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Werkonderbrekingen
op veertig plaatsen

Van onze redactie economie
DEN HAAG - Twee FNV-bon-
den gaan het vanaf vanmorgen
winkelend Nederland hier en
daar wat lastiger maken. Ze be-
ginnen op 40 plaatsen met acties
tegen de voorgenomen wijziging
van de Winkelsluitingswet. De
bedoeling is dat het winkelperso-
neel tot werkonderbrekingen
overgaat. Dat gebeurt in de eer-
ste fase. Bij gebrek aan succes
kunnen vanaf volgende week
ook stakingen uitbreken. Daar-

toe zal de FNV de zogeheten
weerstandsfondsen gaan ope-
nen.

In Zuid-Limburg zal vandaag
slechts op twee plaatsen iets van
de acties te merken zijn. Deze
ochtend zal het V&D-warenhuis
in Maastricht waarschijnlijk ge-
sloten blijven. De Dienstenbond
FNV houdt vanaf8.30 uur de per-
soneelsingang van het waren-
huis bezet, waardoor de werkne-
mers niet aan de slag kunnen./ln
de loop van dè ochtend zal het

V&D-personeel langs andere
Maastrichtse warenhuizen trek-
ken om collega's aan te moedi-
gen het werk eveneens neer te
leggen. Vanmiddag wórdt de
Edah in het centrum van Hoens-
broek door de acties getroffen.

De bedoeling is vandaag ook el-
ders in het land supermarkten en
warenhuizen, maar ook winkel-
centra 'plat' te leggen. Zeker is
dat vanmorgen onder meer is be-
gonnen in het Utrechtse winkel-
centrum Overvecht. Overige ac-
ties zullen pas in de loop van de
dag merkbaar worden.

PvdA wil Maas
veranderen in
natuurgebied

CST,RICHT - De PvdA in Lim-
Wen dat de Maas tussen'Borg-
tot p

6n Kessel wordt omgetoverd
Voi„pn omvangrijk natuurgebied.
veelh ide partiJ kan dat door noe"
de neden grind weg te halen langs
krijpfXers van de Maas. Daardoor
ding\?-e nvier daneen bredere bed-

dan Seschikt wordt om als
„On rSeDled te worden .ingericht,
laar e manier kan aan de vraag
de iyfrmd worden voldaan en kan
e6n " s omgevormd worden tot
ftoorgroene long' die van zuid naar
dUs ? door de provincie loopt," al-
2Utp an Tindemans, fractievoor-
Statl Van de PvdA in Provinciale
Öe p" van Limburg.
toe„vdA heeft het plan inmiddels
stant-StUUrd aan een groot aantal in-
ftlaW 'es die met grindwinning te

h hebben- De PvdA wil graag
Woo j??ar standpunten worden ver-
ast sln het deelplan grindwinningac provincie gaat opstellen.

het weer

I&EMENDEH^OLKING
ïontli"morSen is het nog vrij
Se o'ffn koud met in de vroe-
eentP nd op veel Plaatsen
»ii h„emPeratuur van ongeveer
Hm BSr?den- Vanmiddag is de
%f» ur on&eveer 12 gra-
leiti'p.V?? bewolking neemt ge-
ftf Wan-toe en vanavond valtv üh.« üchte regen. De wind is
"ik inrfen zwak en verander-
Mriri loop van de dag is de
toe Vu,dwestelijk en neemt
W h ïnatig' windkracht 4.
Seet, , k°mende nacht wordtVool orst verwacht.
W*ctuele informatie be-
klimT.e het weer in Limburg
Vam Dellen 06-9H22346

"O* °656 onder: 20.28
21.25 onder: 06.31

Ook brandstichting
op lerse veerboot

Van onze correspondent

LONDEN - Een brand aan boord
van een lerse veerboot heeft gister-
morgen het leven gekostaan één be-
manningslid; 24 opvarenden raak-
ten gewond. Volgens de in Dublin
gevestigde rederij is de brand waar-

schijnlijk gesticht. De veerboot No-
ronna was op weg van Pembroke in
Wales naar het lerse Rosslare toen
zij vlam vatte. Daarop keerde het
schip terug naar Pembroke, waar de
politie de ruim 200 passagiers en 78
bemanningleden ondervroeg.

De brand aan boord van de Noronna
kwam 24 uur nadat een soortgelijke
brand afgelopen weekeinde op de
veerboot Scandinavian Star voor de
Zweedse kust aan zeker 140 opva-
renden het leven had gekost.

Een bemanningslid van de Scandi-
navian Star heeft gezien dat iemand
probeerde brand te stichten.

In totaal hebben in elk geval 345
passagiers en bemanningsleden de
ramp overleefd. Onder hen bevindt
zich de kapitein die zich in een in-
terview op de Noorse TV moest ver-
antwoorden voor zijn vroegtijdige
vertrek van het schip. De vraag of
hij spijt had zijn schip als een van de
eersten te hebben verlaten ontken-
de kapitein Hugo Larsen met
kracht. „Had ik me soms ook moe-
ten laten verbranden", zo luidde
zijn verweer.

Heerlen
In Heerlen deden gisteren in totaal
62van de 73 leden van de spoorweg-
vakbond FSV mee aan de staking.
In Maastricht legden 80 FSV'ers het
werk neer, evenals negen leden van
de machinistenbond VVM. En gis-
termiddag staakten in Venlo 52
FSV'ers en 65 VVM'ers. Landelijk
had de FSV aan het eind van de
middag totaal 1.100 stakers geregis-
treerd.
Ondanks dit relatief kleine aantal
lag toch het grootste deel van het
treinverkeer plat, mede door de op-
stelling van de Vervoersbonden
FNV en CNV. Zij hadden bij de on-
derhandelingen met NS wél een
CAO-akkoord bereikt, maar hun le-
den namen geen werk over van sta-
kende FSV-collega's.

Meteoriet slaat
gat in dak

GLANERBRUG - Een meteoriet;
têr grootte van twee vuisten en
een gewicht van 500 gram heeft
afgelopen weekeinde een groot
gat geslagen in het dak van een
woonhuis in het Twentse Glaner-
brug. De Technische Opspo-
ringsdienst van de politie heeft
de brokstukken meegenomen.
De basaltkleurigê steen met op
zilver lijkende adertjes sloeg za-
terdag met een klap door het
dak. De bewoner was niét thuis,
maar vond de volgende ochtend
kapotte dakpannen voor zn wo-
ning, „De inslag van een ruimtes-
teen is in Nederland een grote
zeldzaamheid", zegt directeur H.
Drummen van de Nederlandse
Vereniging voor weer- en ster-
renkunde De Koepel in Utrecht.
De meeste meteorieten zijn mi-
croscopischklein en worden niet
waargenomen.

Lof
Strubbelingen tussen stakers en
werkwilligen hebben zich nauwe-
lijks voorgedaan. De FSV was dan
ook vol lof over de houding van de
andere bonden. De bond beslist na
23 april, als ook de andere bonden
hun leden over het CAO-akkoord
met NS hebben geraadpleegd, over
eventuele nieuwe acties.
NS liet eerder op de dag alweten, de
FSV aansprakelijk te zullen stellen
voor een schade van een miljoen
gulden aan niet verkochte kaartjes.
De FSV is daar niet erg van onder
de indruk. Posttreinen hebben gis-
teren niet gereden. De PTT heeft
auto's ingezet voor het postvervoer.

Staking treft vooral noordelijke helft Nederland
Treinverkeer nagenoeg plat

Van onze redactie binnenland

HEERLEN/UTRECHT - De
door de Federatieve Spoorweg
Vakvereniging (FSV) uitge-
roepen eendaagse staking
heeft gisteren een groot deel
van het treinverkeer stilge-
legd. De actiedag verliep zon-
der ernstige problemen. Na de
avondspits van zes uur meldde
NS dat er boven de lijn Rotter-
dam-Utrecht-Arnhem nog
steeds vrijwel geen treinen re-
den. Ten zuiden ervan reed
volgens NS 30 a 40 procent
wèl, maar de FSV noemde die
percentages wat te rooskleu-
rig. Vandaag zal het treinver-
keer weer normaal zijn.

Het overgrote deel van dereizigers
had er gisteren ook niet op gere-
kend dat er treinen zouden rijden.
Dat betekende lege perrons en lege
treinen, ook in Limburg waar het
publiek het in groten getale liet af-
weten.
In de Randstad waren de files op de
weg, vooral in de ochtendspits, twee
keer zo lang als normaal. De bussen
van het streekvervoer hebben maar
een klein deel van de treinreizigers
kunnen opvangen, 's Avonds was
de drukte op de snelwegen in de
spitsuren nauwelijks meer dan op
andere maandagen.

" Om 12.51 zou de stoptrein van Heerlen naar Maastricht-Randwyck moeten vertrekken. Op
het stationzijn nog geen passagiers te zien. Gaat hij of gaat hij niet, lijkt deze NS-medewerker
Zich af te vragen. Foto: CHRISTA HALBESMA

Kille afrekening op
station in Roermond

ROERMOND - Onder het oog van
tientallen getuigen heeft een 20-jari-
ge uit Turkije afkomstige man gis-
termiddag in Roermond een 29-jari-
ge vrouw - hoogstwaarschijnlijk
een verwante - doodgeschoten. De
man kon al na een kwartier in de
boeien worden geslagen en heeft in-
middels een gedeeltelijke schuldbe-
kentenis afgelegd.
Het betreft volgens de politie een
kille afrekening. De vrouw, moeder
van drie kinderen, was gescheiden
van haar man. Zowel haar ex-echt-
genoot als zijzelf hadden de Turkse
nationaliteit. Een echtscheiding
wordt in Turkije gezien als een aan-
tasting van de familie-eer, die maar
op één manier gered kan worden:
het doden van betrokkene.

De vrouw woonde in Venlo en was
gisteren in Roermond om. bepaalde
zaken te regelen. Hoogstwaar-
schijnlijk ging het om de voogdij
over haar kinderen die bij haar
woonden.

De jongeman, die vanuit Turkije
was vertrokken om haar te zoeken,
vond haar op het NS-station in
Roermond. Om circa tien minuten
voor vier heeft hij toen van korte af-
stand zeker vijf schoten afgevuurd
met een pistool. Enkele kogels trof-
fen de vrouw in het hoofd, waardoor
ze onmiddellijk moet zijn gestor-
ven.

" De vermoorde Venlose ligt in de deuropening van hetrestau-
rant. De dader vuurde vijfmaal. Ze werd onder meer geraakt
in het hoofd. Foto: JANPAUL KUIT
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(ADVERTENTIE)

Geulhal
VALKENBURG
ALLES OP HET GEBIED VAN
WONINGINRICHTING. ZOALS
MEUBELS, SCHOUWEN,

-^TUINMEUBILAIR, "1 "1
ENZ., ENZ. * £\\JL

J^>^l99o
HEDEN GEOPEND

VAN 17.00-22.00 UUR
ENTREE / 6,-- PER PERS.
7 t/m 16 APRIL 1990

(ADVERTENTIE)

ELKE MAANDAG BIJ RTL-V

Extra voordelig:
HAMLAPPEVEN
KOMKOMMER.

magere hamlappen M QO
500 gram

Hollandse komkommer 7Q
klasse I, per stuk IV0

NEEMMAAR VANMIJ AAN» DAT 'TVERS IS!
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG OP DINSDAG EN WOENSDAG. VERS VLEESAANBIEDING ALLEEN BIJ UWSUPER-SLAGER.

(ADVERTENTIE)

PREI
EN GEHAKT

Elke dinsdag en woensdag y? 'L^hebben we groente en vlees ïiM#>in de aanbieding s

Gehakt half-om-half, 1 J §

500g&^3.99£QQ ' Ikilo @®®@-l&4§-U.*/i/ albert heijn

'sLands grootstekruidenierblijft op dekleintjes letten.

Bij Brilmij tijdelijk:
twee brillen halen

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

voor dezelfde persoon die ook de blanke glazen in dezelfde sterkte als [
Ij eerste (betaalde) bril gaat dragen. in de eerste (betaalde) bril.I «Het montuur van de bril die u wel Wilt u meer (variabel, ontspiegeld. |

betaalt, mag niet goedkoperzijn dan anti-kras, kleur, enz.) dan geldt| f 100,-. een toeslag.. " Het montuur van de gratis bril komt " Geen andere kortingen te zelfder ,
I uit de kollektie monturen met het tijd.. rode driehoekje. "Op beide brillen 1 jaar garantie. .

\j/ Heerlen ArfclllflTO^ Maastricht
V Beek Sittard |

U i VJ In deGouden Gids vindt ude adressen qtc I

(ADVERTENTIE)

Vergaderingen - seminars - cursussen - recepties -
jubilea - feestjes en partijen in Maastricht.
Grand Hotel de L'Empereur! A
- Zalen voor 10 tot 100 personen. firJL^
- Direkt tegenover het centraal station. , >,^i^^^pS^fefeC^! &&^.Vergaderarrangementen op aanvraag. }fl§p§j;
Gerenommeerd restaurant la Couronne ■ fj££ a^È|t|ijË*gFs^ÉsÊls jfectE
d'Or. Dakterras. Luxe kamers, suites \]pffift JSBlmlsllJÉ^lKjl^P^Kjtt
en appartementen, sauna, zonnebank, \Mï 0^
binnenzwembad. Privé parking. |ff£ fj^fltT^^^fjirt^lP^"^

Bl*""■ l Ifl: J.VIil iWii iilo& HJ jL!I - JrTTÏÏÏWÊ^^S^ÊÊÊ^^^^^M
LULUJ Stationsstraat 2 Telefax 043-216819
SêMM 6221 BP Maastricht Telefoon 043-213838

AUTOTELEFOON
HUUR-KOOP-LEASE

Inbouw en nummer binnen 1 dag.
Een jaarP.T.T. garantie.

Deskundig advies en inbouw.
Off. Inbouw Centre P.T.T.

Prijzen vanaf ’ 90,- p.m.
Gratis vervangende auto.

AUTRONIC B.V. 04492-3888



Caïro
De opera werd voor het eerst in 1871
opgevoerd in Egypte. Hij was ge-
maakt naar een libretto van Ghis-
lanzonivoor de nieuwe schouwburg
in Cairo ter gelegenheid van de ope-
ning van het Suezkanaal. Onderko-,
ning Ismail Pasja gaf Italië's groot-

ste operacomponist er opdracht
voor. Aïda had ook buiten Caïro
veel succes. In ons land werd hij
voor het laatst in 1974 in Carré in
Amsterdam opgevoerd. Het plan
om in Den Bosch ook een uitvoe-
ring te geven in samenwerking met
onder meer Het Brabants Orkest, is
al jaren oud. Door een tekort aan fi-
nanciële middelen kwam het er tot
nu toe niet van, maar het idee werd
niet losgelaten. Door sponsoring
kan daar dit jaar in worden voor-
zien.

De volgende solisten zullen aan
deze produktie meewerken: de Oos-
tenrijkse Gabrielle Lechner als
Aïda, de Engelsman JeffreyLawton
als Radarnes, de Amerikaanse Gail
Gilmore als Amneris, Jan Derksen
als Amonasro, Hans Scheijen uit
Simpelveld als Ramfis, Pieter van
den Berg als IIRe en Ingrid Kapelle
als priesteres. De muzikale leiding
is in handen van Ed Spanjaard.

Jazzleerorkest
in Maastricht

MAASTRICHT - De Stichting Lim-
burg geïmproviseerde Muziek
(SLIM? houdt vanaf deze maand tot
en met juli een jazz-leerorkest. Het
orkest zal uit maximaal 20 musici
bestaan, die onder leiding van do-
cent Jan Formannoy praktische en
theoretische vaardigheden opdoen
met betrekking tot het spelenin een
jazzband. Formannoy is gitarist en
doceert aan het Maastrichts conser-
vatorium en de Heerlense muziek-
school.

Het orkest zal in de bijeenkomsten
arrangementen instuderen waarin
diverse ritmes uit de jazz en aanver-

wante stijlen aan bod komen. De
moeilijkheidsgraad van de arrange-
menten zal aangepast worden aan
het niveau van de deelnemers. Een
redelijke instrumentale vaardigheid
en beheersing van het notenschrift
is echter een vereiste. Er is plaats
voor alle instrumenten die gangbaar
zijn in de jazz.

De cursus wordt tien achtereenvol-
gende zondagavonden gegeven van
29 april tot en met 1 juli, in het Löss-
theater, Achter de Barakken 31 te
Maastricht. De eerste bijeenkomst
is gratis, de gehele cursus kost

’ 150,-. Aangezien alleen de eerste"twintig deelnemers geplaatst kun-
nen worden, verdient het aanbeve-
ling dat belangstellenden zich voor-
af telefonisch opgeven bij Tonny
Peters, S 043-256511.

Sfeervolle uitvoering
van Oratorium Paulus

ROERMOND - Ook in onze provin-
cie gaat het stilaan bergafwaarts
met de passieconcerttraditie.
Steeds meer (oratorium)verenigin-
gen zijn gedwongen - mede als ge-
volg van de vergrijzing en het steeds
nijpender wordend tekort aan (goe-
de) mannenstemmen - de jaarlijks
in de passietijd uit te voeren 'Mat-
thaeus' of 'Johannes' van J.S. Bach
te schrappen of in het gunstigste ge-
val in de ijskast te zetten. Zodoende
is er dit jaarzelfs geen enkele Bach-
Passion meer te vinden op de toch
al gekrompen Limburgse passie-
concert-kalender.

Enkele zangkoren willen de passie-
traditie echter niet loslaten en voe-
ren in deze tijd alternatieve compo-
sities uit. Zo bracht het Toonkunst-
Oratoriumkoor Roermond afgelo-
pen zaterdagavond in de Roer-
mondse Oranjeriezaal het oratorium
Paulus van Felix Mendelssohn, na
in 1988reeds Elias, het andere ora-
torium van de Duitse componist,

die geldtals de 'aanstichter' van de
19de-eeuwse Bach-renaissance, te
hebben uitgevoerd. Beide werken
vormen de romantische hoekstenen
in de geschiedenis van het Duitse
oratorium. Mendelssohn heeft hier-
bij muzikaal aangeknoopt bij Bach
en Handel, waardoor er een ver-
smelting van romantische uitstra-
ling met barokke vormgestrengheid
ontstond.

Het in vergelijking met de oratoria
van Bach en Handel meer ingetogen
karakter van Mendelssohns oratoria
werd bij de uitvoering van Paulus
onder leiding van Jan Hupperts
sfeervol verklankt. Een groot aan-
deel hierin had hetkoor, dat ditmaal

over een evenwichtige koorbalans
beschikte dank zij een voldoende
sterke mannengroep - met diverse
'geleende' mannen overigens, af-
komstig van Stem tot Breda. Soms
waren er wat oneffenheden in de
koorzang te constateren. Zo liepen
'die Tranen' niet exact gelijk over
'alle Angesichtern' en had het 'Stei-
nigt ihm' beslist fanatieker mogen
klinken.

" Ira Spaulding, overtuigend.

Overtuigend
De Paulus-partij werd door Ira
Spaulding op een overtuigende "ma-
nier gezongen; de bekering van

Paulus en zijn apostolaat klonk in
zijn vertolking geheel geloofwaar-
dig. Adrienne Coenegracht deed als
recitante en in haar aria's muzikaal
nauwelijks voor hem onder. Arthur
Friesen scheen echter die avond
niet helemaal gedisponeerd te zijn;
hij had zo te horen 'stimmlich' soms
problemen, vooral in de hoogte.

Een muzikaal zeer belangrijke rol in
het geheel vervulde het Orchester
der Kölner Kammermusiker. Het
grotendeels uit jongemusici van het
Keulse radio-symfonieorkest sa-
mengestelde ensemble begeleidde
opvallend alert en omzichtig. Daar-
door ontstond er een mooie heldere
totaalklank, die de stichtelijke aard
van het oratorium extra onder-
streepte. Soms loont het voor een
recensent werkelijk de moeite van
de universiteitsstad naar de bis-
schopsstad te rijden.

peter p. graven

kunst

Opera Aïda in
vrije produktie

DEN BOSCH -De opera Aïda van Giuseppe Verdi wordt in de
regie van de Zwitser Dominik Neuner van 24 augustus tot en
met 2 september vijf keer opgevoerd in het evementencom-
plex De Maaspoort in Den Bosch. Telkens kunnen 2800 lief-
hebbers een optreden met solisten van internationale naam
bijwonen. Het probleem van de slechteakoestiek van de zaal is
inmiddels opgelost. De nagalmtijd van minder dan een secon-
de wordt electronisch op 1,6 seconden gebracht, een welhaast
idealetijd. Dat gebeurt op zon manier dat het publiek romdom
het 'speelveld' de zangers overal kan verstaan terwijl de zang in
balans is met de klank van het orkest.

Het financiële risico wordt gedra-
gen door een hoofdsponsor en de
gemeente Den Bosch. Hoewel deze
week de kaartverkoop officieel be-
gint, zijn al meer dan duizend kaar-
ten besteld en betaald door particu-
lieren die al eerder van het buiten-
kansje hoorden. De duurste arran-
gementen kosten 500 gulden voor
de première, tevens galavoorstel-
ling, en 350 gulden voor de matinees
op de beide zondagen. Daarbij krij-
gen de bezoekers een zogenaamde
VIP-behandeling. De gewone prijs
voor de eerste uitvoering varieert
van 75 tot 150 gulden en voor de
overige van 50 tot 100 gulden. Zon-
der directe subsidiëring en met een
begroting van twee miljoen gulden,
is een kostendekkende exploitatie
mogelijk, aldus Michiel van Weste-
ring, die met Wim Claessen de on-
derneming leidt.

ook een acht meter hoge sfinx, die
als poortgebouw dienst doet.

De 42-jarige, uit Basel afkomstige,
regisseur Dominik Neuner wil de
grote sporthal van het evenemen-
tencomplex gebruiken om de ge-
wenste massaliteit voor de voorstel-
ling te bereiken. Om een monumen-
tale sfeer tot uitingte brengen, werd
onder meer het decor opgekocht
van de Opera in Bonn. Daarbij is

"De Amerikaanse zangeres
Gail Gilmore.

Interessant project
rond Henri Pousseur

MAASTRICHT - „Ondanks de ja-
renlange ontwikkeling in mijn mu-
zikaal denken blijf ik boven alles
een serieel componist." Met deze
bekentenis besloot de Waalse toon-
kunstenaar Henri Pousseur zijn le-
zing, die als onderdeel van het eind-
project van de cursus Kamermuziek
van de 20ste eeuw in de concertzaal
van het Maastrichts Conservato-
rium gegeven werd. Het eindproject
was geheel gewijd aan Pousseurs
muziek.

Zijn evolutie van post-Webernse
Darmstadt-adept tot een open vor-
men-serialist, werd in de lezing met
klinkende voorbeelden via cassette-
bandjes geïllustreerd en 's avonds
tijdens het slotconcert op het IN-
TRO-podium 'live' door meerdere
cursisten in diverse bezettingen ge-
toond. Het uiteindelijke resultaat
was een interessant en vooral geva-
rieerd beeld van de kamermuziek
van de nu 60-jarige componist.

Het concertprogramma bevatte een
selectie uit zijn oeuvre tussen 1951
en 1985. Terwijl deTrois Chants Sa-
crés uit 1951 de onmiskenbare be-
knoptheid in zeggingskracht van

Anton Weberns muziek bezitten, is
Madrigal 111 (1962) een uitstekend
voorbeeld van het typische Darm-
stadt-serialisme. Twee andere wer-
ken toonden Pousseurs toepassing
van de matrix-techniek. Als matrix
(of grondmotief) in de Vue sur les
jardins interdits (1973) fungeerde
een koraal van de barokcomponist
Samuel Scheidt; van de Vue werd
overigens de tweede versie, dievoor
orgel, uitgevoerd.

