdat KerkraJp2 met 4-2 van
GTR 2 won Werd Kerkrade
tweede met zes punten achter-
stand.
Uitslagen: SLTC 2-Ready 2 I—s; GTR
2-Kerkrade 2 2—4; Übach over Worras-
Brunssum 2 2-6. Eindstand: 1. Ready 2
22Vi; 2. Kerkrade 2 16'/V 3. Brunssum 2 16;
4. GTR 2 15; 5. SLTC 2 13/-; 6. Übach over
Worms SVi. Uitslagen derde klasse: Nieu-
wenhagen 2-BRZ 1 4-2; Voerendaal
2-Bru'nssum 4 2-4; SLTC 4-Merkelbeek 1
4-2. Eindstand: 1. BRZ 1 19; 2. Nieuwenha-gen 2 Wh; 3. Brunssum 4-17; 4. Voerendaal2 17; 5. SLTC 4 14'/- 6. Merkelbeek 1 5.

Het herenelftal van Heerlen had
heel wat te stellen met koploper Te-
gelen afgelopen zondag. Het team
ging met 7-1 de boot in: „Taktisch
waren ze goed", was het commen-
taar van captain Mare Crousen. „Ge-
durende de gehele wedstrijd hiel-
den ze het tempo hoog en daarnaast
liep de strafcorner. Het merendeel
van de doelpunten hadden ze aan
dat wapen te danken. Toch kan ik
niet zeggen dat we overrompeld
werden."Binnen een paar minuten
kreeg Heerlen drie goals om de
oren. Eugene Ramaekers deed nog
een poging de achterstand te ver-
kleinen via een doelpunt uit een re-
bound. Bij rust stond het 3-1. Het
Heerlense damesteam kroop afgelo-
pen zondag door het oog van de
naald. Dit team won in eigen haven
met 3-2 van Nunhem, waarmee het
voorlopig vanwege een beter doel-
saldo dan Concordia, op een tweede
positie blijft staan.

In de eerste fase van de wedstrijd
waren beide ploegen aan elkaar ge-
waagd. In het verloop van de wed-
strijd trachtte Geleen de druk te
vergroten wat resulteerde in gevaar-
lijke situaties voor het Kerkraadse
doel. Na een overtreding van een
Kerkraadse verdediger in de cirkel
kreeg Geleen een strafcorner mee
die door Robbert Groene hard langs
dekeeper in doel werd geplaatst. Na
rust trad Geleen taktisch en tech-
nisch sterk naar voren. Na herhaal-
de pogingen aan de kant van Kerk-
rade om de achterstand ongedaante
maken, pakte Geleen uiteindelijk
toch depunten via een doelpunt van
Joep Barrois: 2-0.

KERKRADE - In de wedstrijd
tegen Geleen speelde het hoc-
keyelftal van Kerkrade een
goede partij. Met snelle aan-
vallen van beide zijden werd
het een aantrekkelijke wed-
strijd die de Kerkraadse heren
lange tijd goed in de hand hiel-
den. Uiteindelijk liet de Kerk-
raadse verdediging in de twee-
de fase van de wedstrijd enke-
le steekjes vallen, waardoor
Geleen dankzij een 2-0 eind-
stand met de punten vandoor
ging. Kerkrade-coach Janssen
was ondanks het verlies een
tevreden man: „We hebben
sinds de tweede helft van de
competitie een geheel nieuw
team. Het duurt gewoon even
voordat de jongens ingespeeld
zijn. Daarnaast vergt kunst-
gras een andere taktiek, dat is
voor ons een handicap. Toch
hebben ze zich goed gehand-
haafd en was het geluk aan de
kant van Geleen".

Voorzitter WilliamLambriex en se-

HEERLEN - De oudste, en sinds
kort grootste, Heerlense tennisvere-
niging, Oranje Nassau, viert dit jaar
haar twaalfde lustrum. Op 1 februa-
ri was het precies 60 jaar geleden dat
de staatsmijn Oranje Nassau be-
sloot voor zijn ingenieurs en beamb-
ten de mogelijkheid te creëren om
te tennissen, een sport die toen
sterk in opmars was. Aan de Val-
kenburgerweg werden twee tennis-
banen aangelegd. Alleen medewer-
kers van de mijn kregen de gelegen-
heid lid te worden. In de loop van de
jaren is dit veranderd. Bij het 35-ja-
rige bestaan werd besloten de rela-
tie met de inmiddels opgeheven
mijn geheel te verbreken.

NK kwalificatie
zwaar voor turners

ge had de Heerlense reserveploe»
bij 9-13 de beste uitzichten op dÊ

eindzege. Civitas zette een laatstea
les-of-niets offensief in en had, ge-
holpen door geforceerde, zuidelij Xe
missers, zowaar succes: 15-13.

sport kort

eerste set pijnlijk en moest tijdelijk
de wisselbank opzoeken. Het sim-
pele 6-15 resultaat bracht coach Ger
Spijkers er toe, zijn basisopstelling
ingrijpend te wijzigen. Met Monica
Geelhoed als vervangster voor Kal-
ter acteerde Pancratiusbank/VCH
nu niet meer zo dominant en kon
Hovoc verscheidene malen een ach-
terstand wegwerken. Bij 12-12 was
het evenwel gedaan met de aspira-
ties van de Noordlimburgsen(l2-15),
die in de afsluitende doorgang vol-
ledig zoekgespeeld werd door het
nu weer voluit draaiende VCH sex-
tet: 2-15.