" Henri Pousseur Foto: WIDDERSHOVEN

Canine
Het opmerkelijkste werk van dit
concert was wel de Grande Chroni-
que Canine (1985); een compositie,
gevormd door een combinatie van
seriële fragmenten en banale caba-
ret-parodieën. Als matrix heeft
Pousseur een Bachfuga genomen,
terwijl ook nog ene Van Beethoven
wordt geciteerd. De eerste indruk
van dit werk is een ietwat kitscherig
aandoende collage van weinig eigen
en veel andermans muziek. Toen de
zangeres op een gegeven ogenblik
met de befaamde Schiller-woorden
uit Beethovens Negende 'Nicht die-
se Töne' op de proppen kwam,

kreeg zij onmiddellijk mijn instem-
ming.

Maar misschienzijn de drie Mnemo-
syne-stukken (1968/73) wel het
meest kenmerkend voor de compo-
nist Pousseur, niet alleen vanwege
de titel (Mnemosyne is de Griekse
personificatie van het geheugen, de
herinnering), waarmee hij naast het
heden op het muzikale verleden wil
duiden, maar zeker Vanwege de toe-
passing van de aleatorische princi-
pes. Mnemosyne 11, voor elf instru-
mentalisten, deed hierbij denken
aan de ruïnecultuur, waar de com-
ponist in zijn lezing over sprak, al-
hoewel het beslist te ver gaat om dit
stuk als een georganiseerde muzika-
le puinhoop te kwalificeren.

De circa dertig jongemusici kweten
zich met overgave van de niet ge-
makkelijke taken zowel technisch
als muzikaal. Er heerste alom tevre-
denheid. De eerste Maastrichtse
cursus Kamermuziek van de 20ste
eeuw mag zonder meer een schot in
de conservatorium-roos worden ge-
noemd.

peter p. graven

recept
Krulsla met taugé
en mandarijn

Krulsla is zeker niet alleen een zo-
mergroente. De sla kan dus ook ge-
bruikt worden als het kouder wordt,
omdat ze ook in de wintermaanden
geteeld wordt. De aanvoer van
krulsla loopt nu al van november tot
juni. Goed verpakt is de sla bijna

een week houdbaar. Schoonmaken
en verwerken gebeurt op dezelfde
manier als de andere slasoorten.
Benodigdheden voor 4 personen: 1
krop krulsla, 100 g geroosterde
amandelen, 200 g taugé, 2 sjalotjes, 1
blikje mandarijntjes.

De basis voor de dressing is crème
fraiche of zure room, aangevuld met
een aantal andere ingrediënten. In
dit geval 4 el (noten)olie, 2 el (wijn-

)azijn, 2 tl suiker of wat mandarijn-
sap, zout & peper.
Was en droog de krulsla en pluk
dezeklein. Was de taugé op een zeef
en verwijder de groene stukjes.
Snipper de sjalotjes fijn en laat de
mandarijntjes goed uitlekken. Vang
ietsvan het sap opom eventueelaan
de dressing toe te voegen. Maak dan
de dressing af door alle ingrediën-
ten luchtig door elkaar te scheppen.

hub meijer

Bondsconcours
jeugdorkesten

WEERT- In het Weerter Muntthea-
ter zal op 22 april voor de derde
maal in successie een Bondscon-
cours voor Jeugdharmonie- en fan-
fare-orkesten worden gehouden. De
organisatie is in handen van deKer-
kelijke Harmonie St.-Joseph uit
Weert. De dertien jeugdorkesten,
die aan deze wedstrijd deelnemen,
zullen door een juryvolgens de nor-
men van een 'normaal' bondscon-
cours worden beoordeeld.
Hoewel meedoen aan dit concours
belangrijker is dan winnen, zullen
de juryleden Pierre Kuypers en
Leon Adams de maximaal 20 minu-
ten durende optredens zeer kritisch
beoordelen. Mede omdat er diverse
prijzen te winnen zijn. Naast een
Bondsdiploma kunnen de deelne-
mende orkesten in het bezit komen
van één van de drie prijzen - instru-
mentenbonnen van respectievelijk

’ 1000,-, ’ 500,- en ’ 250,-. Aan het
korps dat de beste prestatie levert,
zal bovendien de Harry Maas Pla-
quette worden uitgereikt.

Aan het concours wordt deelgeno-
men door dertien jeugdorkesten
met in totaal rond de 500 jonge mu-
sici: Concordia uit Obbicht, St. Wil-
librordus uit Stamproy, St. Caecilia
uit Blerick, St. Aloysiana uit Land-
graaf, Geldrops Muziek Korps, St.
Martinus uit Stem, Crescendo uit
Beegden, St. Lucia uit Neeritter,
Koninklijke Philharmonie uit Leen-
de, Kerkelijke Harmonie St. Joseph
uit Weert, St. Hubertus uit Hegel-
som,Koninklijke Harmonie St. Cae-
cilia uit Kerkrade-Spekholzerheide
en Koninklijke Harmonie Lente-
krans uit Linne. In deze volgorde
zullen de jeugdorkesten zondag 22
april tussen 11 en 18 uur in Weert
optreden.

LSO-concert in
Passiesfeer

MAASTRICHT - Het LSO bc'
gint morgen aan een reeks va"
drie concerten uit de B-sertf
waarin een enigszins alternatie1
programma in de Passiesfeer
wordt gepresenteerd.

Het concert bevat dan ook ne
de geijkte formule ouverture, so'
loconcert en symfonie, maar eeij
afwijkend programma dat gene®
in het teken van de Passietij"
staat: de Sonate pian e forte va"
Giovanni Gabrieli, de symfon'e
nr. 49 in f La Passione en de
Grosse messe in c van W.A. M°'
zart.

Solisten zijn sopraanElena Vin
sopraan Ellen van Lier, tenC
Wim Steinbusch en bas Peter
Nievelstein. De koorpartij wordj
ingevuld door studenten van he
Conservatorium Maastricht. Dl'
rigent is Salvador Mas Conde.
Het Passieconcert van het LSU

staat morgenavond op het Pr°'gramma in de Sittardse Stads-
schouwburg, donderdag in he
Staargebouw van Maastricht ej
vrijdag in de St.-Martinuskel*
van Hasselt. Alle uitvoeringen
beginnen om 20.00-uur.

Oplossing van gisteren

KNOP-TAP S
RA'M-H-FA.t
AR-AA R - N A
N-BL AAS-J
SPA-S - LA *-ARA-DAL"
SLA-R-AK'|
T- KARAF- 1'
RK-BA S - 3 A
AAR-B - F A HKRAP- V A h *

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. de lichtste der drie hoofd-
straffen uit onze wetgeving; 4. welpenleid-
ster; 8. heilig boek; 9. slaginstrument; 11.
dierenverblijf; 13. voegwoord; 14. bij-
woord; 15. beroep; 17. vlug van begrip;
19. vertrouwelijk; 21. uniform; 22. zoete
lekkernij.

" 3'Verticaal: 1. corpulent; 2. plomp
niet samengesteld; 4. zeer vergiftige P' t.5. gewrichtsholte; 6. ingezet stuk; 7. 1%
spriet v.e. insekt; 10. belemmering (a>12. bontgekleurde papegaai; 15. schaou^beeld; 16. aanwijzend vnw.; 17. biljartsl
18. land in Europa; 20. wild zoogdier-
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Grote drukte tijdens
Paasdagen verwacht

LEIDSCHENDAM - Nederland
wordt volgens het Nederlandsoureau voor het Toerisme (NBT)
tijdens de Paasdagen overspoeld«oor toeristen. Naar schatting
komen zon 850.000 buitenlan-
ders hierheen en brengen eenhalf miljoen Nederlanders eenKorte vakantie in eigen landQoor.

Pasen valt dit jaar tamelijk laater» daarmee is de kans op goedweer wat groter. Grote trekkers?"n de in volle bloei staandekeukenhof en de Van Gogh-ex-

posities. Maar ook allerlei kleine
en grote evenementen alom in
den lande, variërend van snuffel-
markten tot muziekfestivals la-
ten zich niet onbetuigd.
De VVV's maken zich op voor
grote drukte. Alom wordt een
bijna niet te verwerken vraag

naar overnachtingsmogelijkhe-
den gemeld, voor negentig pro-
cent gericht op Van Gogh, de
bollen en Amsterdam. Amster-
dam en de Randstad zitten al bij-
na vol en logieszoekers worden
doorverwezen naar het midden
van het land.

Ook daar zitten de accommoda-
ties echter al behoorlijk vol. Bun-
galows en hotels op de Veluwe
zijn al voor meer dan tachtig pro-
cent gereserveerd. Beperkte
ruimte is er nog langs de Noord-hollandsekust, andere delenvan
het land en de Waddeneilanden.
De grote bungalowparken zitten
nagenoeg vol.
Diverse campings in Zeeland en
op de Veluwe verwachten bijna
vol te zitten. Over het algemeen
is echter toch nog voldoende
plaats op de campings om de ca-
ravan weer eens voor het eerst
dit seizoen uit te proberen.

Minister Hirsch Ballin doet voorstellen aan Kamer

Aanpak winst uit
misdaad verruimd

de K AAG ~ Minister Hirsch Ballin (Justitie) heeft de Twee-
te le mer voorëe.steld de wettelijke mogelijkheden om beslag
hierP*en 0p wmst uit misdaad te verruimen. De minister heeftrtoe een wetsvoorstel ingediend.

otitn tltle sPreekt men van 'het
kr "6men van wederrechtelijk ver-
gaat h voordeel'- In de praktijk
gin» met name om beslagleg-
uit h°P verm°gen dat is verkregen
misdadgShandel' fraude of andere

toe etteliJke mogelijkheden daar-
üjk ~ bePerkt- Het wederrechte-
leen egen voordeel kan n" al"
iema orden ontnomen, wanneerVerni?", Voor het strafbaar feit werdroordeeld. Heeft iemand een
bepa Vergelijkbare strafbare feiten, saan (bijvoorbeeld een drugsdea-
te V« n zouden dieallemaal ten las-moeten worden gelegd om het°n van de misdaad af te nemen.

ste/iet wetsvoorstel wordt voorge-val! , bePerking ongedaan teWetKn', Verder moeten er in het
kom Van strafvordering regels
feehf^yool" een zogeheten 'straf-
ö "Lelijk financieel onderzoek.
hanH°rderzoek naar de financiële
te 1/ en wandel van een verdach-Kan onafhankelijk van het ge-

rechtelijk vooronderzoek worden
ingesteld.

Experiment
Op basis van de bestaande wetge-
ving wordt al in zes politieregio's
geëxperimenteerd met bureaus
voor financiële ondersteuning. Deze
bureaus hebben al voor miljoenen
aan wederrechtelijk verkregen
voordeel opgespoord.
In het wetsvoorstel van Hirsch Bal-
lin, dat overigens al door zijn voor-
ganger Korthals Altes was aange-
kondigd, wordt ook voorgesteld een
vervangende hechtenis van maxi-
maal zes jaar in te voeren. Deze
hechtenis kan alleen worden toege-
past wanneer een veroordeelde wei-
gert het wederrechtelijk verkregen
voordeel terug te betalen.
De gewone vervangende hechtenis,
die wordt toegepast bij het niet be-
talen van een geldboete, duurt ten
hoogste zes maanden. De minister
stelt voor die termijn te verhogen
tot een jaar.

Oppositie lijkt te
Winnen in Slovenië

■nir^ LJANA - Hoewel de hervor-
£ "gsgezinde communist Milan
3en

C
t
an Srote kans maakt om presi-

Puh] Van de Joeg°slavische deelre-
(je !ek Slovenië te worden, lijkt
par,oPP°sitie als winnaar van de
rj a ementsverkiezingen van zon-gu« de bus te komen.

ste *elllnS van 15 procent van demen na de regio nale parie-
ten",^verkiezingen, die in Slovenië
*tn£r met de Presidentsverkie-
dat ,n werden gehouden, bleek
0D

e Democratische Verenigde
van Slovenië DEMOS 52

*ameint V3n de stemmen neeft ver-
dan *£" °e communisten, die meer
■ 3ar aan de macnt z'Jn ge-

bii n „m Joegoslavië, volgen met
eer<!t Procent. Het was voor het
Vri^ Smds 1938 dat in Joegoslavië
deri Verkiezingen werden gehou-

Crisis
Al
bOektEIVIOS een forse overwinning
en DnKZal Sl°venië - economisch
Vani i de modernste republiek
teri ziK^°slavië ~ m°gelÜk probe-
slavi c" 'os te maken uit de Joego-
voor h- federatie- Sovenië is goed
van tna eenderde van de uitvoer
L,j ubrJoegoslavië. De politici in
rn eni Jana z»jn in meerderheid van
°ntwiis dat de rest van het land dewekeling van Slovenië afremt.

Joegoslavië kampt met een ernsti-
ge economische crisis, toenemend
nationalisme en groeiende onenig-
heid tussen de veelheid aan met el-
kaar concurrerende etnische groe-
pen. Het streven naar afscheiding
zal onvermijdelijk leiden tot nog
meer spanning in de betrekkingen
met Servië, de grootste deelrepu-
bliek die voorstander is van een
sterk centraal bestuur.

Heel anders dan bij de parlements-
verkiezingen lagen de verhoudin-gen bij de stemming voor het presi-dentschap, een hoofdzakelijk cere-
moniële post. De communistischekandidaat Kucan had na tellingvan 97,8 procent van de stemmen
met 44,4 procent een ruime voor-sprong op zijn rivaal Joze Pucnik
van DEMOS (26,2). Het feit dat hij
geen absolute meerderheid behaal-
de, betekent echter dat over tweeweken een tweede verkiezingsron-
de moet worden gehouden.

Overleg CAO
bejaardenzorg vastgelopen

Van onze redactie economie
DEN HAAG - Het eerste overleg
tussen de vakbonden en de Vereni-
ging Nederlandse Bejaarden-
oorden (VNB) voor het afsluiten
van een nieuwe CAO is gistermid-
dag opgeschort. Er werd geen over-
eenstemming bereikt over de we-
derzijdse uitgangspunten voor een
nader overleg. De nieuwe CAO die
voor ruim 70.000 werknemersgeldt, zöu per 1 april 1990 ingaan.

De bonden eisen zes procent loon-
ruimte, terwijl de werkgevers nietverder gaan dan 2,05 procent plus
0,32 procent als gevolg van de ver-laging van de pensioenspremie. Dewerkgevers zullen bij het ministe-rie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid te rade gaan voor meer fi-nanciële ruimte.

De vorig jaar in het leven geroepen
Actiegroep Bejaardenzorg In Op-
stand (ABIO) vindt het positief dat
de vakbonden zijn 'weggelopen.
„Overleggen heeft in dit stadium
geen zin. De zes procent die de
bonden eisen, is zelfs te weinig.
Achteneenhalf procent komt beter
in de richting", aldus woordvoer-
der Vrieling van de ABIO in een
eerste reactie.

De bonden hebben de werkgevers
tot 24 april de tijd gegeven om met
een beter bod te komen. Op basis
daarvan zullen de bonden zich be-
raden of verder onderhandelen zin
heeft.

Akkoord CAO
ziekenfondsen

UTRECHT - De Dienstenbonden
FNV en CNV hebben na vier onder-
handelingsronden met de Vereni-
ging van Nederlandse Ziekenfond-
sen een principe-akkoord bereikt
over een nieuwe tweejarige CAO
voor de ongeveer 10.000 werkne-
mers van de ziekenfondsen. Zij noe-
men het akkoord 'uniek' omdat de
loonparagraaf voor het tweede jaar
nog niet is ingevuld.
„Het moest het maar eens uitgepro-
beerd Worden", aldus onderhande-
laar H. Noten van de Dienstenbond
FNV. In de eerste plaats omdat deziekenfondsen door allerlei fusies
erg in beweging zijn en er wat rust
nodig is. In detweede plaats zijn en-
kele studies afgesproken die tijd
vergen. Bijvoorbeeld over kinder-
opvang per 1 januari 1992.
Het akkoord behelst een eenmalige
uitkering van 1 procent per 1 junien
een blijvende verhoging van 3 pro-
cent op 1 oktober 1990. De einde-
jaarsuitkering gaat dit jaar en in

1991 steeds structureel met 0,5 pro-
cent omhoog. Op jaarbasis komt dit
neer op een loonsverhogingvan 2,25
procent, maar het loonniveau stijgt
met 4 procent.
De VUT-leeftijd daalt van 61 naar 60
jaar. De werknemers gaan daar 1
procent meer premie voor betalen,
maar daar staat tegenover dat de
pensioenpremie voor een periode
van minstens vier jaarmet 1,5 poro-
cent omlaag gaat. ,
Dode bij ongeluk

met vrachtauto
DEN HAAG - Bij Martelange in de
Belgische Ardennen heeft zich zon-
dag een ongeluk voorgedaan met
een vrachtauto met 22 ton monoch-
loorazijnzuur (mca) van Akzo Hen-
gelo. De chauffeur,van Britse natio-
naliteit kwam daarbij om het leven.
Zijn auto raakte van deweg en stort-
te vijf meter lager in een riviertje.
Een deel van de lading mca in de
vorm van vlokken liep uit de plastic
zakken waarin de vlokken waren
verpakt en loste in het riviertje op
tot vloeibaar mca.

binnen/buitenland

’VerenigdDuits/andmoeiinNAVO’
DDR-regering rond

Van onze correspondent
BERLIJN/BONN -.De eerste demo-
cratisch gekozen DDR-regering is
rond. Vandaag presenteert de chris-
ten-democratische premier Lothar
de Maizière zijn ministersploeg,
waarin de CDU elf, de sociaal-de-
mocraten zeven, de liberalen drie,
de conservatieve DSU twee,en de
Democratische Doorbraak één zetel
krijgen.

Met 24 leden is het kabinet nog aan
de forse kant, maar vergeleken bij
■de 45 ministers die in de hoogtijda-
gen van Erich Honecker het land
bestuurden, is er sprake van een
duidelijke afslanking. Opvallend is
het sterk theologische element. Met
Markus Meckel, Rainer Eppelmann
en Hans-Wilhelm Ebeling zitten
drie dominees in het kabinet.
Programmatisch bevat het rege-
ringsakkoord strijdpunten voor de
onderhandelingen met West-Duits-
landover devereniging. Op 1 julizal
naar de plannen van het kabinet-De
Maizière de economische, monetai-
re en sociale unie met de Bondsre-
publiek een feit zijn.
Daarbij eist men een wisselkoers
van één west- tegen één oostmark

voor spaartegoeden, lonen en pen-
sioenen. Bij het vrijgeven van de
prijzen moet het koopkrachtverlies
worden gecompenseerd. Verder wil
men de invoering van huursubsi-
dies. Oostduitse burgers en bedrij-
ven krijgen naar de plannen van het
nieuwe kabinet gedurende tien jaar
een voorkeursrecht om grond te ko-
pen. Buitenlanders kunnen grond
alleen in erfpacht verwerven.
Ook willen de CDU en de SPD dat
de ruim 240 miljard DDR-mark die
de bedrijven schuldig zijn aan de
Oostduitse staatsbank, worden ge-
schrapt, omdat het bedrijfsleven an-
ders niet kan overleven in de harde
concurrentiestrijd met het Westen.
Verder staat in het regeerakkoord
dat een verenigd Duitsland voorlo-
pig lid van de NAVO kan blijven,
maar dat dit bondgenootschap zich
veel sterker dan tot nu toe op poli-
tieke doeleinden moet concentre-
ren. Volkenrechtelijke erkenning
van de Poolse westgrens wordt in
het document als 'noodzakelijk' om-
schreven.
Vooral de eisen tot een wisselkoers
van één op één bij lonen en de totale
kwijtscheldingvan de schulden van
de bedrijven, stuiten in Bonn op
verzet. Dat bleek uit eerste reacties
in de Westduitse hoofdstad.

Vier soldaten
gedood bij

IRA-aanslag
BELFAST - Vier Britse militairen
zijn gisteren om het leven gekomen
toen zij in hun legerjeep op een mijn
reden die geplaatst was door het
verboden lerse Republikeinse Le-
ger (IRA). De aanslag vond plaats
bij het dorp Downpatrick in het
zuidoosten van Noord-lerland.
De IRA, die strijdt tegen de Britse
aanwezigheid in Noord-lerland,
eiste later de aanslag op. Sinds 1970
zijn al 187 Britse militairen bij aan-
slagen van de IRA gedood. De
meesten vonden de dood buiten
diensttijd. Zij vormen een gemak-
kelijk doelwit omdat velen van hen
dienst doen als melkboer, postbode
of loodgieter.
In Belfast maakte de politie een
bom van bijna 500 kilo onschade-
lijk, die verborgen was in een auto.
In verband hiermee zijn twee arres-
taties verricht.

Alders pleit
voor autovrije
woonwijken

Van onze correspondent
DEN HAAG - Minister Alders van
milieubeheer wil 'autovrije' woon-
wijken ontwikkelen. In woongebie-
den met winkels, scholen en voor-
zieningen voor openbaar vervoer op
loopafstand kan het autoverkeer tot
vrijwel nul worden teruggebracht,
meent de bewindsman. Alders zei
dat gisteravond in de slotuitzending
van KRO's 'Honderd dagen zonder
auto.

De bewoners van autovrije woon-
wijken moeten hun auto aan de
rand van dewijk parkeren, zo meent
de bewindsman. Wel zijn dan aan-
vullende voorzieningen nodig, zoals
sneltrams en boodschappendien-
sten. Ambtenaren van het ministe-
rie van VROM (volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening en milieu)
werken de plannen van de bewinds-
man nader uit.

Minister H. Maij-Weggen van Ver-
keer en Waterstaat wil in de binnen-
steden het langzame verkeer voor-
rang gaan geven op het snelverkeer.
In het nieuwe Structuurschema
Verkeer en Vervoer dat volgende
maand verschijnt, zal de bewinds-
vrouw hiervoor met concrete voor-
stellen komen. Daarnaast streeft
May-Weggen ernaar een eenvoudi-
ger kaartsysteem in te voeren voor
het hele openbaar vervoer. De be-
windsvrouw vindt het lastig dat
voor bus, trein en tram aparte
kaartjes gekocht moeten worden.
Ook wil Maij een eind maken aan de
slechte aansluitingen tussen bus-,
trein- en tramdiensten. In de lange
wachttijden bij het overstappen van
trein op bus of tram moet het mes*
aldus de bewindsvrouw gister-
avond voor de KRO-televisie.

punt uit
" Astronaut

Ronald E. Evans, een Ameri-
kaanse astronaut die deel uit-
maakte van de laatste bemande
missie naar de maan, is als ge-
volg van een hartaanval overle-
den.. Evans was 56. Zijn stoffe-
lijk overschot is zaterdag ge-
vonden in zijn huis in Scottsda-
le, een buitenwijk van Phoenix
in Arizona. Evans bleef aan
boord van de Apollo 17, terwijl
de astronauten Eugene Cernan
en Harrison Schmitt in decem-
ber 1972 de zesde en laatste
maanlanding maakten.

" Ongevallen
Er komt een onderzoek naar
het grote aantal onverklaarbare
ongevallen op de A2B tussen
Groningen en Assen. Het Ver-
keerskundig Studiecentrum
van deRijksuniversiteit in Gro-
ningen probeert in opdracht
van Rijkswaterstaat er achter te
komen, waardoor de ongevals-
score op dit baanvak sterk af-
wijkt van die op vergelijkbare
wegen. Op de A2B gebeuren
veel ongevallen waarvan de
oorzaak onduidelijk is. Het gaat
hierbij om auto's die van de
weg raken, tegen de midden-
bermbeveiliging rijden of die
betrokken zijn bij kop-staart-
botsingen.

" Aanslag
Vijf veehandelaren in het oos-
ten van Java zijn om het leven
gekomen toen iemand een gra-
naat gooide op de veemarkt. Er
vielen ook 15 gewonden. Vol-
gens ooggetuigen gooide een
onbekende de granaat in een
groep veehandelaren in Probo-
lingo. De politie heeft geen idee
wie de granaat heeft gegooid.

" Diplomaat
Irak heeft gisteren verklaard
dat het een Amerikaanse diplo-
maat zal uitwijzen als vergel-
ding voor de uitwijzing door
Washington van een Iraakse di-
plomaat die bij de Verenigde
Naties was geaccrediteerd. De
Verenigde Staten hadden de
uitgewezen diplomaat ervan
beschuldigd betrokken te zijn
bij een komplot twee tegen-
standers van Bagdad te ver-
moorden.

" Libanezen
Twee Libanezen die van de pre-
sident van de rechtbank in
Haarlem ons land uitgezet mo-
gen worden, hoeven voorlopig
niet terug naar Libanon. Dat is
het gevolg van de tussenkomst
van de Europese Commissie
voor de Rechten van de Mens
in Straatsburg. Die heeft Ne-
derland gevraagd niet over te
gaan tot uitzetting omdat zij
een klacht in behandeling heeft
genomen van de twee Libane-
zen.

" TBC
Bij een ex-gedetineerde van het
Huis van Bewaring in Arnhem-
Zuid is open long-TBC aange-
troffen. Naar aanleiding hier-
van onderzoekt het consultatie-
bureau voor TBC-bestrijding
van de gemeentelijke dienst
Welzijn en Volksgezondheid in
Arnhem op dit moment of ge-
detineerden en personeelsle-
den van het Huis van Bewaring
in Zuid besmet zijn met de>(u-
berkelbacterie. De man is opge-
nomen in een ziekenhuis.

" Arrestatie
In Manila is gisteren de tweede
man van de communistische
verzetsbeweging NPA (New
Peoples Army) gearresteerd bij
zijn aankomst op het vliegveld.
Op de arrestatie van Antonio
Cabardo, die onder meer in
Griekenland en Nederland was
geweest om fondsen te werven,
stond een beloning van onge-
veer 50.000 gulden. De 37-jarige
Cabardo, die te zamen met twee
andere communistische ver-
zetsmensen werd aangehou-
den, was lid van het Centraal
Comité van de nu verboden
communistische partij van de
Filippijnen.

" Veiligheid
Rond de komende vergadering
van het Israëlische parlement
worden buitengewone veilig-
heidsmaatregelen voor de afge-
vaardigden getroffen. Het par-
lement stemt morgen over een
nieuwe regering. De politie zal
ervoor zorgen dat de 120 afge-
vaardigden ondanks mogelijke
betogingen het parlementsge-
bouw kunnen bereiken.

" Vergoeding
Het ministerie van Justitie gaat
alsnog 1400 gulden schadever-
goeding overmaken aan de Be-
verwijker, die begin van dit jaar
twee weken te lang vastzat in
het Haarlemse Huis van Bewa-
ring De Koepel. Een dreigend
kort geding is daarmee van de
baan. Het ministerie had eerder
toegegeven dat er een fout is
gemaakt en de Beverwijker een
schadevergoeding toegekend
van honderd gulden per dag,
maar wilde pas betalen als hij
een verklaring zou tekenen.

Juichend de straat op

(ADVERTENTIE)

MEDEDELING VOOR
TREINREIZIGERS.

Een aantal personeelsleden van de Neder-
landse Spoorwegen heeft gisteren actie gevoerd.
Vandaag hebben zij het werk weer hervat.
Dit betekent dat het treinverkeer nu weer zijn
normale loop kan hebben.

Wij hebben getracht het ongemak als
gevolg van deze acties zoveel mogelijk te beper-
ken. Gelukkig hebben velen van u tijdig in
een andere manier van vervoer kunnen voorzien.

Werden uw reisplannen niettemin ver-
traagd of doorkruist, dan bieden wij daarvoor
onze verontschuldigingen aan.

N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN *&

# In de hoofdstad Kathmandu vierden gisteren tienduizenden Nepalezen het feit dat ko-
ning Birendra democratische hervormingen heeft toegezegd na weken van protest. Diplo-
maten in Kathmandu zijn echter nog niet overtuigd van deze omwenteling. Zij benadruk-
ken dat de opheffing van het partijloze Pancheyat-systeem nog niet geëffectueerd is en dat
dekoning nog niemand opdracht heeft gegeven een interim-kabinet te vormen. Koning Bi-
rendra, een absoluut monarch, schafte zondag een dertig jaaroud verbod op politieke par-
tijen af nadat vorige week vrijdag een massaal volksprotest, door ingrijpen van veilig-
heidstroepen, in een bloedbad was geëindigd.

(ADVERTENTIE)

UV6H
iedereen 1-

GIRO *
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<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters. Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden' ’ 1.00 per mm: 'Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogeli|ke lettergrootten met
minimaal een .woord in grotere letter (14 pnts.).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto 's. logos en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewiisnurfimers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag lm vrijdag 8,30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12.00-uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties.
HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.

I ißron: Cebuco Summo Scanner) 2230ï>

■ , r?* ~,_'_,.., -1 — „_ ■Personeel aangeboden

Riool of afvoer verstopt
De Vos - Sittard

Tel. 04490-18537
Voor VAKBEKWAME bin- Piccolo's in het Limburgs
nen- en buitenschilderwerk- Dagblad zijn groot in Rt-
zaamheden: 045-210020. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel gevraagd

Keser brengt nu werk naar
Hoensbroek en Brunssum

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

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

De koffie staat klaar bij Keser Uitzendburo.

Schoonmaakbedrijf Fortron BV
vraagt voor de zaterdag

flinke jonge mensen
voor het schoonmaken van een bakkerij te Brunssum.
Aanvangstijd ong. 15.30 uur, werktijden ong. 31/2 uur.

Betaling geschiedt volgens CAO.
Gelieve te bellen tel. 045-223800.

Gevraagd met spoed
Dames en Herenkapper M/V
wij bieden volledige baan en goede verdiensten.

Br.o.nr. B-4187, L.D. Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Golden Tulip Hotel
Zuid Limburg Epen

vraagt voor spoedige indiensttreding
Medewerker afwas/
schoonmaak M/V

Het betreft een funktie met 5-daagse werkweek
(mcl. weekend) voor circa 30 uur per week.

Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met de direk-
teur, P. Helleman, Julianastraat 23A, 6285 AH, Epen.

Telefoon 04455-1818

iTK Golden Tulip Zuid Limburg
Julianastraat 23a. 6285 AH Epen (L) Tel. 04455 1818. telex 56731

Hotel Hermens
in Valkenburg vraagt voor z.sp.m. tot eind oktober

Kamermeisje
5 dagen-22 uur per week (4x van 10 tot 14 uur, 1x van 8

tot 14 uur.) Soll. na tel. afspraak tussen 9 en 17 uur.
Tel. 04406-13020.

Zoekt u een zelfstandige en verantwoordelijke baan en
woont u in Heerlen of direkte omgeving?

Wij hebben nog plaats voor:
Rioolreinigingsmonteurs

Functie-eisen:
' Opl. LTS-niveau * Leeftijd ca. 18-30 jr. * In bezit van

groot rijbewijs is gewenst doch niet noodzakelijk.
Solliciaties zowel schriftelijk als telefonisch kunt u richten
aan: Van der Velden Rioleringen, afd. Personeelszaken
t.a.v. Mw. H. Jonkers-van der Velden, Koevoortseweg 2,
j 5281 SC, Boxtel. Tel. 04116-84355.

Verkoopster
slagerij

gevraagd voor onze moderne zaak, enige ervaring vereist.
Leeftijd v.a. 20 jr. Neem tel. contact op voor een afspraak

045-714250. Boumans Heerlen, Akerstraat 52.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft direct werk voor

electronica - monteurs M/V
voor een modern bedrijf in Susteren. U bent in het bezit van
het LTS-E diploma. Het werk is voor langere tijd. Een goe-
de verdienste en een prettige werksfeer worden geboden,

inzet en motivatie worden gevraagd.
Voor informatie:

04490-17360, Ton Peters
SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4.

Word RIJINSTRUCTEUR
(m/v). Of rijschoolhouder
(m/v). Met Kaderschooldi-
ploma direct aan de slag.
Prima toekomst. Goed be-
roepsperspectief. De Kader-
school beschikt over 250
aantrekkelijke vacatures.
Nieuwe opleidingen op
MBO-niveau starten bin-
nenkort in Utrecht en Best.
Beperkt aantal plaatsen. Zin
in snelle carrière? Fulltime
of parttime? Bel voor gratis
studiegids (ook 's avonds)
04998-99425.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Dringend MEISJES gevr.
hoge garantie. Tel. 045-
-462805.
Welke AANNEMER of met-
selpl. is geneg. 2 ruwbouw-
won. te maken. 045-442482
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den en ijzervlechters. Ook
colonnes. Tel. 045-231336/
230477. Hommerterweg 77,
Hoensbroek.
KOK en Leerling-kok gevr.
Werktijden in overleg. Tro-
cadero, Heerlen. Tel. na
12.00uur 045-710686.

Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks geld en hoog loon.
Soll. na tel. afspr. 045-
-229409 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
Gevraagd: RIJINSTRUC-
TEUR/trice, voor de motor.
Tel. 04409-3910.
Wij zoeken voor onze slage-
rij een gemotiveerd WIN-
KELMEISJE, liefst met er-
varing. Geïnteresseerden
kunnen schriftelijk of telefo-
nisch kontakt opnemen. Fa.
Slagerij Kapell, Tudderen-
derweg 104, Sittard. Tel.
04490-12197.
MEISJE gevr. Club Bubbles,
Geleen. Hoog gar. loon,
werkt, in overleg. Tel.
04490-42313.
Gevr. Huishoudelijke HULP
voor 2 ochtenden in de week
Na tel. afspr. na 19.00 uur
045-253791.
N.K. Verweyst een gespe-
cialiseerd onderhoudsbedrijf
vraagt een all-round LOOD-
GIETER en dakdekker. Wij
bieden een hoog loon, goe-
de soc. voorzieningen en
vast werk. Tel. 045-213760.
IJSVENTER gevr. i.b.v. rij-
bewijs, als bijverdienste.
Tel. 045-253004.

Goedlopend en gezellig pri-
véhuis te Kerkrade zoekt
dringend nog leuk jong
MEISJE, bel even 045-
-425100 b.g.g. 04490-23203

TELEFONISTE gevr. voor
gezellig privéhuis te Kerk-
rade. Tijd in overleg, 045-
-425100/04490-23203

Gevr. jonge dame voor de
AFWASKEUKEN (full-time).
Pers. aanm. Restaurant
Twiny, Promenade 14a,
Heerlen.
Gevr. Huishoudelijke HULP
voor 3ochtenden in de week
Bellen tussen 10 en 12 uur,
045-741561.
PART-TIMER gevr. Pas-
sende werktijden nader
overeen te komen. Wonen-
de in de direk'te omgeving
van Klimmen. Bel v. ml. tus-
sen 9.00 en 17.00 uur. Fa.
Lecon, Klimmenderstr. 62.
Tel. 04405-2624.
Club L'Aventura zoekt nog
enige nette BARDAMES,
ma-vr. v.a. 15.00 u. Hoofd-
str. 103, Amstenrade,
04492-4922.
Gevr. ervaren BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
akkoord. Hoog loon. Tel.
045-250930 of 250238.
Gevr. lieve OPPAS boven
de 30 jaar, niet rokend. Voor
baby van 6 mnd. 4 hele da-
gen per week te Einighau-
sen-Sittard. Erv. met kinde-
ren vereist. Br.o.nr. B-4218,
L.D., Postbus 3100, 6401
PP Heerlen.
PERSOON gezocht i.b.v.
auto die slechtlopende per-
soon geregeld kan vervoe-
ren. Br.o.nr. B-4219, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Gevr. sympathieke VER-
KOOPSTER voor Slagerij te
Oirsbeek voor 20 u. p.wk.
S.v.p. bellen na 19 uur. Tel.
04493-4545.
Gevr. SERVEERSTERS of
kelners, hulpkoks ca. 18 jaar
voor seizoenswerk. Restau-
rant Balaton, Grendelplein
9 Valkenburg. 04406-16846

Onroerend goed te buur 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.
Te huur voor kortere of lan-
gere periode omgeving
ECHT, compleet gemeubi-
leerde engestoffeerde fraaie
woning, onderdeel van een
geheel gerestaureerde boe-
renhoeve. Huurprijs inklusief
het verbruik van gas- water
en elctriciteit ’ 1.500,- per
maand. Inlichtingen Scheers
Vastgoed, tel. 04756-3031.
Te h. HEERLERHEIDE 1
pers. appartement, mcl. cv.

’ 500,- en borg. Te bevr.
04492-1900.

HEERLEN te huur Gringel-
str., tussenwoning met tuin,
woonk. keuken, 2 slpks.
douche en berging. Inl.
04490-43275.
Te h. per 1-5 te HEERLEN
eengezinshoekwoning, v.v.;
3 slpks., ligbad, 2e toilet,
tuin, geh. gestoff., hr.pr.
’9OO,- per mnd. excl. Tel.
045-230601 of 043-216721.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
■ ;; - .. " ■■

Te huur gevraagd
Gezocht op korte term. we-
gens vaste baan bij Golden
Tulip EPEN, woonr. m. ei-
gen badk. en keuken, max.
hr. ’ 500,- p. mnd. Tel. 085-
-340947.

'—■

Onroerend goed te koop aangeboden

Hoensbroek, Prof.Koopmanssstr.
Luxe premie A woning met tuin en berging.

Speciaal voor jonge gezinnen.
Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 045-712255.

Gevraagd
Heerlen

en
omgeving

panden in
alle prijsklassen.

Troost onr.goed
Telefoon 045-717976.

Uw huis
snel en vakkundig
verkopen

Wij bemiddelen graag voor
U

Marinus
Krijntjes

Makelaar-Taxateur o.g.
Kummenaedestr. 72,

Geleen. Tel. 04490-515447.

Brunssum
Leuk halfvrijst. woonh. met
berging en grote tuin (mog.
garage). Ind.: beg.gr. gang,
kelder, woonk., eetkeuken,
badk., toilet. Verd.: 2 ruime

slpks. Pr. ’ 92.000,- k.k.

LIVAC bv
Tel. 04490-10855.

045-220550.

Kerkrade-West
Industriestraat 62

’ 85.000,- k.k.
cafépand

met boyenwoning
Troost onr.goed

Heerlen i
Telefoon 045-717976.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,5%.
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
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.
ÜBACH O. WORMS, Slo-
terstraat 82, goed onder-
houden eengezinswoning
met cv., grote tuin, 2 slpks.
’82.500,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

HEERLEN, nabij centrum,
halfvrijst. woning met voor-
zij- en achtertuin. L.woonk.,
open k. 1e verd. 3 slpkrs en
badk., 2e verd. bergr. en 4e
slpk., geh. onderkeld., ga-
rage. Aanv. in overleg. Vr.pr.
’135.000,- k.k. Tel. 045-
-722060
Te k. halfvrijst. woonh. nabij
centr. MAASTRICHT. Direct
te aanvaarden. In perf. staat
pr. ’ 140.000,-. 043-615507
Te koop houten SCHOOL-
GEBOUW, 4 klaslokalen.
Tel. 045-715477 of 740112.

BRUNSSUM, Jupiterstr. 37,
mooi gelegen woning met
voor- en achtertuin, 3 slpks.,
deels dubbel glas, mooie
keuken, ’ 105.000,- k.k. Bij "100% fin. netto maandlast
ca. ’ 675,- p.mnd. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

GELEEN, mooi boerderijtje,
centraal gelegen. Inl. en
afspr. bezicht. 045-741474.

GEVRAAGD. Huis met
grond. Tot ’90.000,- op-
knappen geen bezwaar. Fi-
nanciën aanweizg. Tel.
04492-2601 .

Bedrijfsruimte
Te huur gevr. OPSLAG-
RUIMTE. Tel. 045-750238..

Kamers
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1, Kerkrade.
Kamer te h. in VOEREN-
DAAL. Inl. na 19 uur 045-
-750229

Woningruii
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. Woningruii
over geheel Nederland.
Woningruii, heb groot mooi |
herenhuis in Roermond, wil
ruilen tegen kleinere woning
geen flat, HERTEN of om- ;
geving. Br.o.nr. B-4181 LD, 'Postb. 3100, 6401 DP Hrl. j

Bouwen/Verbouwen
■■■'■" - " ' '■ i
Te k. gebruikte (zeer goede) |
plm. 1500 DAKPANNEN, ;
type: 0.V.H., kl. genuan-
ceerd. Te bevr. 045-243267 ;

Bouwmaterialen
r i

Grenen BALKEN b.v. sx7cm
’2,25 p. meter. 15x5cm
’4,50 p. meter. 16x6cm.
’5,75 p. meter, enz. Incl.
BTW!!! Evt. thuisbez. Hout-
zagerij Windels, Industrieter.
Bouwberg Brunssum, tel.
045-270585.
Te k. rollen DAKLEER va.

’ 25,-; watervaste platen
2.44 x 1.22x 18. Tel. 04490-
-15338.

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

Kelderplavuizen

’ 13,- per m 2
terrasplavuizen

’ 24,50 per m 2
Garageplavuizen

’ 21,50 per m 2
Woonkamertegels

’ 24,50 per m 2

Laanderstr. 47, Heerlen. Tel. 045-715544.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Tek. gebr, ijzeren en houten
BALKEN, grote lichtkoepels,
bielzen enz. Matrak Nuth.
045-243736.

BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
ÏHoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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
Snelle en VAKKUNDIGE re-
paraties van al uw TV- en
Hifi-toestellen zonder voor-
rijkosten. W.R. Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Tel. 045-352727.

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.

Hobby/D.h.z.
fë koop BOVENFREES/
verdiktebank de Walt
’1.950,-; metaaldraaibank
Ferm 380 V, 100 cm tussen
de centers ’5.950,-; Lint-
zaag ’ 450,-; draagb. auto-
geen lasapp. Ferm ’ 225,-.
Tel. 045-212080.

Winkel & Kantoor

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 ’ 1.995,- voor ’ 1.690,-.

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

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

AUTRONIC BV Tel. 04492-3888.

Fax ’ 1.595,-
-vanaf excl. BTW

Sokla 8.V.,
Schaesbergerweg 126,

Heerlen. Tel. 045-724379

FAXPAPIER alle maten,
goede prijzen. Henstein H.O
Tel. 04490-50438, (tevens
faxnr.).

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Auto's

Karcherservice bij Kerp:
DEMONSTRATIE VAN HET COMPLETE
HOGEDRUKREINIGERS PROGRAMMAN

* Eigen servicedienst!
* Reparatie ALLE Karchers!

* Totaalprogramma van onderdelen en accessoires!

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

Kadett rijders opgelet!
Wij zijn opzoek naar uw auto

Kom nu langs, voor een fantastische aanbieding.

Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

Automaat
Volvo 440 en Volvo 460

uit voorraad leverbaar.

VOLVO
A. Klijn. De Koumen 7

Hoensbroek. 045-220055.
Stationcars

met Bovaggarantiebewijs en VVN-keuringsbewijs.
Opel Omega 1.8 Stationcar staalgrijsmetallic 1987
Kadett Caravan 1.6 D div. opties karmijnrood 1985
Kadett Caravan 1.6 Diesel blauw 1985
Ford Escort Estate 1.6 Diesel CL wit 1987
Ford Escort 1300 Stationcar 5-drs. goudmetaal 1985
Mitsubishi Pajero 2.5 Turbo Diesel 45.000km 1987

Bovag automobielbedrijf Leijenaar's - autocentrale,
Ridder Hoenstraat 151, Hoensbroek. Infolijn 045-212091.

Mazda 626 HB PS 2.0 aut., LPG '88; Mazda 323 HB 1.5
aut. '88; Nissan Sunny SLX 1.6 aut. '87; Mazda 626 Sedan
2.0 '82-'B3-'B4-'88; Mazda 626 Sedan 1.8 '88; Mazda 626
Sedan 1.6 2x '87; Mazda 626 HB 2.0 '84; Mazda 626
Coupé 1.6 '83-'B6; Mazda 323 HB 1.3 '79-'B5-'B6-'88;
Mazda 323 HB 1.5 '86; Mazda 323 Sedan 1.3 '85; Mazda
323 Sedan 1.5 '86-'B7; Mitsubishi Galant 1.6 '82-'B6; Opel
Rekord 2.0 S 82; Oei Kadett SC 1.2 S '87; Fiat Uno 60S
zilver 1.1 '87; Fiat Panda 750 '86; Fiat Ritmo 1.3 '83; BMW
318i'87; Toyota Corolla GL 1.3 '86; VW Golf C 40KW 1.3
'85; VW Jetta C 1.3 a.nw. '87; Lada 1200 E '83; Opel
Kadett 1.2 station '86; Mazda 323 1.7 D '87.

Mazda-Kroon-Garantie

Autobedr. Leymborgh B.V.
Bornerweg 2 - 8, Limbricht. Tel. 04490-15838.

BMW
316 veel extra's '87

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

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

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.

Diesels
met Bovaggarantiebewijs en VVN-keuringsbewijs.

Mercedes 190 Diesel div. opties antracietmet 1988
Mercedes 190 Diesel wit 1987
Mitsubishi Pajero 2.5 Turbo Diesel 45.000km 1987
Ford Siërra 2.3 Diesel GLrood 1987
Opel Ascona 1.6Hatchback LS 5-drs. Diesel 1987
Kadett Stationcar 1.6 Diesel karmijnrood 1985
Kadett Stationcar 1.6 Diesel blauw 1985
Kadett 1.6 Diesel Sedan met koffer grijsmet 1987
Opel Ascona 1.6Diesel wit 1982
VW Golf 1.6 Diesel rood 1985
Ford Escort Estate 1.6 Diesel CL wit 1987

Bovag automobielbedrijf Leijenaar's - autocentrale
Ridder Hoenstraat 151, Hoensbroek. Infolijn 045-212091.

Stationcars
Opel Omega 2.01 LS grijsmetallic 1987
Opel Omega 2.3 Turbo Diesel 1988
Opel Kadett 1.6 Diesel 1989
Ford Escort 1.3 , 1981
Toyota Corolla 1.8 Diesel grijsmetallic .: 1987

Autobedrijf Ad van Neer
Zandweg 160, Heerlen (naast vroedvrouwenschool).

Tel. 045-416023.

Citroen
BK 14 2x '85 - G
BK 14 2x'BB- M

BK 14Ewit'86-G
BK 14ELPG '86 - G

BK 14E blauw '86 - M
BK 14 RE wit'B7-G/M

BK 14 RE wit '88 - M
BK 16 RS blauw '84 - G/M

BK 16TRS wit'B3-G
BK 16TRSLPG '85- M

BK 16 TRI wit '88-M
BXl9GTwit'B6-M

M is Maastricht
G is Gulpen

Citroen van Roosmalen
Wilhelminasingel 58,

Maastricht, 043-215154
Rijksweg 113, Gulpen

04450-1450

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 1.8 Laser 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

Mazda
626 2.0 GLX HB "12V 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 I.2LSHB'B6
Kadett 1.6 LS D '85
Kadett 1.2 S HB 84

Corsa 1.3 S Luxus '83
Auto Limburg Stem

Mauritsweg 126
Tel. 04490-38474.