cretaris Ad van Paridon kunnen
jammer genoeg niet meer op het ge-
hele archiefterugvallen. Bij het om-
laag halen van de 'Lange Jan' viel de
schoorsteen naar de verkeerde kant
en kwam op de villa terecht waar
een deel van de bescheiden van de
vereniging bewaard werden. Toch
weten zij nog veel over de beginpe-
riode te vertellen. Lambriex: „Uit
de oude notulen bleek dat de ver-
eniging al vroeg prijsbewust was.
Toen de offerte voor de lijnen van
de banen te duur uitviel, werd aan
een bestuurslid opgedragen te gaan
kijken of er in het magazijn van de
mijn geen alternatieven te krijgen
waren".
Hoewel de club de laatste jaren het
recreatieve tennis een belangrijke
rol heeft laten spelen, heeft zij bin-
nen het Limburgse tennis altijd een
belangrijke positie ingenomen. Al-
leen al het leveren van districtsbe-
stuursleden, met als voorlopig laat-
ste, de huidige voorzitter van het
district en vroegere voorzitter van
Oranje Nassau, Rob Luyten, geeft
daarvoor een indicatie. Voor de
prestatieve tennissers zijn er altijd
mogelijkheden' geweest bij Oranje
Nassau. Vroeger was de vereniging
jarenlang gastheer voor de Lim-
burgse jeugdkampioenschappen.
Via het drielandentoernooi voor
A-spelers en het internationale
jeugdtoernooi organiseren zij nu de
open Heerlense kampioenschappen
waarin dit jaar ook de B-11-klasse
aan meedoet.

Dit toernooi staat dit jaarvolledig in
het teken van het jubileum.Het offi-
ciële startsein voor het jubileumjaar
wordt gegeven bij de opening van
het tennisseizoen afgelopen zater-
dag. Bij de openingsbijeenkomst
werd een beeld onthuld dat op het
grasveld voor het clubhuis een aan-

HORST - Nog geen uur zuive-
re speeltijd hadden de volley-
balsters van Pancratius-
bank/VCH nodig om in Horst
degradant Hovoc weer rich-
ting douches te sturen. De
Heerlense ploeg wiste via de
afgetekende 0-3 (6-15, 12-15,
2-15) overwinning voor een
deel de wrange smaak weg, die
vorige week was blijven han-
gen na het zeer matige thui-
soptreden tegen Symmachia.

" Zaterdag a.s. worden in Haanrade
de districtskampioenschappen golf-
biljart verspeeld van het district De
Oude Mijnstreek.

" BRUNSSUM - Damvereniging
Schaesberg heeft beslag gelegd opde Limburgse beker. De ploeg haal-
de zestien punten uit tien partijen.
Op de tweede plaats eindigde De
Vaste Zet uit Geleen met dertien
punten. Beste hoofdklasser werd
DIOS uit Brunssum.

Van onze medewerker
HELLEVOETSLUIS/ERMELO -
De provinciale turnkampioenen
hebben hun eerste kwalificatiewed-
strijden voor plaatsing in de natio-
nale turnfinales achter de rug. In
Hellevoetsluis kwamen de heren in
actie. Maurice Quaedvlieg (Kerkra-
de), als enigeLimburger uitkomend
in de zware A-klasse, eindigde als
achtste. Bij de jongens turnden het
Roermondse Olympia-duo Jeroen
Geraerdts en Remco van der Zee.

Jeroen viel ondanks een pech op de
rekstok met een fraaie derde plaats
in de prijzen; Remco werd negende.

Wouter Bremen (Reuver) eindigde
in 4A als 15e.
Te Ermelo kwamen de turnsters in
aktie. Christa Blom (Swentibold
Sittard) turnde buiten mededin-
ging. Bij de meisjes waren ook nu
weer de Kerkraadse KDV-turnsters
succesvol. Sonja Gutsche eindigde
op een fraaie vijfde plaats en haar
clubgenote Petra Caumon werd in
de zware 3A-klasse zevende. In de
jongste categorie, 4A, eindigde pro-
vinciaal kampioene Sabrina Peters
(KDV) op een negende plaats. In de
B-klasse eindigde Phillipsen (Sit-
tard) en Dorien Reinders (Echt) in
het sterke deelnemersveld als eer-
ste.

Voor de beide teams van Da-
tak/VCL, op twee speeldagen vat
einde nog in latent degradatiege;
vaar, was zaterdagmiddag weini»
eer weggelegd. Datak/VCL 1 kreeg
kampioen Pancratiusbank/VCH b
op bezoeken verloor met 1-3 (10-I'''
14-16, 16-14, 6-15). Coach Jo vaj
Mill: „We hebben meer danredelijk
tegenstand geboden. Dat sterkt h&
zelfvertrouwen voor de komende'
beslissende confrontaties." In de
derde divisieF weerde Datak/VCL-'
zich verdienstelijk tegen Odulphus'
De Tilburgse ploeg, met de voorrn3;
lige Heerlense international JoSe
Gielen in de gelederen, kon J*1
Landgraaf de titel binnenhalen
liet zich die kans niet ontgaan: O-*
(8-15, 10-15, 5-15).

In Tegelen werd Pancratius-
bank/VCH 2 geconfronteerd met
een tot in de vingertoppen geladen
Civitas. De thuisploeg, strijdend
voor lijfsbehoud, won verrassend
met 3-2 (15-11, 12-15, 15-10, 5-15, 15-
-13). De ontmoeting was gespeend
van technische hoogstandjes. De
permanent aanwezige spanning
vergoedde echter veel. In de barra-

Pancratiusbank/VCH bond de strijd
enigszins gehandicapt aan. Zowel
Erna Spijkers als Doris Kalter kon-
den, geplaagd door blessures, niet
voluit gaan. Laatstgenoemde ver-
stapte zich bovendien bij 5-11 in de
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