RENAULT
Top-occasion

Diverse merken
met 1 jaar garantie.

Kerres b.v.
Dom. Mijnstr. 25, Kerkrade.

Tel. 045-452424.

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.

Ad van Neer
Autobedrijf

Opel Kadett GL AUTO-
MAAT '85; Ford Escort 1.4
4-drs. 1e eig bwj. '87; Opel
Rekord 2.0 I CD '83; Kadett
4-drs.'7B.

Zandweg 160, Heerlen
naast Vroedvrouwenschool.

Tel. 045-416023.
Te koop gevraagt alle mer-
ken AUTO'S. Tel. 053-
-326242, ook 's avonds.
Te k. LADA Niva mcl. sunr.,
bullbar, sportv., APK-'9l, in
pr.st. ’ 2.750,-. 045-716526
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S, schade of defect
geen bezwaar, 045-416239.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671.
Opel KADETT stationcar,
nieuw model, bwj.'Bo. Dr.
Schaepmanstr. 12, Bruns-
sum 045-255304 na 17.00U
Van dame Mazda 323 ES
AUTOMAAT HB, mod. '83,
63.000 km, goudbruinmet.
Auto is als nieuw, ’ 5.950,-.
04490-39127. __.
Grandioos LENTESPEKTA-
KEL: de nieuwe Favorit, nu
diverse aktie-modellen.
Grijp deze kans! Nooit zo
voordelig bij uw Skoda-cen-
trum voor Limburg. Garage
Central Geleen, Rijksweg
Centrum 97.
Alfa Romeo GIULIETTA
1600 i.z.g.st. Vr.pr.

’ 4.950,-, bwj.6-5-'B3. Te
bevr. Vloedsgraaf 8
Hoensbroek.
AUDI 80 I.BS, 6-'BB, blauw,
schuifdak, LPG, schade,
49.000 km. ’ 22.950,-.
04906-1387.
AUDI 100 Avant, 8-'B6, rood
5-cyl. 115 PK, 75.000 km.

’ 19.950,-. 04906-1387.

AUDI 100 cc, autom., bwj.
'84,1eeig., onderh. rapp. en
nota's ter inz., auto verkeert
in uitst. st. Vr.pr. ’12.500,-.
Tel. 04490-77888.
Te k. BMW 718 ibwj.'Bl,
’4.500,-. Tel. na 15 uur,
045-714273.
BMW 730, aut., APK 2-'9l,
weinig km, geen roest,
100% in orde, BBS-velgen,
vele extra's, vr.pr. ’ 4.250,-.
043-436983.
BMW 728imei 1985, met al-
le extra's, blauw met., spec.
prijs, mr. mog. Autobedr.
Boschker, Heerlerweg 67,
Voerendaal. 045-751605.
Te k. BMW 315, bwj. '81,
wit, APK mrt. '91, uitgeb.,
sportv., nwe. banden, vr.pr.
’4.500,-. Tel. 045-461082
b.g.g. 460438.
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.
CITROEN BK 14 RE, 6-'BB,
LPG, rood, 58.000 km.

’ 15.950,-. 04906-1387.
CITROEN LNA type '82, kl.
blauw, benz. verbr. 1 op 18,
APK 4-'9l, i.st.v.nw.,
’3.150,-. Tel. 04490-29612
Citroen VISA Super E '83, 4
cyl., APK 4-'9l, met steek-
proef, ’ 2.950,-. 045-
-225913.
Te k. Citroen BK TAD DIE-
SEL, grijs kent., bwj. '84.
Tel, ml. 04754-86745.
CITROEN CX 2.0 RE, 1986,
wit, stuurbekr. 80.000 km.
’11.950,-. 04906-1387.
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
Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. Golf Cabriolet
bwj.'79, zeer apart. 2x Golf
GTi, alles '83, in nw.st.

’ 5.900,-; BMW 520 i aut,.
schuifd. t.'B3 ’ 8.500,-; Ford
Escort 1300 GL t. '83
’6.900,-; Ford Fiësta 1100
S t.'Bo ’2.400,- Mitsubishi
GAlant 1.6 GL t.'B2 n.m.

’ 3.900,-; BMW 520, 6 cyl.,
autom., t. '81, ’3.900,-;
Volvo 244 GL t.'Bo
’3.500,-; Ford Fiësta t.'B4
nw. model ’6.900,-; Mitsu-
bishi Colt Turbo t.'B3
’7.900,-; Diahatsu Chara-
de diesel, nw. mod., 5-bak,
t.'B4, ’6.900,-. Opel Asco-
na 16 S HB t.'B3 ’5.900,-
Volvo 240 GL 6 cyl. Diesel t.
'83 ’8.900,-; BMW 315 t.
'83 ’7.900,-; VW Kever
bwj. '72 in nw.st. ’3.700,-;
Datsun Cherry t. '82
’2.900,-; Opel Kadett sta-
tion t.'Bl ’3.900,-; Rover
2600 t.'B2 ’ 1.900,-; Datsun
Cherry diesel, 5-bak, t.'B4,
nw. model, ’ 6.900,-; Dai-
hatsu Charade KG, t.'B2,

’ 2.700,-Mitsubsihi Colt t.
'81, ’2.500,-; Opel Rekord
2 L S, t.'B2, ’2.900,-; Re-
nault 4 stationcar, geel kent.
t.'B3, ’ 2.900,-; Datsun
Bluebird 1.8 GL stationcar t.
'83 ’6.500,-; BMW 320 6
cyl., aut, t.'Bo, ’3.900,-;
Ford Escort station t.'Bs
LPG ’6.900,-; Opel Kadett
1600 S Coupe bwj.'79
’3.900,-; Lada 2105 t.'B4

’ 2.300,-; Renault 5 TL t.'B3
’4.900,-; Golf Sprinter t.'Bl,
’3.100,-; Opel Ascona 19
S, '78, autom., ’1.400,-;
Mazda 121 coupé bwj. '77 i.
z.g.st. voor liefhebber
’2.100,-; Honda Prelude
automaat t. '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,-; Mitsubishi Celes-
te 200 GT '81 ’.2900,-;
Opel Rekord 2 Itr. t. '82
’3.500,-; Datsun Violet 5
bak t. '82 ’2.700,-; Opel
Kadett Station t.'Bl

’ 4.900,-; Simca bestel '82

’ 2.900,-; Opel Ascona t.'Bo
’2.700,-. Div goedkope in-
ruilers, alle auto's met
nieuwe APK. Geopend van
ma. t/m vrij van 9.00-19.00
uur. Zat. tot 17.00 uur. Inr.
fin, gar. mog.
Te k. Fiat UNO 75, le, bwj.
'87, vr.pr. ’ 14.000,-, tel.
045-271544.
Te k. Ford FIËSTA 1100,
bwj.'Bl, gek. tot '91, tel.
04490-24341.
Ford ESCORT Laser 1.3 M
'83, APK sunr., z. mooi

’ 5.750,-. Tel. 045-454087.
Ford SIËRRA 2.0 Laser, 9-
86, blauw, LPG, 5-drs.
82.000 km. ’13.950,-.
04906-1387.
Te koop Ford FIËSTA zeer
mooi, zwart, sunroof, pr.

’ 1.950,-. Tel. 045-256115.
Te k. Ford TAUNUS 2.0
Ghia, bwj. '77, t.e.a.b. Tulp-
str. 50, Heerlen. Tel. 045-
-215303.

LuclBjaar proficiat

proficiat Dag mar
■PP*'- . Al 19 jaar

Sweet Seventeën Sarah, Schön war*

' .JÊÊÊÊÈm Jugendzeit, wa>4
proficiat

Wietske wordt vandw
23 jaar.

I

1 "Gooi het maar in de groep!

Proficiat

M| Zij heeft ook het rijbe*
wist U het al. I

Het rossige gevaafj^
,«<*. Reageren op

advertenties onder
■ji «<s«X BRIEFNUMMER.

Ijjl Stuur uw bnet (voldoende |
" gelrankeerd) naar riet

Heerlen en vergeet n,e'
Hiep, Hiep, Hoera enveloppe het nummer o"

Jo wordt vandaag 60 jaar. de^T^
Te k. Ford SIËRRA Ghia 2.0
LPG, m. '85, met trekh., pr.
’9.750,-. 04490-81097.
Te koop Honda CIVIC De
Luxe bwj. 28-8-'BO, i.g.st.
bordeauxrood, pr. ’ 1.500,-.
Tel. 045-225529.
Te k. Honda CIVIC aut. bwj.
'78, APK 10-'9O, pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-227589.
MAZDA 626 coupé LPG-
install., APK gek., mooie en
goede auto, bwj. '82
’2.750,-. 045-323178.
Te k. MERCEDES 280 SE,
nw. type, bwj.'Bl, autom.,
km.st. 130.000, kl. comtoise,
sportwielen, trekh., schuifd.,
centr. vergr., gekl. glas,
radio-cass., APK tot '91,
zeer mooie auto, ’ 13.500,-.
Tel. 045-323178.
Mitsubischi GALANT 1600
stationcar, 4-'B3, 65.000 km
wit, ’5.500,-. 04906-1387..
Mitsubishi GALANT GL tur-
bo diesel, 8-'B6, met.blauw,
86.000 km. ’11.950,-.
04906-1387.
Mitsubishi LANCER bwj.
'81, APK '91, 4-drs. kl. zil-
vermet., zeldz. mooie auto,
’2.750,-. 045-323178.
Nissan SUNNY diesel 1.7
SLX, bwj. '88, 65.000 km,
Wit, ’ 20.000,-. 04457-2581
Opel KADETT diesel, sta-
tioncar, 6-'B7, grys kent. wit,
81.000 km. ’11.950,-.
04906-1387.
Opel ASCONA 1.6 CD, 5-
87, blauw, 5-bak, stuurbekr.
57.000 km. ’15.950,-.
04906-1387.
Te k. Opel ASCONA 1.65,
bwj. '82 i.z.g.st. kl. groenmet
pr. ’4.900,-. 04405-1413.
Opel MANTA GTE 2.0, bwj.
'83, zeer mooi. Kissel 42,
Heerlen.
Te k. OPEL Kadett C, bwj.
'79, APK mrt.'9l, vr.pr.

’ 2.000,-. Tel. 045-210413.
Te koop Opel KADETT 1200
S bwj. okt. '81, APK 9-'9O,
100%. Tel. 045-419749.
Opel REKORD 2.0 S Berlina
bwj. '82, groenmet. centr.
vergr., electr. antenne, nw.
banden, trekh. Deze auto is
als nieuw. Inr. mog. Lampis-
teriestr. 2, Hoensbroek.
Opel REKORD 2.0Sschuif-
d. 4-drs. met sportwln., APK
'91, t. '81, als nieuw, zo mooi
’2.950,-. 045-323178.
Opel MANTA 16S automa-
tic, schuifd., bwj. '77, APK-
gek„ ’ 1.250,-045-323178.
Opel KADETT HB 13S,
schadevrij, blauwmet., bwj.
'81, 67.000 km, ’4.250,-.
Tel. 045-723932.
Opel CORSA 13 GL 4-drs.
TR, 3-'B7, LPG, ’ 11.250,- i.
z.g.st. mr. mog. 045-453572
Opel Kadett AUTOMATIC
1.6 GL, bwj. '85. Autobedr.
van Neer, Zandweg 160,
Heerlen. Tel. 045-416023.
PEUGEOT 505 GR, 7-84,
LPG, 115.000km. ’ 5.950,-.
04906-1387.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

PORSCHE 924, 944
zeer apart, paarlemoe,^B
get.glas, 5-bak,. sp°iM
Auto Limburg, Stem, tW
ritsweg 126, 04490-3gi>M
RENAULT 4 GTL, bv 4a,"l
'82, APKS-'9l, nwe. kf■ling-remmen-banden-u'1'■
laat, in showroomcond-'|^H

’ 1.950,-. Tel. 045-44f5-Bf#'^BWeg. overcompl. te ■■
z.g.a.nw. RENAULT 1 ■;■
tomaat, 1986, km.st. sieiM26.000, pr. ’13.600,- ■
045-414086. ,^B
SKODA 105 S, type 'fs Ishowroomconditie, me'

|: ■roof. Betaling in o^B
voor slechts ’ 4.950/,gf.B
uw Skoda-dealer Gatrli'rMCentral, Rijksweg Cc"" I

Weg. omst. hed. 3-drs■ ■■
baru JUSTY 10 SL, IZ^M37.000 km., 4 WD, z°aM
dak en vele extra's, „("■

’ 9.500,-. Tel. Q45-7J6^.M
TALBOT Horizon 1.338
bwj. '83, ’ 1.450,- met'%(■
achtersch. Tel. 045-2ji>.B
VW GOLF 1.6 Diesel £L *M
traciet 5-bak '87; p

aVB1.3Cblauw '83; Audi tiV ■
wit sch.d. '85. Auto Lir^; ■
Stem Mauritsweg H
04490-38474. —-^-B
Te k. GOLF 1600cc, bVl'iß
'86, 5-gang, 1e eig-, >f'y IHeigank 13, Landgragl^M
Te k. Volkswagen ,g I
GTI, bwj.'79, APK tot ■
04490-24341. -^$M
VW GOLF diesel, 7\M
grys kent. 80.000 km ■

’ 12.900,-. 04906-138^1
VW PASSAT diesel s'aVlcar, 3-'B7, grys kent. °fyl I
km. ’ 11.950,-04906^■
VW PASSAT diesel, B'^ I
wit, 5-drs. 105.000 ■

’ 11.950,-. 04906-I3gi>^ I
Te k. VW TRANSPOPJ Jf ILPG, in prima st. nwe. * pi I
plaat, nwe. uitl. r I
’2.800,-. 04499-388&. ■
18.00 uur. —^l
VW GOLF diesel zeer I
79.000 km gelopen aftj|
cietgrijsmetallic 198 „71
na 19.00 uur 04492jgi<^
VW DERBY LS type H’APK 100%, ’750,--
-senstr. 44, Landgraat^-gjj
Te k. apart mooie Xc
bwj. '73, antracietmet-, z j
extra's, APK tot 9-9° fè
st., vr.pr. ’3.800,--
-04490-44047. __^-^al
VW POLO L, APK aptj'
i.z.g.st. ’1.250,-. He>kerkstr. 66, Hrl. Mee
broek. -^GOLF GTI bwj. '81, ac-ties, vaste prijs ’'" ,
Tel. 04750-22697.____^<j
VW GOLF 1300, t>WJ- -S.
APK, i.z.g.st., ex!,,

’ 1.950,-.. Tel. 045^72Ug-^j
Te k. Golf DIESEL W^-gt
i.z.g.st. en mooi, APK

’ 2.650,-. 045-316940^,
VOLVO 240 GL 2.3, e*V'87; 240 DL 2.0 nW-SK^rfmodel '85. Auto Lim^.Stem, Mauritsweg
04490-38474. _^^

Voor Piccolo's zie verder pagina 14

"" /ERVICE RUBPIEIT.
FONTEINPOMPEN
en alle soorten sproeiers voor :gm
grote en kleine waterpartijen, M
alsmede vijverfolie, filters, X^MEMÉmËkoppelingen, slangen en verlichting iMt.
uit voorraad mJgp^V^P
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Afgepeigerd
Bi*Br*!?j4o uur na de redding van
Vja

n°* old brand de 'Scandana-
Schir> nog steeds- Het rokende
van tIS za^erdagavond het haventje
borp uSekil ten noorden van Göte-v^s°innengesleept om de brand

beter te kunnen bestrijden. De hele
dag staat de brandweer te blussen
met veertig spuitenrond het scheef-
hangende schip en een stuk of twin-
tig binnenin. Met dynamiet zijn ga-
ten gemaakt om het bluswater weer
te laten wegspoelen. De 15.000 be-
woners van Lysekil zijn gewaar-
schuwd voor giftige wolken die vrjj
kunnen komen.

Op zondagavond pas krijgt de
brandweer greep op het vuur. De
brandweerlieden voelen zich afge-
peigerd. Vooral de mannen die het
kokende schip in moesten om de
vuurhaarden te bedwingen, zijn aan
het einde van hun latijn. Langzaam
kunnen devoorbereidingen worden
getroffen om de 148 slachtoffers tebergen. Dan wordt het ook mogelijk
om de auto's en trucks van het auto-dek te slepen, waarin vermoedelijkveel mensen in strijd met de regelslagen te slapen.

De Zweedse arts Torn Brokopp, die
het hele weekeinde nauw bij het
reddingswerk is betrokken, gelooft
dat de meeste slachtoffers door ver-stikking om het leven zijn gekomen.
Hetvuur heeft hen pas later bereikt.De verkoolde overschotten zullennaar Oslo worden vervoerd, waar
een speciaal team is gevormd voorde identificatie.

Nabestaanden zijn dringend ver-
zocht om straks naar Oslo te komen
en niet nu al naar Lysekil te gaan.
Toch reist een aantal op dieprachti-
ge lentedag naar het vredige naven-
plaatsje, waar ineens de vlaggen
halfstok hangen. Ze hopen, wellicht
tegen beter weten in, dat hun gelief-
de nog leeft. Maar chefEnglund van
het reddingsteam kan alleen maar
zeggen dat die kans is uitgesloten.

Ze voelen zich machteloos en woe-
dend. Wie is die gek die het vuur
heeft aangestoken? Want iedereen
gelooft dat er een gewetenloze pyro-
maan aan het werk is geweest. An-
ders is het onmogelijk dat enkele
minuten na elkaar op zeker twee en
zeer waarschijnlijk drie verschillen-
de plaatsen brand uitbreekt. De
Zweedse politiecommissaris Roar
Onso zegt echter: „Niets wijst er op
dat er sprake is van een misdrijf."
Hij zucht en vervolgt: „Maar anders-
zijds weet ik ook niet wat het dan
wel is."

Mis
In elk geval is na het ontstaan van
de vlammen aan boord van de
'Scandinavian Star' van alles mis
gegaan. Politiecommandant Onso
weigert daar op in te gaan. „Dat is
mijn zaak niet. De veiligheidsmaat-

regelen is een zaak van andere auto-
riteiten."

Die autoriteiten laten zich in Lyse-
kil niet zien. Daardoor kunnen niet
alle geruchten die in de haven de
ronde doen op waarheidsgehalte
worden getoetst. Maar aan de hand
van verklaringen van overlevenden
mag toch wel worden aangenomen
dat de bellen van het brandalarm
niet hebben gerinkeld, niet alle red-
dingsboten werkten en dat - op zn
minst - de communicatie tussen
met de bemanning van het ramp-
schip en de passagiers beneden alle
peil is geweest.

De 31-jarige Deen Leo Odland, die
vrijdagnacht om kwart voor twee in
zijn hut zijn dertien maanden oud
dochtertje verschoonde, zegt dat hij
gealarmeerdwerd door lawaai op de
gang. Hij gingnaar buiten om te vra-
gen of het niet wat zachter kon. Od-
land zag een enorme rook. Hij sloeg
meteen de ruit van een brandmel-
der in: „Er gebeurde niets."

Leo Odland gingterug naar zijn hut,
dichtte snel de kieren van de deur af
met natte handdoeken om de rook
buiten te houden, zodat hij en zijn
vriendin zich konden aankleden om
vervolgens hun kind in een nat la-
ken te pakken. Daarop doken ze de
rook in. Alles achterlatend, waaron-
der de trouwkleren en de gouden
huwelijksring die ze in Frederiksha-
ven zouden gebruiken.
„Het was een chaos", zegt Odland,

„niemand van de bemanning wist
wat zijn taak was. We gingen in de
reddingsboten, maar niemand hielp
ons om op het water te komen. Ein-
delijk op zee deed de motor het niet.
We hebben geroeid, totdat dat Rus-
sische schip ons oppikte."

binnen/buitenland

Overlevenden getuigen van afgrijselijke taferelen
Scandanavian Star:

hel van vuur en rook
I] v Van °nze corresP°ndent
zon ?KIL ~Ze dacht dat ze-.haï sterven- Met alle kracht in
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si'Jtr lge Deense niet. Opge-
ven n

*
Zat ze' En ze waren haar
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lVialStar,e and °P de 'Scandana-

Oslo^ivrno op de veerboot tussen
Ivenm rwegen) en Frederiksha-
»f v ~.enemarken) begon al een uurEerste ?erder> zo rond half twee.
autod u Stond bij de hutten °P het
W p een brand in een stapel la-
sen iv

aSS uglers wisten die te blus-
UiktiiH-aar- et vuur dat vrijwel ge-
H h/k \n een hut °P een hoger
SedonM «*

kon niet °P üJd worden
het 1» Het kostte waarschijnlijk
tteliiV'?!1 aan 148 mensen, voorna-"JK Denen en Noren.

WLI^3 Kold is een van de 345 over-
WiiPht 1 die de hel wisten te ont"
voofTn' Met een natte handdoek
Hik tÜaar,gezicnt kon ze uiteinde-
3onri« ■ .haar deur °Pen maken.
*Ier, s door de vette rook te'i, rende ze de gang in. „Het leek«chi.s!chtmerrie". zegt ze hoofd-'lUddend, „ik hoorde niets en ik
en rook^' Het W3S eCn helVan Vuur

"toii^f naar een hoger dek. maar
liep , trap niet vinden. Even later
iriPno ln de armen van drie andere(j^nsen. Het gaf Brenda hoop, om-
de jie.2icn niet meer zo alleen voel-lukte- Een helikopterzag het
rnaeh' en hees hen aan boord. De
aridpe vloog nog een rondje om
op t

en van het brandende schip
r^g e Pikken, maar er was niemand

# Het blussen van
de Noorse veerboot
in de haven van
Lysekil ging
gisteren de hele dag
door. Ondanks de
waarschuwing voor
giftige rook,
kwamen toch nog
vele nieuwsgierigen
naar het rampschip
kijken.

Bemanning
De 97 bemanningsleden, die onder
leiding van de Deense kapitein
Hugo Larsen stonden, waren nog
maar veertien dagen aan boord. Ze
kwamen uit Portugal, Spanje en de
Filipijnen en spraken geen woord
Noors of Deens, de taal van de
meeste passagiers. Ze konden vol-
gens de overlevenden geen aanwij-
zingen geven. „Ze deden helemaal
niets." DaNo Ferries, de rederij die
de 'Scandinavian Star' in de vaart
heeft, zou het ook niet nodighebben
gevonden om de bemanning te trai-
nen, 'omdat het allemaal ervaren
zeelui zijn.
Het zal zeker uitgezocht worden,
maar het kan Odland er niet van
weerhouden donderdag te trouwen.
„Na deze ervaring kunnen mijn
vrouw en ik alles aan." Zijn landge-
note Brenda Kold is minder in een
juichstemming. „Zolang ik leef, zal
me dit altijd bijblijven", zegt ze
zacht, „zonder mijn wekker was ik
nooit wakker geworden. Ik heb het
brandalarm niet gehoord. Ik ben ge-
red als door een wonder."

weert schenk

Nieuwe Democratie wint opnieuw in Griekenland

Kostas Mitsotakis
mogelijk premier

Van onze correspondent
ATHENE - Kostas Mitsotakis, de
72-jarige leider van de conservatie-
ve partij Nieuwe Democratie, heeft
het premierschap van Griekenland
voor zich opgeëist, nadat de partij
wederom als winnaar uit de bus is
gekomen bij de derde parlements-
verkiezingen binnen tien maanden.
Deze keer kwam zy van 46,2 procent
op 46,9 procent van de stemmen en
van 148 op 150 zetels, precies de
helft van het totale aantal zetels. De
enige afgevaardigde van de partij
Democratische Vernieuwing, Kos-
tas Stefanopoulos, zei hem gisteren
steun toe, waardoor Mitsotakis op
151 zetels kan rekenen. Na tien
maanden lijkt de patstelling in de
Griekse politiek doorbroken en is
de vorming van een regering moge-
lijk.

Nadat een rechtse televisiezender 's
nachts om een uur had voorspeld
dat de absolute meerderheid van
151 was verzekerd, ontwikkelde
zich in het stadscentrum een groot
feest. Het geclaxoneer van duizen-
den auto's was tot in devroege mor-
gen te horen.

De socialistische PASOK zakte van
40,67 procent (128 zetels) op 38,5
procent (125 zetels) en de groten-
deels communistischeAlliantievan
Links en Vooruitgang (ALV) hand-
haafde haar 21 zetels ondanks stem-
verlies van een halfprocent. Dit was
veel geringer dan werd verwacht.
De twee partijen hadden in vijf dis-
tricten gemeenschappelijke kandi-
daten aangewezen, hetgeen in vier
tot succes leidde.

De twee noordoostelijke districten
van het land, waar een islamitische
minderheid woont, wonnen onaf-
hankelijke groeperingen die zich
'Turks' noemen. Zij kregen twee ze-
tels, waaronder een voor de pas vrij-
gelaten dr Sadik Ahmed. De kleine
rechtse Democratische Vernieu-
wing van Kostas Stefanopoulos
won met 1,67 procent een zetel,
evenals de ecologen met 0,75 pro-
cent, een onverwacht laag cijfer.

Regering
Mitsotakiskwam met zijn echtgeno-
te om vier uur 's nachts het perscen-
trum in om te melden dat hij mor-
gen een regering zal vormen. De
grondwet schrijft voor dat een kan-
didaat, om met het premierschap te
worden bekleed, moet beschikken
over de 'dedilomeni'. Dat is de tevo-
ren betuigde steun van de meerder-
heid van het parlement.
Het huidige, door de PASOK uitge-
dokterde systeem, waaraan Mitsota-
kis vorig jaar wel nog zijn steun
heeft gegeven, noemde hij nu 'mis-
dadig' omdat het leidt tot situaties
waarin iemand met bijna 47 procent
van de stemmen nog geen regering
kan vormen. Volgens hem komt dit
nergens elders in Europa voor.
Vanuit de twee partijen die gisteren
verlies boekten, de socialisten on-
der Andreas Papandreou en de
communisten onderFlorakis, wordt
onder andere met een verwijzing
naar de recente verkiezingen in
Oost-Duitsland gesteld dat zon
evenredigheid juist te verdedigen

nieuws analyse
Centraal Akkoord: te veel ruimte voor lonen

Kabinet juichte
veel te vroeg

Het kabinet heeft in december te
vroeg gejuicht, toen er een Cen-
traal Akkoord tussen regering,
werkgevers en werknemers
werd getekend, dat eigenlijk
geen CentraalAkkoord was. De
partijen kregen teveel vrijheid
van handelen en de rekening
daarvoor moet nu worden be-
taald. Premier Lubbers vond
het afgelopen vrijdag nodig 'de
stormbal te hijsen' over het
handhaven van de koppeling
tussen lonen en uitkeringen,
gezien de ontwikkeling van de
CAO-lonen. Die lonen zijn veel
sneller gestegen dan het kabi-
net aanvankelijk becijferde —gemiddeld meer dan vier pro-
cent — en voor de regering is
dat reden om eens grondig te
gaan becijferen wat datvoor ge-
volgen heeft voor de overheids-
financiën.

Nu had vice-premier Kok al heel
wat rekenwerk verricht, wat
onlangs resulteerde in een vrij
sombere Kaderbrief. Ook het
Centraal Plan Bureau kwam
met tamelijk zwartgallige cij-
fers over de economie en de
overheidsfinanciën. De tekor-
ten voor de overheid lopen op
in plaats van te verminderen,
zoals was afgesproken in hetre-
geerakkoord tussen CDA en
PvdA.

Mochten de uitkomsten van het
rekensommetje van het kabi-
net zodanig zijn dat het gelijk
oplopen van uitkeringen en
ambtenarensalarissen met de
inkomens in de marktsector in
gevaar komt, dan zal de rege-
ring moeten overleggen met
werkgevers en werknemers om
hen te wijzen op de consequen-
ties van een te grote loonstij-
ging. Althans, dat zegt de pre-
mier.

Lubbers meent dat men wat de
inkomensstijging betreft mo-
menteel zeker aan een grens is
gekomen.Kort gezegd, de loon-
ontwikkeling is uit de hand ge-
lopen, het kabinet zit met de ge-
bakken peren en de uitkerings-
gerechtigden moeten het gelag
betalen. Wim Kok heeft de kos-
ten van de handhaving van de
koppeling op circa 1,5 miljard
gulden in 1991 becijferd en dat
geld is er domweg niet.

Problematiek
De stevige loonstijging ver-

zwaart de financiële problema-
tiek van de overheid, aldus
Lubbers. Hij wijst er daarbij op
dat die problematiek toch al
vrij groot is zonder de koppe-
lingskwestie. De PvdA heeft er
de laatste tijd op gehamerd dat
deze eerste begroting van het
nieuwe centrum-linkse kabinet
ook een duidelijke breuk met
het verleden moet betekenen.
Voor de PvdA is de koppeling
van uitkeringen, ambtenaren-
salarissen en lonen in de bedrij-
ven essentieel. En precies daar
loert het gevaar voor de coali-
tie. Hier is een scheiding der
geesten heel goed mogelijk en
zelfs te verwachten.

PvdA-vice-premier Kok heeft al
kritische kanttekeningen ge-
plaatst bij de opmerkingen van
de minister-president. Kok
meent dat de koppeling niet in
gevaar hoeft te zijn en dat nog
veel .zaken in de schoot van de
toekomst verborgen liggen.
Kok wijst er in dit verband op
dat een groot deelvan het beeld
voor 1991 nog bepaald moet
worden in de CAO-onderhan-
delingen van komend najaar.
Maar erg optimistisch kun je
daar toch niet over zijn. Wel er-
kent hij dat als we niet oppas-
sen er een spanning kan ont-
staan tussen het in 1991 hand-
haven van de koopkracht voor
een ieder dan wel een kleine
verbetering daarvan, en het
handhaven van voorzieningen.

Dat er sprake isvan groeiende te-
genstellingen binnen het kabi-
net wordt ook duidelijk door
uitlatingen van de CDA-be-
windslieden Andriessen (Eco-
nomische Zaken) en De Vries
(Sociale Zaken). Beiden heb-
ben aangedrongen op verdere,
bezuinigingen bij de Rijksover-
heid. Andriessen keerde zich
het afgelopen weekeinde tegen
lastenverzwaringen en een ver-
hoging van uitgaven bij de
overheid. Volgens Andriessen
mogen de lasten niet toenemen,
anders moet er twee miljard
gulden extra bezuinigd wor-
den. Bert De Vries stelt dat de
neiging om te vluchten in las-
tenverhogingen verkeerd is.
Hogere uitgaven moeten opge-
vangen worden door extra om-
buigingen, aldus de bewinds-
man.-

Vakbonden
De vakbonden menen niet dater

momenteel sprake is van een
onverantwoorde loonontwik-

keling. FNV-voorman Johan
Stekelenburg wijst erop dat
een deel van de loonsverhogin-
gen eenmalig is en dus niet
meetelt bij de koppeling.

Bovendien heeft de overheid
door forse loonstijgingen meer
belasting- en premie-inkom-
sten, zo meent hij. Hij wordt in
die gedachtengang gesteund
door CNV-confrater Hofstede.

Het kabinet zou er volgens Ste-
kelenburg verstandiger aan
doen het bedrijfsleven finan-
cieel aan te spreken om de te-
korten bij de overheid aan te
vullen dan de koppeling tussen
lonen in het bedrijfsleven en de
collectieve sector (ambtenaren,
trendvolgers en uitkeringsge-
rechtigden) ter discussie te stel-
len.

Stekelenburg ziet in het invoe-
ren van extra winstbelasting
een mogelijkheid om de over-
heid extra middelen te ver-
schaffen en de koppeling bui-
ten schot te laten. Dat idee, ge-
baseerd op de Zweedse situa-
tie, leeft al langer bij de FNV,
maar is door de uitlatingen van
premier Lubbers in een actue-
ler daglichtkomen te staan.

FNV en CNV zijn in ieder geval
mordicus tegen het ter discus-
sie stellen van de in het regeer-
akkoord vastgelegde koppe-
ling.

Gewaarschuwd
Werkgeversvoorman Van Lede

(VNO) laat weten dat de loon-
stijging tot nu toe binnen de
produktiviteitsstijging is geble-
ven. En dat is voor hem vol-
doende. Verder vindt hij het
hele probleem een zaak van de
overheid. Die kan de koppeling
op den duur niet meer betalen,
maar zal dan zelf maatregelen
moeten nemen, die niet op de
werkgevers mogen worden af-
gewenteld. Van Lede haalt ook
het stokpaard weer van stal dat
de werkgevers al voor de herin-
voering van de koppeling voor
die ontwikkeling nebben ge-
waarschuwd.

De VVD probeert intussen garen
te spinnen uit de moeilijke fi-
nanciële situatie bij de over-
heid. Fractievoorzitter Voor-
hoeve heeft weinig goede woor-
den over voor het beleid van
Lubbers en Kok. Het financie-
ringstekort, zo zegt hij, komt in
1991 al hoger uit dan de totale
investeringen die het kabinet
voor nieuw beleid tot 1994 had
gepland. „De Kaderbrief laat
zien dat er ernstige fouten in
het regeerakkoord zitten, om-
dat er geen ruimte is gereser-
veerd voor lastenverlichting als
instrument voor loonmatiging,
waardoor de koppeling onbe-
taalbaar dreigt te worden", al-
dus Voorhoeve, die al bij het
sluiten van het 'Centraal Ak-
koord' uiterst kritische gelui-
den liet horen. „Nu wordt weer
instinctief naar het wapen van
de lastenverzwaringen gegre-
pen, in plaats van structurele
ombuigingen aan te brengen,
zegt Voorhoeve. „Met een goed
lopende economie kan dat wel-
licht nog wel, maar zodra het
minder voorspoedig gaat met
Nederland, zal de werkloosheid
weer oplopen met dit beleid,"
zo voorspelt hij.

De enige structurele ombuiging
die in zijn ogen wel fors uit-
pakt, is die op Defensie. Maar
dat, zo meent hij, is pas verant-
woord als er een tweezijdig wa-
penverminderingsakkoord is
gesloten. Nederland mag daar
nu nog niet eenzijdig een groot
voorschot op nemen, zo meent
de liberale fractieleider, alleen
om uit de financiële moeilijk-
heden te komen. En ongelijk
"kunnen wy hem, wat dat be-
treft, niet geven.

peter stiekema

"JOHAN
STEKELENBURG

...bedrijfsleven aanspreken...

mmm (^Y£S!TENTIE) ——

J Geld lenen lijkt vaak heel eenvoudig, één wat u hebt afgelost. 2o hebt u altijdeen K- ~~
M telefoontje is meestalvoldoende. Maareen- nanciëlereserve achter de hand.
W youdig betekent niet altijd goed, laat staan Ook'Kebben we een Persoonlijke Le-

goedkoop. Want tegenover een snelle at- ning voor u, een eenmalig bedrag, dat vin
M- wikkeling staatvaak een hogerente. En dan vaste maandelijkse termijnen terugbetaalt.

wordt lenen al snel een last. , Alsu precies wilt weten hoe voordelig
Als u wilt lenen zonder kromliggen, lenen bij de Spaarbank is, vult u dan

'I kunt u nie' om de Spaarbank heen. Bij ons onderstaand staatje in. Dan ziet u zelf dat u1 bent u altijd voordelig uit. met een leningvan de Spaarbank beter uitSrH We hebben een Doorlopend Krediet, bent. Op ons kantoor vertellen wij er graag
J|JP een lening waarbij u steedskunt opnemen meer over.

DOORLOPEND KREDIET Spaarbank Volgens Andere instellimi"IÉUS wettelijk maximum 6

ÉT ■ Kredietlimiet t^fePS Rente* Theodoootijd R I Theor.looptijd . , I Theor.loomijdv.d. kredietlimiet) in maanden Keme in maanden K __m maanden
ff f. 5.000,- f. 100,- 12,2% 69 20,73% 100f. 10.000,- f. 200,- 12,2% 69 1858% 89f. 20.000,- ] f. 400,- I 12,2% | 69 11670% 82

PERSOONLUXE LENING I , , , I völg^ I 711- »■ I(looptijd 36 mnd.) Spaarbank wettelijk maximum Andere mstellmg

I Leenbedrag Rente* I j Maandelijks , I Maandelijks
I. E . te betalen te betalen Rem te betalen

f. 5.000,- 13,5% f. 167,82 21,36% f. 18457
f. 10.000,- ■ 12,2% f. 330,08 19,05% f. 359,36
f. 20.000,- I 12,2% |f. 660,15 117,63% |f. 701,79 | |

* De rente zoals vermeld, is de rente per jaar op basis van samengestelde interest. Deze wordt ook wel effectievelil jaarrente genoemd (rentewijzigingen voorbehouden).

jjpeSpaarbank Limburg en dePancratiusbank doen meer B|
■t. Ij als u wat ruimer wilt zitten. mm
"kffflfflm __^-_________ . Bpwrtwnk

Kantoren SpaarbankLimburg: Hoofdkantoor: Maastricht, Markt 14-18, telefoon 043-296666. Distriktskantoorspoorstraat 38, Venlo, telefoon 077-541212. Vestigingen inLimburg: Maastricht, Amby, Beek, Berg enTerblijt, Blerick,
VUre\' c'e' Cad'er enKeer. 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).
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS

16.00 Belfleur. Gevarieerd middag-
programma. Presentatie: Nelleke van
der Krogt en Wilbert Gieske.

17.08 Het erfgoed Guldenburg.
17.54 Het luchtruim overwonnen.
18.52 Tik tak. Belgische kleuterserie.

Afl. 28.
18.57 De DD-show. 14-daags spel-

programma. Presentatie: Norbert
Netten. h19.27 Familie Oudenrijn. Serie. Afl.
43: Naar Op volle toeren. Hank en
Clara krijgen een uitnodiging voor
een televisie-optreden.

20.00 (TT-(-«»)Journaal.
20.27 Op volle toeren. Nederlandsta-

lige muziek gepresenteerd door Chiel
Montagne.

21.29 De TV-dokter, Adviezen van
huisarts Ferdinand Zwaan.

21.30 Aktua. Actualiteitenrubriek.
22.04 De TV-dokter. Adviezen van

huisarts Ferdinand Zwaan.
22.05 Filmcyclus. Teddy, Amerikaan-

se tv-film uit 1986 van Delbert Manh.
Teddy Kennedy jr. krijgt kanker in zijn
been, dat geamputeerd moet worden.
Hij leert echter te leven met zijn han-
dicap.

23.40-23.45 ""Journaal.

" Susan Blakely, Kimber Shoop en Craig T. Nelson in 'Ted-
dy'. (Nederland 2 - 22.05 uur)

Duitstand 1
09.00 Tagesschau.
09.03 Unter der Sonne Kaliforniens.

Amerikaanse serie. Afl.: Eine neue
Familie, (herh.).

09.45 Sport treiben - fit bleiben. Chi-
nese heilgymnastiek. Afl. 9.

10.00 Tagesschaiu.
10.03 Gesundheitsmagazin Praxis.

Vandaag: 1. Wereldgezondheidsdag:
doe nu iets! 2. De onnodige pijn, over
kanker, (herh.).

10.50 Mosaik-Ratschlage. 1. Paas-
eieren verven; 2. hazen bijeenkomst.

11.00 Tagesschau.
11.03 Fantomas. Serie. Afl. 2: Tödli-

che umarmung. (herh.).
12.30 Urnschau.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.02 Flickerl und Fleckerl. Poppen-

serie. Afl.: Da gibt's was zum
schmausen.

14.30 Disney Gummibarenbande.
Tekenfilmserie. Vandaag: Schneller
als den Wind en Der Kopsgeldjager.

15.00 Tagesschau.
15.03 Hey Dad! Australische comedy-

serie. Afl. 27: Nonne Nesthackchen.
15.30 Wie sich die Zeiten andern.

Bijvoorbeeld: haar.
16.00 Tagesschau.
16.03 Das Recht zu lieben. Brazi-

liaanse serie. Afl. 53.
16.30 Die Trickfilmschau. Teken-

films.
16.45 Spass am Dienstag. Kinder-

programma met Frank Zander.
17.15 Tageschau.
17.25 Trickparade.
17.35 Simon & Simon. Serie. Afl.:

Drei Frauen sind besser als keine.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Liebesgeschichten. Serie ver-

halen. Vandaag: Planetarium der Ge-
fühle.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 JA oder NEIN. Spelprogramma

gepresenteerd door Joachim Fuchs-
berger.

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

daadserie. Afl.: Hinter Gitern.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Prozesse der Weltgeschichte.

Documentaire serie over beruchte
wereldprocessen. Vandaag: Het pro-
ces tegen Jezus.

23.45 ARD-Sport extra. Tafeltennis:
EK, halve finales dames- en heren-
teams.

00.15 Tagesschau.
00.20-00.25 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

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

■ = zwart/wit programma

"" = stereo geluidsweergave
00 = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57
Nederland 2: 31, 33, 35. 49, 54, 56 en 60

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

België/TV 1
16.00 Samson presenteert. Ameri-

kaanse tekenfilmserie. Afl. 1: Het
spook van ponyparadijs (1).

16.20 Duel in de diepte. Nederlandse
jeugdserie.Vandaag: Een tochtje met
verrassingen; de bevrijders.

17.30 Sinja Mosa. Braziliaanse serie.
Afl. 157.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 225.
18.05 Plons. Afl.: Plons en het kui-

kentje Ml.
18.10 Mijn leven als... Vandaag: De

veldmuis. M.m.v. Dirk Roofthooft,
Goeie Derrick, Tine Deboosere e.a.

18.35 Johan en Pierwiet. Tekenfilm-
serie. Afl. 2: Het verraad van Cloderic.

19.00 Meesters van de animatiefilm.
Britse documentaire. Afl. 8: National
Film Board of Canada.

19.25 Lotto-winnaars. Mededelin-
gen, programma-overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Moeders mooiste. Engelse co-

medyserie. Afl. 2. Frank gaat op be-
zoek bij zijn schoonvader, een elek-
tronika-expert.

20.25 Saffloer over de vloer. Vanuit
hotel New Siru in Brussel praat Luc
Saffloer met Robrecht Willaert en Ka-
rel Vingerhoets.

21.15 Tienvoor taal. Taalstrijd tussen
Vlaanderen en Nederland.

21.55 Oogappel. Maandelijks magazi-
ne voor ouders over alles wat te ma-

ken heeft metkinderen en hun opvoe-
ding.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Uitgelezen. Dwars denken- en

doen. Eric Defoort praat met drie
auteurs n.a.v. hun recente boeken:
Jefvan Gerwen (Business en ethiek),
Jaap Kruithof (Dwarsdenken), Wim
Hazel (Brieven aan Olga).

23.40-23.45 Coda.

"Peter Faber in 'Duel in de
diepte. (België/TV 1 - 16.20
uur)

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 Reisebilder aus der DDR. Se-
rie portretten van Oost-Duitsland.
Vandaag: Sonderfall Eichsfeld.

14.15 Schaufenster 3sat. Da capo,
August Everding in gesprek met An-
neliese Rothenberger. (herh.).

15.10 Max H. Rehbein. Vandaag:
Feuerfront Harlem, documentaire
over de brandweer in New Vork.
(herh.).

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

ner. Tekenfilmserie. Afl.: Faxe hat
eine Braut.

16.25 Logo. Jeugdjournaal. Presenta-
tie: Ulriek Angermann.

16.35 Minty in der Mondzeit. Jeugd-
serie.. Afl. 5.

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

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

17.45 Hotel Paradies. Serie. Afl.: Ein
Haus für die Zukunft.

18.20 Hotel Paradies. Serie vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Viel Hass und

wenig Hoffnung, documentaire over

de problemen van de wederopbouw
van Roemenië na de val van Ceau-
cescu.

20.15 ■ Und das am Montagmor-
gen. Duitse speelfilm uit 1959 van
Luigi Comencini. De bankdirecteur
Alois Kessel was altijd volledig toege-
wijd aan zijn werk. Op een maandag-
ochtend besluit hij echter ineens niet
meer zo te werken en alleen maar te
doen waar hij zin in heeft. De assis-
tente van de psycholoog Professor
Gross, Dr. Delia Mond, krijgt de taak
Alios te genezen.

21.45 Heüte-Journal.
22.10 Richtung Deutschland.
23.10 Anou Banou - Töchter der

Utopie. Israëlisch tv-spel uit 1982
van Edna Politi. Portret van vrouwen
die al in het eerste uurvan Israëls ont-
wikkeling in de jaren 20 en 30 naar
Palestina zijn geëmigreerd.

00.35-00.40 Heute.

9 O.W. Fischer en Ulla Jacobsson in 'Und das am Montag-
morgen'. (Duitsland 2-20,15 uur)

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR4: 93,9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 111.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

329. Zoë krijgt een baan als secreta-

resse aangeboden. Mrs. Mangel
maakt zich onpopulair.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 WK 10 Dansen voor amateurs.

Reportage van dit kampioenschap
dat op 7 oktober 1989 plaatshad in
Zürich.

20.45 Wie slim is sorteert. Serie over
afvalverwerking. Afl. 7: Wie slim is,
sorteert.

21.15 Sprechen Sic Deutsch? Afl.
12: Ist die Wettervorhersage denn so
wichtig?

21.45 Programma. Van de Christen-
Democratische Omroep.

22.40-23.10 Jazz Middelheim '89.
Vandaag: Geri Allen and the Celebra-
tion Ensemble speelt Suite for Eric
Dolphy (1).

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

14.00-14.20 Skoalle-tv. Rivieren yn
Fryslan: Lans de Boarn 11.

14.50 Studio sport extra. Recht-
streeks verslag van de wielerklassie-
ker de Waalse Pijl.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 De Flamenco. Drieluik over deZuidspaanse Flamenco. Afl. 3: De
Flamenco-gitaar.

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

gramma.
19.10 Mens en klimaat. Documentai-

re over het broeikas effect. Slot.
20.00 ""Journaal.
20.25 Sport studio.
21.04 Onder de hemelhoog.
21.50 Exact! Kies voor cultuur, spotje

Open Universiteit.
22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.

Presentatie: Maartje van Weegen.
22.45 Klassieke mechanica. Les 22.
23.15-23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

België/RTBF 1
15.30 Ecran des vacances, kinderpro-
gramma met de tekenfilms De Smur-
fen, Cadichon, Comic strip, Draghetto,
Les rescapés du vol perdu en Yogi
Bear. 17.05 Nouba Nouba, kinderpro-
gramma met de tekenfilms Le livre de la
jungleen Kimbo. 17.35 Papa Bonheur,
Amerikaanse serie. 18.00 Baby boom.
18.30 Jamais deux sans toi, magazine.
18.53 Programma-overzicht. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir, actualiteiten.
19.20 Uitslagen Lotto en Joker. 19.30
Journaal en weerbericht. 20.05
Actuali

tés a la une. (herh.). 20.10 Doublé sept,
spelprogramma. 21.30 Babel, populair
wetenschappelijk magazine. Vandaag:
Babel a Sodome, reportage over kunst
en homoseksualiteit. 23.05 Laatste
nieuws. 23.25-23.35 Bourse, beursbe-
richten.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow.
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: Edge of the

Night, As the world turns.
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.: Working mothers.
19.25 Bulldozer. Telefeoonspel.
19.30 Journaal.

19.50 Weerbericht.
19.55 Rad van Fortuin. Quiz.
20.25 Spijkerhoek. Nederlandse dra-

maserie. Afl. 8: Ontwikkelingen.
20.55 Lone Wolf McQuade. Ameri-

kaanse actiefilm uit 1983 van Steve
Carver. Het gevaarlijke beroep van
wapensmokkelaar in het wilde wes-
ten heeft één voordeel: er zijn altijd
voldoende wapens voorhanden om
de 'gunmen' aan gene èn aan deze
zijde van de wet op een veilige af-
stand te houden.

22.45 Major Dad. Amerikaanse come-
dysrie. Afl.: The boxer rebellion.

23.15 Journal.
23.25 Monsters. Serie. Afl.: New Vork

honey.
23.55 Live! Liveopnamen van Cliff Ri-

chard.
00.30 Bonjours les clips.
01.00 Rete Mia. Italiaans programma.
03.00 Atoukado. Quiz.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

Duitsland 3 West
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Just for fun. Engels jeugdpro-

gramma.
18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 1.
18.30 Sesamstrasse.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en spori
(19.43-19.58 Raamprogramma's van
de regionale studio's).

20.00 Auslandsbericht. Roquefort.
20.15 Weltweit. Umweltspiegel: tol

Stadte.
20.45 Donnerlippchen. Quiz. Presen-

tatie: Jürgen von der Lippe. (herh.).
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine.
22.15 Gestern und heute. Watten-

scheid, reportage over Wattenscheid
dat zijn politieke zelfstandigheid ver-
loor.

22.45 Frau/Mann des Monats.
23.15 In Zukunft:.... Autos? Reporta-

ge over de toekomst van de auto.
00.15 Laatste nieuws. Aansl.: AK-

zwo.

België/Télé 21
19.30 Journaal, met simultaanvertaling
in gebarentaal, weerbericht. 20.00 Ci-
né-Club. Americain eighties: Hotel New
Hampshire, Amerikaanse speelfilm uit
1984 van Tony Richardson. 21.45
Nieuws, weerbericht en beursberich-
ten. 22.15-00.00Théatre-Club. Dans le
petit manoir, toneelstuk van Stanislas
Ignacy Witkiewicz. In een huis keert de
geest van een moeder, die een week
daarvoor overleden is terug en bezoekt
haar familie om onrust te zaaien.

TV 5
16.05 TVS Infos. 16.15 Nouveau mon-
de. 17.15 Les chance aux chansons.
17.45 Gourmandises. 18.00 Des chif-
fres et des lettres. 18.20 Recreation.
19.00 Territoires. 19.30 TVS Infos et
météo. 19.40 Papier glacé. 20.00 Teil
quel. 20.30 Telescope. 21.00 Sports.
22.00 JournalTélévisé et meteo. 22.30
Ciel Mon Mardi. 23.50-00.20 Pirenée,
Pirenéos.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Echo-Maga-
zine. (7.30 Nws). 7.50 Het levende
woord. 8.10 Echo-magazine. 8.45
Kruispunt. 9.07 Andere koffie.
10.07 M/v-Magazine. 11.07 Scho-
ne Kunsten. 12.07 Echo-magazine
(12.30 Nws). 12.55 Meded. t.b.v.
Land- en Tuinb. 13.10 Echo-maga-
zine. 14.07 Veronica nieuwsradio.
(17.30 Nw5).19.03 Sportradio.
21.03 De plantage, met om 21.03
De radiovereniging. 22.03 De
Vlaamse Connectie. 23.06 Met het
oog op morgen. 0.02 De nacht
klinkt anders. 2.02 Muziek in de
nacht. 5.02-7.00 Ochtendhumeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Radio-
journaal. 9.04 De muzikale fruit-
mand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30 Ik
zou wel eens willen weten. 12.04
Lunchtime. 13.04 Tijdsein. 13.30
Als mensen veranderen. 13.54
Metterdaad Hulpverlening. 14.04
De Plantage, metom 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.lB.o4 Boeken;
19.03 Passages, passanten. 20.03
Timboektoe. 21.00-07.00Zie Radio
1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.00-24.00
Verrukkelijke Dinsdag. 6.02 De
Leeuw wordt wakker! 9.04 Twee
meter de lucht in. 11.04Angelique.
12.04 Steen & Been Show. 14,04
Rigter. 16.04 Jackpot. 18.04 Dries-
poor. 19.03 Dubbellisjes. 20.03
vuurwerk. 21.03 Popkrant. 22.03

poppodium. 23.03-24.00 Tracks,

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NCRV
15.55 Welles nietes. Discussiepro-

gramma gepresenteerd door Legien
Kromkamp. (Herh.).

16.41 (TT)Ja, natuurlijk extra. Docu-
mentaire over mollen.

17.05 Kissyfur. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl. 10.

17.30 ""Journaal. i
17.40 NCRV sport op 1. Tweeweke-

lijks sportmagazine gepresenteerd
door Christian Scheen.

18.04 Disneyparade. Tekenfilmma-
gazine gepresenteerd door Melline
Mollerus en Jochem van Gelder.

18.44 Op de groei. Programma waar-
in kinderen met bekende Nederlan-
ders over geloofszaken praten. Van-
daag: Edwin Rutten.

19.00 ""Journaal.
19.20 Buli's eye. Quiz. Presentatie:

Guido Jonckers.
19.51 Anita and the Kids of United
Europe. Muzikaal programma van
Anita Meyer waarbij zij kennis maakt
met jeugdig muzikaal talent. Van-
daag: Spanje.

20.22 Een tijd van oorlog. Ameri-
kaanse serie. Afl. 15. Aaron Jastrow
leidt diensten in een synagoge. Ma-
deleine gaat trouwen met een mari-
ne-officier.

21.19 (TT)Ja, natuurlijk. Natuurma-
gazine. Presentatie: Antori van Hoof.

22.10 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
23.00 ""Journaal.
23.10 Weerklank. Koor en instrumen-

tale kerkmuziek.
23.36-23.38 Huizen van Oranje. Kas-

teel Vaeshartelt.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 22.
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 1.
16.30 Die Reformation in Europa.

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

17.00 Die Moderne in der Klassik.
Die Klassik in der Moderne.

17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 1. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Welt der Tiere. Am afrikani-

schen Fluss, natuurdocumentaire,
(herh.).

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Ein
fliegendes Nest. (herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.

Europabrücke.
19.30 Speyer 2000. Filmisch reisver-

slag van de reis die Fontane in 1871
als oorlogsverslaggever door Lotha-
ringen maakte.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Jean Gabin cyclus. «Gas Oil,
Franse speelfilm uit 1955 van Gilles
Grangier naar een roman van Geor-
ges Bayle. De vrachtwagenchauffeur
Jean Chape rijdt op een avond per
ongeluk over iemand heen. Het
slachtoffer blijkt een bendelid te zijn
die er alleen met de buit vandoor
ging.

22.40 «Jean Gabin. Portret van de
Franse acteur.

23.30 ... Wenn aber das Salz schal
wird? Documentaire serie. Afl. 5: Die
sind doch selber schuld.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Eengoede morgen
met commissaris derkoningin in de
provincie N-Br. mr. F.J.M. Houben.
(8.00 Nws.). 9.00Continu klassiek.
11.00 Concertzaal: Rotterdam Fil-
harm. Orki. met cello. 12.35 Nieu-
we klassieke platen. 13.00 Nws.
13.02 De klassieke top tien. 13.30

Belcantorium. Le comte Ory, opera
van Rossini. Uitgevoerd door Koor
en Orkest van de opera Lyon 0.1.v.
John EliotGardiner met sol. NCRV:
16.00 Het Kunstbedrijf. 17.00 In
kleine bezetting: Muziek voor strij-
kwartet.lB.oo Nws. 18.02 Lied van
de week. 18.15 Leger des Heils-
kwartier. 18.30 Muziek in vrije tijd.
Autunno Ensemble. 19.10 De mu-
ziekkapel van de Belgische lucht-
macht. 19.25 Nederlandse piano-
muziek. 20.00 Nws. 20.02 Berliner
Philharmoniker. 21.30 Literama.
22.30 Orgelconcert. 23.10-24.00
Muziek van deze eeuw. Pianomu-
ziek.

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 De radiomakers.
10.00 De wereld zingt Gods lof.
10.50 Tekst enuitleg. 11.00Studio
55. 12.00 Nws. 12.05 De verdie-
ping. 13.00 Nws. 13.10 De kerk in
de binnenstad. 13.30 Leerhuis.
13.40 Dagvaardig. 14.00 Rondom
het Woord. 14.30 Muziekgeschie-
denis. 15.00 Schone wereld. 16.00

Op de rand van het recht. 16.30
Ombudsman. 17.35 Postbus 51
Radio-magazine. 17.55 Meded. enSchippersberichten. 18.00 Nws.
18.10Vers opvijf. 18.20Uitzending

van het GPV. 18.30 Vertel me wat.
18.40 Taal en teken. 19.00 Progr.

voor buitenlandse werknemers.
20.30 Deutsch direkt. 21.00 Schrij-
ven. 21.30 Gemeentewijzer. 22.00
Como vai? 22.30-23.00 Mythe en
bewustzijn.

RTL Plus
06.00 Mask. Amerikaanse tekenfilm-

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

Deutschland. Gevarieerd magazine.
08.30 RTLaktuell.
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 Lieber Onkel Bi 11. Amerikaanse

serie. (Herh.).
11.00 Twist again in Moskou. Chaos,
Kaviar, KGB, Franse speelfilm.
(Herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het
groot RTL orkest.

13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

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

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

serie. Afl.: First love.
15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Ultramann - Mem geheirries

ich. Amerikaanse serie. Afl.: Man
soll's nicht übertreiben.

16.30 Die Sieben-Millionen-Dollar-
Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Flucht
vor den Flammen.

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

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

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

rie. Afl.: Shatners Komplott. (Herh.).
20.15 Schlussakkord. Duits-Ita-

liaans-Franse speelfilm uit 1960 van
Wolfgang Liebeneier.

22.05 Explosiv. Magazine met Olaf
Kracht.

22.50 RTLaktuell.
23.00 Eine Chance für dieLiebe. Re-

latieproblemen besproken door Erika
Berger.

23.40 Ganz normal verrückt. Frans-
Italiaanse speelfilm uit 1981 van Mar-
co Ferreri.

01.20-01.25 RTL plus-Aerobics.

SSVC
13.00 All sorts.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Murder shewrote.
15.15 Country Ways.
15.40 Children's SSVC.
15.55 Two by two.
16.10 Scooby Doo.
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 Who bombed Birmingham
22.00 News and weather report
22.30 Forty Minutes.
23.10 Party Political.
23.15-00.15 Rugby special.

Eurosport
06.00 The D.J. Kat Show. 08.30 "
Circus. 09.00 Motorsport. 10.0° j'
hockey. 12.00 Boksen. 13.00 Te"';
16.00 College basketbal. 17.30 Gojj|'
18.00 Eurosport. What a week!-
Boksen. 20.00 Autosport. 21.00
stelen. 22.00 Basketbal. 11.30-0I',,
IJshockey. W.K, finale groep C
Hongarije.

Sat 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Van-
daag: In letzter Minute. 09.00 SAT.I
Bliek. 09.05 Love Boat. Vandaag:
Mammi hat keine Zeit für Liebe. 09.50
Teletip. Test. Aansl. Ihr Horoskop.
10.00 SAT.I Bliek. 10.05 SAT.I Tele-
shop. 10.30 Dort oben, wo die Alpen
glüh'n. Duitse film uit 1956 van Otto
Meyer. Aansl. tekenfilm. 12.15 Glücks-
rad. 13.00 Télébörse. 14.00 Program-
ma-overzicht. 14.05 Koalabarchens
Streifz,üge. Vandaag: Schwester Pa-
mie. Tekenfilm. 14.30 Teletip Geld.
Aansl. Horoskop. 14.40 Love boat. Fa-
milieserie. Vandaag: Vater und Sohn.
15.30 Verliebt in eine Hexe. Familiese-
rie. Vandaag: Vater ist derBeste. 15.55
SAT.I Teleshop. 16.05 Bonanza. Wes-
tern. Afl.: Die Frau des weissen Buffels.
17.00 SAT.I Bliek. 17.10 Nachbarn.
Australische serie. Afl. Der grosse Tag.
17.35 Teletip Auto. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50 Cannon. Amerikaanse
misdaadserie. Afl. Haie in Mexiko.
18.45 SAT 1. Bliek. Aansl. SAT.I Wet-
ter en programma-overzicht. 19.05
Glücksrad. 19.50 SAT.I Bliek. 20.00
Mississippi. Amerikaanse krimiserie.
Vandaag: Mordverdachtig. 20.55
SAT.I Bliek. 21.00 «Rommel, der
Wüstenfuchs. Amerikaanse speelfilm
uit 1951-van Henry Hathaway. 22.35
SAT.I Bliek. 22.45 Die Profis. Engelse
politieserie van Dennis Abey. Vandaag:
Die Akte Thomas Darby. 23.35 Moritz

mem Sohn. Een programma overj
lepsie. 00.10-00.20 Programma-o*
zicht.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
9.02, 10.02 en 11.02 Kort nieuws.
12.05 Middagmagazine: Limburg
Actueel, Ruilbeurs, Agenda en Mu-
ziek. 14.02, 15.02 en 16.02 Kort
nieuws. 17.02 Regionaal weerbe-
richt. 17.05 Limburg actueel, editie
Noord en Zuid. 17.25-17.59 Bijblij-
ven: volwasseneneducatie, infor-
matie voor buitenlanders in Lim-
burg.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 De ochtend-
ploeg. (6.30, 7.00 Nieuws. 7.30Nieuws 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
Nieuws.)

BBC Europe
07.25 Today's viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News and Weather.
10.05 Volgens aankondiging.
10.20 Kilroy.
11.00 News and Weather.
11.05 Turnabout.
11.30 Playdays.
11.55 Mother Teresa.
12.00 News and Weather.
12.05 Open Air.
13.00 News and Weather.
13.05 Daytime live.
14.00 News.
14.30 Horizon: Space Telescop6'
15.20 Italian Regional Cookery-
-15.50 Bazaar.
16.15 First Easter.
16.30 Better than New.
17.00 Volgens aankondiging.
18.00 News.
18.10 Lowdown: Victims.
18.35 Play Better Snooker.
19.00 Six O'ciock News.
19.30 Newsroom Soüth East.
20.00 Style Trial.
20.30 Eastenders.
21.00 To The Manor Bom.
21.30 A Question of Sport.
22.00 News.
22.30 Making Out.
23.30 Newsnight.
24.15 The Late Show.
00.55 Cricket.
01.15 Weather.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 News and »"Lf
ther.oB.ls Videofashion. 08.45 ij
Mix. 09.00 News and weather. O'i
The Mix. 16.00 Hotline. 17.00 On j
Air. 18.30 Blue Night. 19.30 NeWS '
Weather Report. 19.45 Time
20.00 Ultra Sport. Windsurfing. **JNews and Weather. 22.15 Ultra =>K,f
00.15 News and Weather. 00.30
Night. 01.30 Time warp.01.45
night mix.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.00 fy
mote Control. 12.30 Club MTV ]»>
Saturday Night Live. 13.30 MTV =0
light. 14.00 MTV's Aftemoon Mix- *'j
3 From 1 at 5. 17.15 MTV's Aftern,
Mix. 17.30 MTV's Coca Cola rWjf
17.45 MTV's Aftemoon Mix. IUMTV's Greatest Hits. 19.30 YO!- *ffiSaturday Night Live. 20.30 Club J^s21.00 MTV spotlight. 21.30 Wj^
Braun European Top 20. 23.00 tfy
Coca Cola Report. 23.15 VK M 3"Wexo.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück.'Glückstreffer1) 7.15 WU"5

ten. 07.45 VeranstaltungsK" $?
08.30 Besinnliche Worte- é
Musikexpress. 10.00 Gut $
legt. 12.00 veranstaliunj? vetf,
der. Musik bei Tisch. 12_1s fs>
staltungskalender. 13.00 u,|i)J
auf. 14.05 Schulfunk: Efl»|pl€
Verkehrswege über df„ntH
14.25Musikzeit heute. ls'^<,tlC
mittagsstudio. 16.05 f*
17.05 Oldiekiste. 18.10 or ,
tuell. 18.40-20.05 MusikjoU"

Luxemburg/RTL
4.00 Musik Non-stop. 5-3,.eifl€Morgen! 9.00 Ein Tag *'eX M
derer. 11.00 Treff nach en- -*
RTL Themen. 12.15Cas'^JJde. 14.00 Viva. 16.00 eJA
17.00 RTL-Themen. 1715 19-'
duell. 17.50 Sportshop .. 'Neunzehn - Vierundzwanf^O1

Musik Non-Stop. 00.0"
Traumtanzer.

WDR 4
5.05 Radiowecker. 6.05 M 12JP
melodie. 9.05 MusikpaviH^fae l«
Zur Sache 12.07 Gut a"?^14.05 Wirtschaft. 15.00 C»
zert. 16.05 Heimatmelodi^ jMusik-Express. 20.05 fftfiWiBroadway undKudamm- *' jrt jrsik zum Traurnen. *«"
Nachtexpress. ,
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’Internationale centrale taak’

Pronk wil IMF
als wereldbank

JAKARTA - Het InternationaleMonetaire Fonds (IMF) moet dejunctie krijgen van een interna-tionale centrale bank. Het IMFmoet zich niet alleen bezighou-
den met ontwikkelingslandena»e een tekort op hun betalings-plans hebben, maar ook metave andere landen, rijke landenmet een tekort of een overschoten ontwikkelingslanden met een"verschot.

Juister Pronk van ontwikke-""ff.^menwerking zei dat giste-«n tijdens een toespraak tot stu-denten van de Universitas Indo-nesia in Depok bij Jakarta.

Thans verstrekt het IMF kredie-
ten aan arme landen met een te-
kort op hun betalingsbalans.Aan
die kredieten worden stringente
voorwaarden gesteld ten aanzien

van het economische beleid van
het ontvangende land. Daarnaast
wordt binnen het IMF, dat door
de rijke landen wordt gedomi-
neerd, gesproken, over coördina-

tic van het internationale mone-
taire beleid.
Pronk wil dat het IMF de inter-
nationale publieke centrale bank
wordt, die net als de nationale
centrale banken toezicht houdt
op de kredietstromen en de geld-
hoeveelheid en voor monetaire
stabiliteit zorg draagt. Ook vindt
Pronk dat de invloed van de ont-wikkelingslanden in het IMF
moet worden vergroot. Er dient
een eerlijker verdeling van de
stemmen plaats te vinden, waar-bij grote ontwikkelingslanden,
zoals India en Brazilië, een soor-
gelijkemacht krijgen als de grote
rijke landen.

Conclusie economische onderzoeksbureaus:
’Herenigingstuwt

Duitse economie
’

ÊONxr °nZe redactie economie
Int; "

~De vreedzame revo-
eo„ ln de °DR zal nieuwe

krachten vrij
ent i - Dat is de belangrijkste
"nclusie in het gisteren ge-

Van ilteerde voorjaarsrapport
W t "vijf wiJzen"> de be"
ÓV , te economische on-

in West-

Duitsland. De vijf gaan ervan
uit dat ten gevolge van lever-
anties aan de DDR de reële
groei van de Westduitse eco-
nomie dit jaarzou kunnen stij-
gen tot ruim vier procent.

Ook de komende jaren zullen ge-
kenmerkt zijn door een buitenge-
wone sterke groei. Voor 1991 heb-

ben de „vijf hun groeiprognose al
bijgesteld van 2,5 op 3,5 procent. Ze
voegen er welaan toe, dat hunvoor-
spellingen alleen uit zullen komen,
indien in de DDR de economische
hervormingen snel en ingrijpend
worden doorgevoerd. In feite bete-
kent dit het in grote lijnen overne-
men van het Westduitse economi-
sche-, juridische en belastingsys-
teem.

Wisselkoers
De onderzoekers adviseren verder
zeer zorgvuldig te handelen bij de
loonvorming. Een wisselkoers van 1
D-mark tegen 1 Oostmark vinden ze
te veel als het om de. lonen gaat, om-
dat er enorme produktiviteitsver-
schillen zijn tussen West- en Oost-
Duitsland. Voor pensioenen, uitke-
ringen en spaartegoeden staan ze
wel achter een dergelijke koers. Al-
les bij elkaar zien de instituten een
zonnige toekomst voor Duitsland,
waarbij het inflatiegevaar gering
blijft indien aan de door hen gefor-
muleerde voorwaarden wordt vol-
daan. De prijzen zullen dit jaar tus-
sen de 2,5 en 3,5 procent stijgen.

Ook de Westduitse regering rekent
met een economische groei van vier
procent voor dit jaar en meer dan
drie procent voor 1991 en een prijs-
stijging, zoals de onderzoeksbu-
reaus hebben voorspeld.

Uilgever kan schokeffect goed opvangen

Groei etherreclame
geen bedreiging VNU

van onze redactie economie

tfucti L̂EM " Als gevolg van intro-
van BtK

resPectievelijk uitbreiding
1"1" 1̂31116 in België en Ne-

Puhliii X.S.de advertentie-omzet bij'and! ljdschriften in deze tweemet ruin\ / 50 miljoen ver-yteS'i1^VNU Verenigde Uit-
u yven kon dankzij de in-

'eitent u erf lkte spreiding in activi-vvaru^ eden dit schokeffect op-slaat' elfs de tijdschriftengroep
$WTT e£ ondanks deze terugval inJUerhli te verbeteren. Er isi stanrt Ve sPrake van een goed weer-zo H^r6"?086" van het concern,
""L Roog e bestuursvoorzitter drs.
'^tic ~!en|;Jes gisteren bij de presen-
(l c van het jaarverslag.

clarr,ar belangrijke plaats in de re-
in c '^markten te behouden is VNUf^iropr merciële televisie gaan parti-

\ In de Vlaamse Televisie
ï- lang- fe aPPÜ verwierf zij een be-
/,leVprYan H procent. Deze activiteit
jl deriude vorig jaar al winst op. VNU
I .,l er over dit belang verder uit

te breiden. Samen met Elsevier
stapte VNU begin dit jaar in RTL-
Véronique (elk voor 19 procent).
Brentjes heeft hier goede verwach-
tingen van en hoopt dat binnen
twee jaar het break-even punt kan
worden bereikt.

Wat commerciële televisie in Neder-
land betreft wacht VNU op de nieu-
we mediawet. Daarna zal mogelijk
met Elsevier een concessie worden
aangevraagd, als dit tenminste aan-
trekkelijk is, aldus Brentjes. Zorg
heeft hij wel voor de gevolgen van
eventuele reclame op regionale tv
voor regionale bladen, al ziet hij
voorlopig slechts kansen in grotere-
gio's zoals Amsterdam en Rotter-
dam. „Wij sluiten ons graag aan bij
het standpunt van de Nederlandse
Dagblad Pers die vóór een experi-
ment is om te bekijken wat de ge-
volgen daarvan zijn".

VNU denkt op eigen kracht te kun-
nen blijven expanderen. Indien zich
goede mogelijkheden voordoen zou
het concern zich graag wat meer inde professionele informatie willen
begeven. Nu ligter een zwaaraccent
op de publiekstijdschriften. Niet
dat VNU over die laatste sector on-
tevreden is, integendeel. Brentjes
hierover: „Het publiekstijdschrift
houdt zich als medium op de lezers-
markt uitstekend. Wij hebben ook
voor de toekomst daarin alle ver-
trouwen".

beursoverzicht
Flauw
b^STERDAM _ De effecten_
d.ag >i Amsterdam was maan-
ob]L auw gestemd: De lagere
koerf arkt nam de aandelen-
Was m+

mee omlaag. De omzet
krwiilH }'5 müjard niet groot,
delen a?’ 468 miljoen aan aan-
§enn^!. L mager mag wordenSS D

n
e CBS-stemmingsin-

Cb<? t de °-3 Punt tot 117,50. De6enT£o<;r!index daalde even-li^ °'3 punt tot 196.90-
Vn erde de omzetlijst aan

cafonH L mil- joen-Het elektroni-
W*** .^lde met negen d"b-
<*e llJOtJ 40'40 als gevolg vanWS dle het concern in de
ho OfH0fH lde Staten boven het
*W angt °ok °P de optie-Was PhiliPS het meest ver-namet fonds- Optiebeleggers
van 2 Ü .Wlnst door de verkoop
CMP'Ü-Calls-rUg aXl1 vier dubbeltjes te-Olfe°p f 35,20. Ook Koninklijke
dUhhLu Ûnilever verloren enkele

JSS' teiw»l Ak2o en
konrf" ,ns een marginale winst2.2o^^oeken- VNU verloor f99'80 en voc moest acht
ker u? Jes terug °P f 39,50. Fok-
op f 1^erde zeven dubbeltjes in

eer, 5..en boekte een winst van
Wes riJksdaalder op f 120,40 en
op f an|n won negen dubbeltjes
Van °b>9°- DAF wist een verlies
d.e d

even dubbeltjes eerder op
Mnst S°m te Duigen tot een
sW„ Va,n drie dubbeltjes enOp^f f34,90.
rn et~Llokale markt viel MHV op
Qp f 9,nTk°ersstijging van f 3,10

n, acob He«n Holding, die
,piannen voor een overne-

liet g^an MHV bekendmaakte,
aPriuaandag weten pas op 27
de ovrr definitiefbesluit inzakeInvesï lneming te nemen. West
ciJfer<; Pro/lteerde van de goede25 rs met een winst van flop f

Cr nn
ri
de"eming Nagron ver-

Êffecten h
P f,5050- Van der Hoop

?chteruit k. moest vijftig cent
o°0r ee

U
nz(°P/ l 0 en AOT ver"

?roothan H
dobedrag OP f 20,50.

Hlg ©SSSfn .Schuitema gaf vijf-der Gie^Pri JS °P f 1250 en van
van fS^n

8
de Noord moest te-"-«-ll" * 298 naar f 286.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 116,00 116,20Ahold 133,50 133,00
Akzo 129,70 130,30
AB.N. 38,70 38,40
Alrenta 153,80 153,80
Amev 57,10 56,70
AmroA. in F. 89,00 89,10
Amro-Bank 77,10 76,90
Borsumij W. 73,50 73,70
Bührm.fet. 65,30 65,00
C.S.M.eert. 82,20 82,40
DAF 35,60 35,90
DordtPetr. 130,80 130,00
DSM 119,70 120,00
Elsevier 80,70 80,40
Fokker eert. 45,40 44,70
Gist-Broc. c. 31,90 31,60
HCS Techn. 13,90 14,10
Heineken 117,90 120,40
Hoogovens 80,50 80,90
Hunter Dougl. 94,50 94,80
Int.Müller 95,20 94,50
KLM 35,60 35,20
Kon.Ned.Pap. 43,50 43,00
Kon. Olie 144,20 143,70Nat. Nederl. 72,90 72,70
NMB Postbank 51,10 50,80
Nedlloyd 105,10 105,00
Océ-v.d.Gr. 310,00 308,00
Pakhoed Hold. 175,00 174,00
Philips 41,30 40,40
Robeco 98,70 98,90Rodamco 80,00 80,00
Rolinco 95,10 9580,00
Rorento 58,10 58,00Stork VMF 53,50 53,40Unilever 149,00 148,80Ver.Bezit VNU 102,00 99,80Volmac Softw. 44 70 44 60
VOC 40,30 39^50Wessanen 69,00 69,90Wolters-Kluwer 52,50 52,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 72,80 72,80
ACF-Holding 39,90 40,70
Ahrend Gr. c 255,00 250,00
Air Holland 29,50 29,60
Alg.Bank.Ned 39,20 39,10
ABN (div'9o) 37,40 37,50
AsdOpt.Tr. 21,00 20,50
Asd Rubber 5,30 5,35
Ant. Verff. 410,10
Atag Holde 96,80 d 97,60
Aut.lnd.R'dam 92,00 93,00
BAM Groep 92,50 92,00
Batenburg 92,00 92,00
Beers 135,00 134,50
Begemann 153,50 154,00
Belindo 320,00 320,50
Berkei's P. 5,25 5,40
Blydenst.-Will. 31,50 31,20
Boer De, Kon. 335,00 335,00
de Boer Winkelbedr. 70,20 69,00
Bols 169,00 169,50
Boskalis W. 16,45 16,30
Boskalis pr 19,70 20,00

Braat Beheer 44,80 44,80
Breevast 17,70 n,30
Burgman-H. 3300,00 3300,00
Calvé-Delft pr 870,00 870,00
Calvé-Delft c 980,00 975,00
Center Parcs 51,00 51,00
Centr.Suiker 80,70 81,30
Chamotte Unie 7,00 7,00
Cindu-Key 292,00 292,00
Claimindo ■ 315,00 313,00
Content Beheer 23,80 23,50
Cred.LßN 49,40 48,90
Crown v.G.c 87,50 88,50
Delft Instrum. 51,00 50,00 e
Desseaux 249,00 248,50
Dorp-Groep 40,30 39,30
DSM(div'9o) 114,50
Econosto 370,00 374,70
EMBA 125,00
Erikshold. 121,00 f 119,70
Flexovit Int. 94,00 94,40
Frans Maas c. 108,50 111,50
Furness 137,00 136,50
Gamma Holding 83,50 83,00
Gamma pref 0.00 6,20
Getronics 32,30 d 31,40
Geveke 47,00 46,90
Giessen-de N. 298,00 286,00
Goudsmit Ed. 425,00 425,00
Grasso's Kon. 148,00 148,00
Grolsch 147,50 149,00
GTI-Holding 194,50 194,00
Hagemeyer 105,90 106,50
Idem'/2div.'B9 103,00 103,00
HAL Trust B 14,80 14,80
HAL Trust Unit 14,80 14,70
H.B.G. 202,00 198,00
HeinHold 101,00 105,00
Hoek's Mach. 185,00 190,00
Heineken Hld 101,00 105,00
Holl.SeaS. I,loe 1,11
Holl. Kloos 515,00 519,50
Hoop Efï.bk. 10,80 10,30
HunterD.pr. 4,70 4,60
ICA Holding 17,50 16,80
IHCCaland 47,30 46,80
Industr. My 220,00 220,00
Infotheek 26,80 26,50
Ing.Bur.Kondor 573,00 573,00
Kas-Ass. 44,90 44 90
Kempen Holding 15,20 15^0Kiene's Suik. 1400,00 1400 00
KBB 84,00 81,50
KBB c. 82,50 81,30
KoaSphinx 133,00 137,00
Koppelpoort H. 296,00 296,00
Krasnapolsky 195,00 195,00
Landré & Gl. 68,00 68,00
Macintosh 46,50 45,50
Maxwell Petr. 695,00 693,00
Medicopharma 67,50 68,40
Idem (div9o) 59,00
Melia Int. 6,40 6,40
MHVAmsterdam 18,90 22,00 b
Moeara Enim 1193,00 1191,00
M.Enim 08-cert 15800,00 15700,00
Moolen en Co 27,30 27,00
Mulder Bosk. 70,00 70,00
Multihouse 8,90 8,80
Mynbouwk. W. 416,50 416,00

Naeff 300,00
NAGRON 53,50 50,50
NIB 616,00 615,00
NBM-Amstelland 18,80 18,70
NEDAP 372,00 372,50
NKFHold.cert. 340,30 339,00 a
Ned.Part.Mij 42,50 42,50
Ned.Springst. 10000,00
Norit 1030,00 1015,00
Nutricia gb 80,00 80,50
Nutricia vb 89,80 89,00
Nijv.tCate 97,50 98,50
Nijv.Cate d'9o
Oce-vdGr.div9o
Omnium Europe 13,80 13,80
Orco Bank c. 72,90 73,00
OTRA 243,50 240,00
Palthe 110,70 110,00
Philips div.'9o 39,90 38,80
Pirelli Tyre 34,50 34,70
Polygram 34,60 34,30
Polynorm 112,90 112,50
Porcel. Fles 178,00 178,00
Ravast 46,50 46,60
Reesink 75,00 74,50
Riva 50,50 51,50
Riva (eert.) 49,80 49,90
Samas Groep 71,30 70,00
Sarakreek 30,70 30,70
Schuitema 1310,00 1250,00
Schuttersveld 43,80 43,80
Smit Intern. 69,30 69,00
Stßankiers c. 25,00 25,00
Stad Rotterdam c 50,50 48,80
TelegraafDe 97,50 98,20
TextTwenthe 340,00 342,00
TulipComp. 40,00 40,70
Tw.Kabel Hold 162,50 162,70
Übbink 85,00 88,00
Union Fiets. 32,40 33,00
Ver.Glasfabr. 334,00 334,00
Verto 84,00 84,00
VolkerStev. 84,50 83,20
Vredestein 24,70 25,00
VRG-Groep 69,00 67,90
Wegener Tyl 185,00 185,20
West Invest 24,00 25,00 b
West Inv. wb. 100,00 100,00 f
WoltersKluwer 208,00 207,50
Idem div.'9o 52,00 51,00
Wyers 45,00 43,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,50 37,70
ABNAand.f. 72,30 72,90
ABN Beleg! 57,30 57,30
ALBEFO 51,50 51,50
Aldollar BF $ 21,60 21,60
Alg.Fondsenb. 230,00 230,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 46,60
America Fund 294,00 293,00
Amro Eur.F. 75,10 74,00
Amro FarE.F. 60,10 60,80
Amro Neth.F. 76,10 76,20
Amro N.Am.F. 60,60 60,60
Amro Obl.Gr. 154,70 154,50
Amvabel 76,10 76,00
AsianTigersFd 61,30 60,90

AsianSelFund 47,40 47,30
Bemco Austr. 51,00 51,00
Bever Belegg. 6,20 6,30
BOGAMIJ 109,50 109,20
CLN ObLWaardef. 100,90 101,00
Delta Lloyd 43,20 43,30e
DP Am. Gr.F. 24,50 24,30
Dp Energy.Res. 45,00 45,00
Eng-H0U.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 59,70 59,50
Eur.Ass.Tr. 10,80 11,00
EOE DuStlnF. 298,00 297,00
EurGrFund 62,50 63,10
Euro Spain Fd 8,00 8,10
Gim Global 49,00 49,00
Hend.Eur.Gr.F. 224,50 226,00
Henderson Spirit 63,50 64,10
Holland Fund 75,00 75,40
Holl.Obl.Fonds 117,40 117,00
Holl.Pac.F. 101,70 104,30
Interbonds 495,00 495,00
Intereff.soo 46,00 46,40
Intereff.Warr. 270,00 275,00
JadeFonds 166,00 167,00
Japan Fund 24,50 25,90
Jap.lnd.AlphaFd 9900,00
JapanRot. Fund yen 8160,00
Mal.Cap.F. $ 8,20 8,40
Mees Obl.Div.Fonds 97,80 97,50
MX Int.Vent. 50,10 50,10
Nat.Res.Fund» 1420,00 1425,00
NedufoA 132,00 132,00
Nedufo B 135,50 135,50
NMB Dutch Fund 40,70 39,50 dNMB Global F. 47,80 48,00
NMB Oblig.F. 35,00 34,70
NMB Rente F. 102,90 102,50
NMB VastGoed 38,30 38,30
Obam, Belegg. 219,80 219,80
OAMFRentef. 12,70 12,65
Orcur.Ned.p. 47,80 48,30
Pac.Dimens. 100,00 100,00
Pac.Prop.Sec.f 44,50 44,50
Pierson Rente 100,80 100,70
Postb.Belegg.f. 52,00 52,00
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 b
Rabo Obl.inv.f. 73,80 73,70
Rabo Obl.div.f. 48,40 48,40
Rabo Onr.g.f. 83,70 8330Rentalent Bel. 133,70 132,70
Rentotaal NV 30,90 30,80
RG groen 50,60 50,60
RG blauw 49,80 49,70
RG geel 48,30 48,50
Rodin Prop.s 107,00 107,00
Rolinco cum.p 89,90 89,90
Sci/Tech 17,10 17,10
Technology F. 17,80 17,80
Tokyo Pac. H. 215,00 229,50
Trans Eur.F. 85,60 85,50
Transpac.F. 390,00 394,00
Uni-Invest 120,00 120,00
Unico Inv.F. 79,00 79,00
Unifonds 40,00 39,90
VWN 60,50 60,50
Vast Ned 130,50 130,70
Venture F.N. 40,40 40,70
VIB NV 87,80 87,80
VSB Mix Fund 51,30 51,30
WBO Int. 71,20 71,50

Wereldhave NV 200,00 200,30
Yen Value Fund 83,60 83,90

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4Ü) 98,70 b 98,70b
3/2 EngWarL 34,00 33,00
5% EIB 65 99,60 99,60

Orig. n.amerik. aandelen
Alb. Fisher 1,23 1,23
Allied Signal Ind 35,50 35,50
Amer. Brands 65,10 65,00
Amer. Expres 26,30 26,30
Am.Tel.& Tel. 41,90 41,80
Ameritech 60,20 60,20
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 29,50 29,30
Atl. Richf. 116,00 116,60
BAT Industr. 7,50 7,50
Bell Atlantic 94,10 94,40
BellCanEnterpr 41,40 41,25
Bell Res.Adlr 0,20
Bell South 55,00 54,80
BET Public 2,60
Bethl. Steel 19,80 19,30
Boeing Comp. 72,70 72,70
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 17,00 16,30
Citicorp. 22,50 22,80
Colgate-Palm. 58,50 57,00
Comm. Edison 34,30 34,30
Comp.Gen.El. 560,00
Control Data 19,80 19,80
Dai-Ichi Yen 2400,00b2300,00 b
DaiwaSec. yen 1540,00 1620,00
Dow Chemical 66,00 65,70
Du Pont 38,50 37,90
EastmanKodak ' 40,00 39,80
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 154,00
Exxon Corp. 46,00 46,25
First Pac.HKs 1,30 1,45
Fluor Corp. 42,50 43,50
Ford Motor 47,00 46,80
Gen. Electric 64,80 64,10
Gen. Motors 46,00 46,20
Gillette 52,00 52,00
Goodyear 36,00 36,00
Grace & Co. 30,00 29,40
Honeywell 90,50 89,50
Int.Bus.Mach. 105,80 105,30
Intern.Flavor 58,70 61,00
Intern. Paper 51,40 51,40
ITT Corp. 53,30 53,80
K.Benson ® 5017,30
Litton Ind. 73,30 73,50
Lockheed 36,60 36,90
Minnesota Mining 81,50 82,00
Mitsub.Elect. 1030,00 -Mobil Oil 60,75 61,00
Morgan $ 35,00 34,60
News Corp Auss 10,40 10,40
Nynex 82,20 82,50
Occ.Petr.Corp 27,20 27,20
Pac. Telesis 45,40 45,30
P.&O.® 6,00 5,50

Pepsico 63,70 65,50
Philip Morris C. 41,50 41,70
PhiU. Petr. 25,80 25,70
Polaroid 45,70 45,50
Privatb Dkr 275,00 272,00
QuakerOats 47,00
StGobin Ffr 595,00 600,00
Saralee 30,50
Schlumberger 51,80 51,80
SearsRoebuck 38,00 37,80
Sony (yen) 47,30 46,80
Southw. Bell 56,80 57,00
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 33,10 32,70
Texaco 59,75 59,20
Texas Instr. 36,00 35,60
The Coastal C. 31,30 31,50
T.I.PEur. 1,90 1,85
ToshibaCorp. 1100,00 1140,00
Union Carbide 22,00 21,50
UnionPacific 70,00 69,00
önisys 15,00 14,50
USX Corp 36,40 35,80
USWest 75,60 75,60
Warner Lamb. 106,40 106,75
Westinghouse 74,80 75,20
Woolworth 61,70 61,00
Xerox Corp. 55,20 54,60

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 52,00 52,00
Am. Home Prod. 192,00
ATT Nedam 77,50 77,00
ASARCO Ine. 44,50
Atl. Richf. 219,00 221,00
Boeing Corp. 136,00 136,00
Can. Pacific 38,50 38,50
Chevron Corp. 130,00
Chrysler 29,00 29,50
Citicorp. 40,50 41,50
Colgate-Palm. 111,50 108,00
Control Data 33,50 33,50
Dow Chemical 123,00 122,50
Eastman Kodak 74,00 73,00
Exxon Corp.' 87,00 86,50
Fluor Corp. 79,00
Gen. Electnc 121,50 121,50
Gen. Motors 84,50 85,00
Gillette 99,00 99,00
Goodyear 69,00 68,00
Inco 48,00 48,00
1.8.M. 196,00 192,00
Int. Flavors 118,00 118,00
ITTCorp. 119,00
Kroger 24,00 23,00
Lockheed 68,00 69,00
Merck & Co. 135,50 136,00
Minn. Min. 155,00 156,00
PepsiCo. 119,50 121,50
Philip Morris C. 76,00 76,50
PhiU. Petr. 48,00 48,00
Polaroid 80,00 79,00
Procter& G. 127,00
QuakerOats 92,00
Schlumberger 98,50 98,00
SearsRoebuck 69,50 71,00
Shell Canada 61,20 61,00
TandyCorp. 61,00 60,50
Texas Instr. 67,00 66,00

Union Pacific 133,00 132,00
Unisys Corp 30,50 30,50
USX Corp 68,00 67,00
Varity Corp 3,90 3,90
Westinghouse 143,00 143,50
Woolworth 116,00 114,50
Xerox Corp. 95,00 94,00

Certificaten overig
Deutsche B. 812,00 805,00
Dresdner B. 437,00 431,00
Hitachi (500) 1100,00
Hoechst 304,50 301,00
NesÜé 8550,00 8600,00
Siemens 798,00 790,00 a
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,10
Bredero aand. 22,00 22,50
Bredero eert. 21,30 22,00
11 Bredero' 20,10 20,50
LTV Corp. 1,40 1,50
5Nederh. 68-78 23,50 23,50

RSV. eert 0,81 0,81
V/s RSV 69 86,50 86,50

Parallelmarkt
Alanheri 25,80 26,00
Berghuizer 37,90 37,50
Besouw Van c. 53,20 53,20
CBI Barin Oce. yen 1990,00 2000,00
Comm.Obl.F.l 95,00 94,70
Comm.Obl.F.2 94,50 94,20
Comm.Obl.F.3 95,10 94,80
De Drie Electr. 31,50 31,00 d
Dico Intern. 105,20 106,90
DOCdata 30,00 31,00
Ehco-KLM Kl. 38,90 38,60
E&L Belegg.l 73,50 73,70
E&L Belegg.2 74,00 74,00
E&L Belegg.3 76,10 76,00
Free Rec.Sh. 31,70 32,30
Geld.Pap.c. 66,00 68,00
Gouda Vuurvc 99,30 100,00
Groenendijk 35,00 35,00
Grontmijc. " 193,00 194,00
HCA Holding 56,90 56,30
Hes Beheer 265,00 261,50
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,65 3,90
Interview Eur. 8,70 8,50
Inv. Mij Ned. 46,50 44,50
Kuehne+Heitz 49,00 49,50
LCI Comp.Gr. 16,90 16,70
Idem 8 st. 0,70 0,68
Melle 303,00 303,00
Nedschroef 126,00 126,00
Nevas st(cert) 0,66 0,66
Nevas sUcpref) 0,65 0,64
Neways Elec. 10,40 10,00
NOG BeLfonds 31,90 31,90
pan pacific 10,70 10,70
Pie Med. 12,50 12,50
Poolgarant 9,20 9,20
Simac Tech. 17,90 17,90

Sligro Beh. 53,80 54,00
VerkadeKon. 401,00 400,20
VHS Onr. Goed 14,30 14,40
Weweler 83,80 83,80

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

aegn c jul 120,00 252 2,60 2,90
dsm c apr 120,00 358 1,80 1,90
els c jul 85,00 246 1,70 1,70
coc c apr 290,00 501 3,60 3,00
coc c apr 295,00 308 2,00 1,50
coc p apr 270,00 204 0,60 0,50
coc p apr 275,00 400 1,00 1,00
coc p apr 280,00 404 1,80 1,50
coc p apr 285,00 590 2,80 b 3,20
goud c aug 430,00 300 4,00 a 4,00
gist c apr 30,00 209 2,00 1,70
gist c apr 40,00 209 0,30 0,20
gist c jul 30,00 297 3,40 3,40
gist c jul 35,00 400 1,30 1,30
gist c okt 35,00 254 2,20 2,20
hein c apr 115,00 398 4,00 6,00
hein c apr 120,00 289 1,30 2,30
hein c jul 120,00 406 4,60 6,00
hein c jul 125,00 262 2,50 a 3,90
nedl c apr 105,00 226 3,90 3,20
nlb p nov 95,00 250 2,40 a 3,20
nlc p aug 100,00 300 3,90 a 4,45
nlf p aug 100,00 550 I.ooa 1,20
nlf p aug 105,00 250 4,00 a 5,00
nmb p jul 48,00 400 I,Boa 1,50
phü c apr 40,00 573 1,50 0,70
phil c apr 42,50 250 0,30 0,20
phil c jul 42,50 325 1,90 1,40
phil c jul 45,00 344 1,00 0,80
phil c okt 45,00 565 2,10 1,90
phil c 091 55,00 674 2,30 2,20
phü c 093 30,00 443 16,20 15,30
phil p apr 35,00 300 0,30 a 0,10
phü p apr 40,00 592 1,00 1,60
phil p apr 42,50 245 2,80 3,80
phü p apr 45,00 727 5,20 6,30
phü p apr 50,00 267 10,20 11,00
phü p apr 55,00 214 15,10 16,00b
phil p jul 40,00 505 2,10 2,60
phü p jul 42,50 320 3,40 4,00
phü p jul 45,00 310 5,20 6,30
phü p okt 35,00 510 1,10 1,20b
olie c apr 145,00 241 1,90 1,50
olie c apr 150,00 222 0,70 0,40
olie p apr 140,00 230 0,50 0,50
unü c apr 145,00 204 5,00 4,70
unü c jul 150,00 220 5,40 4,80
unü c 094 150,00 220 32,40 33,10
voc p jul 40,00 203 3,40 3,70

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

'^'.P'

economie

Topambtenaar ziet
Ruding als president
bank Oost-Europa

PARIJS -Volgens de thesaurier-ge-
neraal van het ministerievan finan-
ciën, dr ir C. Maas, maakt oud-mi-
nister Ruding van financiën grote

kans om president te wordenvan de
nieuwe Oosteuropese ontwikke-
lingsbank. „Als je de mensen hier
allemaal beluistert, zijn de kansen
van Ruding heel erg groot, groter
zelfs dan sommigen wel willen doen
geloven," aldus de topambtenaar
gisterenin Parijs.

Maas was in deFranse hoofdstad op
een bijeenkomst van topambtena-
ren van de 42 deelnemers in de
nieuw op terichten bank. Daarbij is
het over vrijwel de hele linie tot
overeenstemming gekomen, behal-
ve over de vestigingsplaats en de
president.

Maas voelde wel iets voor een plan
dat is onthuld door de Franse krant
Le Monde. Frankrijk zou bereid zijn
kandidaat Jacques Attali te laten
vallen als Parijs de vestigingsplaats
wordt. Daarover is in de vergade-
ring volgens Maas niet gesproken.

Goed jaar
Haskoning

NIJMEGEN- Het ingenieurs-en ar-
chitectenbureau Haskoning heeft
een geslaagd jaarachter de rug. De
nettowinst verdubbelde ruim-
schoots en ging van f 3,71" miljoen
over 1988 naar f7,73 miljoen over
1989, terwijl de omzet toenam van
f79 miljoen tot fB2 miljoen.

Haskoning heeft door haar gunstige
ontwikkeling grote behoefte aan
personeel. Ondanks intensieve wer-
ving heeft zij niet in alle vacatures
kunnen voorzien, zodat er aan het
eind van het jaar nog 50 arbeids-
plaatsen openstonden. De onderne-
ming had toen 474 mensen aan het
werk.

Ruim de helft
ondernemers
wil jongeren

DEN HAAG - Ruim de helft van de
ondernemers wil vacatures opvul-
len met jongeren, terwijl een kwart
de voorkeur geeft aan vrouwen.
Vooral de categorie zestien- tot
twintigjarigen is in trek, omdat zij
op relatief lage lonen zitten, aldus
voorzitter J. ten Hoopen van het
NCOV gisteren bij de uitreiking van
het eerste exemplaar van de Infor-
maticakrant van de Kamer van
Koophandel in Den Haag.

Uit een enquête van het NCOV
blijkt dat vooral kleinere bedrijven
(tot tien personeelsleden) een voor-
keur hebben voor laag betaalde jori^
geren.

De ondernemers blijken ontevre-
den over de kwaliteit van het onder-
wijs. De schoolverlater mist prakti-
sche kennis, weet weinig van het
bedrijfsleven en heeft veelal geen
enkele werkervaring.

Hotel Des Indes onderdeel
keten Inter-Continental

AMSTERDAM - Het gerenommeerde Hotel des Indes in Den Haag
wordt voor ’37,5 miljoen verkocht aan Saison Overseas (Holdings),
de eigenares van de hoogwaardige-hotelketen Inter-Continental.
Daar hebben de huidige bezitter van Des Indes (Crest Hotels, onder-
deel van de Britse brouwerijgroep Bass) en Saison in beginsel over-
eenstemming over bereikt. Zij hebben dat gisteren bekendgemaakt
in een ander Inter-Continental-hotel, het Amsterdamse Amstel Hotel.
Saison Overseas is een maatschappij van de Japanse Saison Group
en de luchtvaartmaatschappij Scandinavian Airlines System (SAS).
Tot de Inter-Continental-groep in Nederland behoren het Amstel en
het American Hotel in Amsterdam.

Het is de bedoeling hetAmstel Hotel en Des Indes volledig terenove-
ren en geheelopnieuw in terichten, omdat Inter-Continental deze ho-
tels beschouwt als „erfstukken van grote nationale waarde".

" De entree van het Haagse hotel Des Indes, dat voor 37,5
miljoen wordt verkocht aan Saison Overseas, eigenaarvan
de hotelketen Inter-Continental.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 9-4-1990 om
14.00 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 22.830-/23.330,
vorige ’ 23.040-/ 23.540, bewerkt ver-
koop ’ 24.930, vorige ’ 25.140 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 275-/ 345, vori-
ge ’ 280-/ 350; bewerkt verkoop ’ 390
laten, vorige ’ 390 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,84 1,96
austr.dollar 1,40 1,52
belg.frank (100) 5,28 5,58
canad.dollar 1,57 1,68
deense kroon (100) 27,95 30,45
duitse mark (100) 110,00 113,90
engelse pond 2,99 3,24
finse mark (100) 46,10 48,60
franse frank (100) 31,95 34,70
griekse dr.(100) 1,06 1,26
ierse pond 2,88 3,08
ital.lire (10.000) 14,20 15,90
jap.yen (10.000) 117,00 123,00
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) 1,69 1,85
zweedse kr. (100) 29,70 32,20
zwits.fr. (100) 124,50 129,00

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,90275-1,90525
antill.gulden 1,0745-1,0775
austr.dollar 1,4515-1,4615
belg.frank (100) 5,4425-5,4475
canad.dollar 1,63525-1,63775
deense kroon (100) 29,435-29,485
duitse mark (100) 112,560-112,610
engelse pond 3,1195-3,1245
franse frank (100) 33,490-33,540
griekse dr. (100) 1,1150-1,2150
hongk.dollar (100) 24,2750-24,5250
ierse pond 3,0130-3,0230
ital.lire (10.000) 15,300-15,350
jap.yen (10.000) 121,24-121,34
nwzeel.dollar 1,0980-1,1080
noorsekroon (100) 29,035-29,085
oostenr.sch. (100) 16,0010-16,0110
saudi ar.ryal (100) 50,6750-50,9250
spaanse pes. (100) 1,7710-1,7810
surin.gulden 1,0475-1,0875
zweedse kr. (100) 31,040-31,090
zwits.frank (100) 127,330-127,380
e.e.u. 2,3015-2,3065

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 197,20 196,90
id excl.kon.olie 191,00 190,20
internationals 198,10 197,20
lokale ondernem. 198,90 198,30
id financieel 148,10 147,40
id niet-financ. 249,40 248,70
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 257,70 256,70
id excl.kon.olie 237,50 236,50
internationals 267,50 266,30
lokale ondernem. 246,20 245,40
id financieel 192,90 192,00
id niet-financ. 298,30 297,50
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 117,90 117,50internation 114,20 113,90lokaal 118,50 118,10fm.instell 108,40 107,90alg. banken 105,60 105,00verzekering 111,90 111,60niet-financ 121,60 121,20
industrie 122,90 122 60transp/opsl 135,70 134,50

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen maandag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
dezelfde dag):
Akzo 130,30 (130,30)
Kon Olie 143,50-144,00(143,70)
Philips 40,30gb-40,40 (40,40)
Unilever 148,80 (148,80)
KLM 35,20 (35,20)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2712.39 1168.21 213.09 1008.16
Hoogst 2737.39 1177.28 214 79 1016.82
Laagst 2701.35 1162.34 212.34 1003.85
Slot 2722.07 1171.05 214 10 1011.59
Winst/
verlies + 4.95 - 3.03 + 0.44 + 0.55

(ADVERTENTIE)

software"
Boekhouden ’187,-.'
Spreadsheet ’ 69,-!
Ledenadm. ’187,-!Doshulp ’ 39,-!
Datacom ’ 59,-!
Faktureren ’149,-!
Database ’129,-!
Kasboek ’ 59,-!
Orderadm. ’187,-!
Tekstverwerker ’ 69,-!
yoorPCsrnetSiaCNed.progr. -(-hand-
leiding.

Krijntjes en Craenen
COMPUTER SYSTEMS
Kluis 36A Geleen 04490-53420

f limburgs dagbiad~~
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Mogelijk gecombineerde tournee met BZN

Gerard Joling wil
naar Zuid-Afrika

Van onze showpagina-redactie
ALKMAAR - Het is de bedoe-
ling dat Gerard Joling nog dit
jaareen aantal concerten gaat ge-
ven in Zuid-Afrika. Gisteren
keerde hij samen met zijn mana-
ger Jan van Doorn terug uit dat
land, waar zij samen de mogelijk-
heden voor optredens hebben
bekeken. Van Doorn denkt te-
vens aan een eventuele gecombi-
neerde tournee van Joling en de
Volendamse groep BZN.

Ook heeft Van Doorn, tevens
commercieel manager van Vero-
nica, daar de mogelijkheden be-
keken voor een wedstrijdvan het
Nederlands elftal tegen een ge-
mengd Zuidafrikaans team. In-
dien de prestaties van Oranje op
de WK in Italië deze zomer te-
genvallen, zal er mogelijk in
overleg met de FIFA, de interna-
tionale voetbalorganisatie, een
wedstrijd worden gearrangeerd
tussen de Zuidafrikanen en een
ploeg van 'gekleurde' Nederlan-
ders. Van Doorn denkt dat een
en ander zou moeten gebeuren

tussen de WK en het begin van
de Nederlandse voetbalcompeti-
tie.
Van Doorn hoopt de wedstrijd te
kunnen koppelen aan een con-
cert van Joling en BZN. Voor Ve-
ronica zal van een van de optre-
dens waarschijnlijk een televi-
sieprogramma worden gemaakt.
Met de Zuidfarikaanse televisie
zijn daarover al contacten ge-
legd.
Deze organisatie heeft Van
Doorn voor zijn omroep ook een
tiendelige televisieserie aange-
boden over Albert Schweitzer,
de Zwitserse arts die in het Afri-
kaanse Lambarene een zieken-
huis voor de bevolking opzette.
Dezelfde producenten maakten
eerder de door Veronica uitge-
zonden serie 'Shaka Zulu'.

Soweto
De beide Alkmaarders hebben
op hun reis diverse lokaties voor
de concerten bekeken. In Sowe-
to zagen ze onder meer een sta-
dion met een capaciteit van

120.000 bezoekers. Vrijwel zeker
zijn op djt moment concerten in
Bloemfontijn, Johannesburg,
Kaapstad en Pretoria.

Volgens Van Doorn is de tijd van
de boycots tegen Zuid-Afrika nu
vrijwel voorbij. Uit gesprekken
met de bisschop Tutu en de

zwarte Inkata-leider Buthelezi
zou gebleken zijn dat de Neder-
landers welkom zijn. Ook van
blanke zijde wordt naar de
komst van de 'Dutch connection'
reikhalzend uitgezien, aldus Van
Doorn.

Niet alleen het Nederlands elftal,
maar ook Joling is daar enorm
populair. Dat uitte zich onder
meer in een goudenversie van de
single 'No more boleros' voor
Gerard Joling. Ook BZN wordt
daarbejubeld, maar hoeveel gou-
den platen de Volendammers in-
middels uit Zuid-Afrika moch-
ten ontvangen, kan manager
Dick de Boer niet precies uit zijn
hoofd zeggen. „Het kan best zijn
dat er weer een onderweg is".

" Gerard Joling: niet alleen het Nederlands elftal, maar
ook de gevierde zanger uit Alkmaar is in Zuid-Afrika ra-
zend populair.

Drama
De dinsdagavond zal in het teken
staan van drama. Dan wordt de
uit drie delen bestaande serie 'In
de schaduw van de overwinning'
uitgezonden, gemaakt naar de
film van Ate de Jongover de ver-
zetsdaden van Gerrit Jan van der
Veen, en de Australische serie
'Return to Eden. De eerste delen
worden herhaald en aansluitend
worden nieuwe afleveringen uit-
gezonden.

Op de vrijdagavond komt de
TROS met 'Linda, de eerste de
beste', nieuwe afleveringen van
'Op goed geluk' met Carry Tef-
sen en de zomerreeks 'Te land,
ter zee & in de lucht. Nieuw is de
serie TROS Aktua in bedrijf, die
in augustus start.

Mergellander Buben in nieuw tenue
Van onze showpagina-redactie

WIJLRE - Tussen Pasen en
Pinksteren zal in heel wat feest-
tenten en uitgaanscentra in Lim-
burg weer onvervalste Oberkram-
er-, Egerlander en aanverwante
muziek te horen zijn. Eén van de
meest bekende ensembles in dat
genre vormen 'Die Mergellander
Buben' die toe zijn aan hun eer-
ste lustrum. Om alvast een beetje
in feeststemming te komen zijn
deze Limburgse 'Buben' (Sjef
Dezaire, Paul Minartz, Theo Kic-
ken, Gerrit Moonen, Hans Leen-
ders, Henk Mennis en Joost

Smeets) naar Joegoslavië ge-
reisd. En in dit land, waar de
Oberkramer muziek oorspronke-
lijk vandaan komt (denk maar
aan Slavko Avsenik) hebben de
Mergellander Buben zich in de
originele klederdracht gestoken.
Die bestaat uit een fraai met
bloemen bewerkt jasje, een wit
hemd, broeken van herteleer en
laarzen. Uitgedost in deze nieu-
we kledij zijn de Mergellander
Buben op 12 en 13 mei te bewon-
deren in Banholt en op 27 mei in
Brunssum ter gelegenheid van
het zeventigjarig bestaan van de
voetbalverenigingLimburgia.

'Die Mergellander Buben' stre-
ven naar internationale bekend-
heid. Het eerste succes is al ge-
boekt. In het weekeinde van 10
tot en met 12 augustus maakt het
orkest een tournee door Luxem-
burg, waar zesmaal wordt opge-
treden. Als klap op de vuurpijl
volgt zaterdag 6 oktober een op-
treden in de Rodahal van Kerk-
rade, waar een keur van interna-
tionaal bekende artiesten in dit
genre aanwezig zal zijn.

Meer.informatie over 'Die Mer-
gellander Buben': Sjef Dezaire
Wijlre, 9 04450-1784.

" 'Die Mergellander Buben' in Joegoslavië, uitgedost in orginele Oberkrainer-kledij.

Sport
Omdat de sport al een groot deel
van de totale televisiezendtijd in
beslag zal nemen (wereldkam-
pioenschap voetbal, Wimbledon,
Tour de France, Europees kam-
pioenschap atletiek) zal deTROS
in de maanden juni, juli en
augustus terughoudend zijn met
sportprogramma's.

Tien procent reclame bij publieke omroepen
Van onze rtv-redactie

DEN HAAG - Het kabinet is bereid om de
maximale hoeveelheidreclamezendtijd voor
de publieke omroepen uit te breiden tot 10
procent van de zendtijd. Minister d'Ancona
van WVC heeft dit laten weten na vragen van
de PvdA en CDA. In het wetsvoorstel dat de

uitbreiding van de reclame regelt, staat om-
schreven dat de zendtijd voor het niet-com-
merciële omroepbestel moet worden uitge-
breid tot 15 procent, conform deEG-richtlijn.
De regeringspartijen PvdA en CDA vonden
dit teveel.

De minister wil dat de Kamer het wetsvoor-

stel nog voor de zomervakantie behandelen.
Als de Kamer akkoord gaat met het wets-
voorstel, zal de reclame-zendtijd in fasen
worden uitgebreid. De discussie over het toe-
laten van reclame op zondag wil de minister
pas behandelen als, eveneens voor de zomer,
het wetsvoorstel tot invoering van commer-
ciële televisie in ons land wordt behandeld.

show

Deze zomer veel eigen produkties, maar ook herhalingen

TROS opnieuw met veel
tv-series en amusement

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - De TROS
wil ook deze zomer pro-
beren een flink aantal
eigen produkties op het
televisiescherm te bren-
gen. Dat blijkt uit een
toelichting van de om-
roep op het zomersche-
ma, dat de periode .april
tot en met september om-
vat. Maar ook zal een aan-
tal programma's worden
herhaald en zullen aange-
kochte produkties wor-
den uitgezonden.

Voorop staat dat het bestel zo
krachtig mogelijk wordt ge-
maakt met het oog op de concur-
rentie met de commerciële zen-
derVeronique. Pas op de tweede
plaats komt het streven naar een
zo sterk mogelijke TROS-dins-
dag en -vrijdag. Niet alleen de
programmaleiding, maar ook de
televisiemedewerkers zullen
deze filosofie als uitgangspunt
moeten hanteren, aldus direc-
teur Cees den Daas in de toelich-
ting.

De maatregelen die de komende
maanden door de gezamenlijke
omroepen waarschijnlijk zullen
worden getroffen om de drie Hil-
versumse zenders door een bete-
re coördinatie sterker te maken
ten opzichte van Veronique, zijn
nog niet in het schema verwerkt.

" Carry Tefsen in het komende zomerseizoen met nieuwe
afleveringen van 'Op goed geluk.

Concerten
Maar van concerten is daar nog
geen sprake. In verband met de
Zuidafrikaanse apartheidspoli-
tiek heeft BZN daar altijdvan af-
gezien. Dat daar wel de platen
worden verkocht, valt niet te
voorkomen, omdat de groep
voor een internationale platen-
maatschappij werkt.

De Boer zou het geweldig vinden
als de groep ook daar het succes
met optredens zou kunnen vie-
ren. Toch sluit hij niet uit dat dit
in de toekomst nog gaat gebeu-
ren. „Nu ANC-leider Mandela en
president De Klerk daar al om de
tafel hebben gezeten, gaat het de
goedekant op. We wachten af.

Marco Borsato
winnaar
van laatste
Soundmixshow

Eerste plaat
in aantocht

ALKMAAR - Wie meedoet
aan de finale van de 'Sound-
mixshow' mag verwachten
een goede kans op de over-
winning te hebben. Maar
zoals de Alkmaarder Marco
Borsato met een grote
meerderheid aan stemmen
de finale van deze tv-wed-
strijd voor onbekend amu-
sementstalent won, tart de
fantasie van de stoutste dro-
mer. „Zoiets mag jeniet ver-
wachten. Want als je alles
op een rijtje zet, moet je er-
kennen dat ook de anderen
een goed niveau hadden."

Nog groter was de verrassiwj
voor Marco toen tijdens de m»!
zending bleek dat zijn vader U'
Italië was overgekomen. ,P\.
was zo heerlijk. Ze hadden mef'Jles mogen ontnemen, als ik da,
maar had mogen houden. Ik ha
nooit gedacht dat hij zou komejJ]
Dat ze het voor mij geheim be",
bén kunnen houden... Ik ha
hem al eerder opgebeld, nia^het ging niet zei hij. En dan j^
bij zon uitzending als deze is »)
er toch. Dan breekt echt J
klomp".

Ongewisse
Gisteravond bracht Marco zij"|
vader weer naar het vliegvej*
voor de terugreis naar Ita'vJ
waar hij werkt als pianist. ~y
heb de muziek een beetje va,
hem meegekregen. In Nederig,
speelde hij in 'I punti cardinale'
begeleidde hij vaak het Trio He'
lenique en hij heeft nog met J°
sephineBaker gewerkt."

Voor Marco en deandere deelfl*
mers was de SoundmixshO"
lang een ongewisse zaak.
show werd eerder door Joop vj*.
den Ende voor deKRO gemaal
maar toen de producent de zej1'
der TVIO begon, verhuisde °*show mee naar de commercie*,
zender. Er werden in het land *
vele voorronden gehouden, ma3

of de geselecteerden ooit ook °"televisiezouden komen werd °^.zeker met het einde van TVJ_„Toen de show bij Veronique l '

recht kwam, raakte ik bijna toe
nog in tijdnood".

Garantie
Marco beseft heel goed dat be
winnen nog geen garantie isvo°
een carrière. „Gerard Jo*l^heeft nooit gewonnen en je Z1
wat er gebeurde. Van de jonge
die indertijd als JohnDenver oPj
trad, hoor je nooit meer iets. Da
komt ook omdat hij een ech ,
'soundmixer' was. Ik heb Ve.
meer als mezelf opgetreden. WJ
stem was bijna gelijk, de ktereJ
zijn speciaal ontworpen en °°ben ik erbij gaan bewegen, in l
genstelling tot Billy Vera".
Marco hoopt nu dat er een P'jl
tenmaatschappij is dieeen eers
single wil uitbrengen. Sam^
met John Ewbank, die ook vo°
'Spijkerhoek' schrijft, heeft hij
een nummer klaar. Intusse
heeft Van den Ende zich al é
meld voor de zakelijke begel^
ding, terwijl Multimusic en tten
Geels zijn optredens boeken.

Jimmy Lawton topper
op countryshow Heer

MAASTRICHT/HEER - De
country- & westernclub ' 'Maas-
tricht' houdt op paaszaterdag
vanaf 20.30 uur in het ontmoe-
tingscentrum 'Aen de Wan' aan
de Einsteinstraat 32 in Heer op-
nieuw een feestelijke show-
avond. Deze keer nemen de be-
kende countryzanger Jimmy
Lawton, de Hot Beaver Band en
zangeres Sonja de muzikale
hoofdmoot voor hun rekening.

Jimmy Lawton, geboren in Okla-
homa, is opgegroeid in West Te-

xas en raakte daar ook ver-
trouwd met de country-muziek.
Na een middelbare schooloplei-
ding vertrok Lawton naar Holly-
wood, waar hij rollen kreeg in di-
verse speelfilms. Hij werkte met
bekende sterren als Lome
Green, Jack Lord, Jane Mans-
field en Elvis. Acteren kwam
echter al spoedig op de tweede
plaats. Jimmy zong in vele locale
bands. Later kreeg hij de kans
een Europese tournee te maken.
De populariteit van Lawton
groeide en hij reisde door vele

landen met zijn country-shoWS-
The Hot Beaver Band bestaat uJg
Steward Barnes (leider en teve,eSgitarist van de band), Chart
D'Haens (basgitarist), John va
Dessel (drums) en Floor 'SvVi
ging Floyd' Avonts (pianist).
De 25-jarige Sonja uit het Ke^pense Beerse is een graag £ r
hoorde gaste en medewerks
van de 'Jimmy Lawton Coun
Music Show. Vanaf 1985 na^Sonja country-songs in haar
pertoire op. Zij staat nu dan °bekend als één van de be
country-zangeressen in de Be
lux.

Voor meer info: Country & *" n%
tem Club Maastricht, ZesK»'
63, Heerlen ® 045-726002.

" Sonja, zangeres bij The Hot Beaver
Band. " Countryzanger Jimmy Lawton zater'

dag in Heer.
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Nieuwbouw bij Voerendaalse school
Kinderbescherming

op vingers getikt

Bijbehandeling Heerlense adoptiekandidaal

VOERENDAAL - In de gemeente
Voerendaal komt een nieuwe peu-
terspeelzaal. De kleuters die nu in
de basisschool de Dammerich zijn
gehuisvest, krijgen definitief een
eigen onderkomen vlakbij voor-
noemde basisschool. Hiermee is een
eind gekomen aan ruim anderhalf
jaar onzekerheid voor alle betrokke-
nen.

Raad akkoord met
peuterspeelzaal

deze manier kun je geen gemeente
besturen", vond hij.
Rademacher (PGR) vatte tenslotte
de algemene opinie als volgt samen:
„Terwille van de kleuters stemmen
wij in met het verlenen van het be-
nodigde krediet voor de bouw van
de peuterspeelzaal. Toch blijven wij
veel moeite houden met de oplos-
sing."

De sociaal-democraat Weijers wees
erop dat zijn fractie altijd al voor-
stander is geweest van de nieuw-
bouw. De uiteindelijke instemming
van de overige fracties biedt vol-
gens hem perspectief voor de toe-
komstige samenwerking binnen de
coalitie in Voerendaal.
Overigens werd het beschikbaar
stellen van een krediet voor uitbrei-
ding van de kleedaccommodatie
van voetbalvereniging RKSVB wèl
aan de nieuwe raad overgelaten.

„Daarmee werd opnieuw onbe-
hoorlijk gehandeld", oordeelt de
Ombudsman.

Inmiddels heeft de staatssecreta-
ris zijn beleid weer veranderd. De
Raden worden toch weer betrok-
ken bij het afgeven van de betref-
fende verklaringen. De Heerle-
naar heeft zijn 'verklaring van
geen bezwaar' uiteindelijk toch
ontvangen.

Tot het laatste moment bleef de toe-
komst van de zeven personeelsle-
den en negentig kinderen van de
peuterspeelzaal onzeker. Het
schoolbestuur van de Dammerich
had te kennen gegeven duidelijk
overlast te ondervinden van de peu-
ters, die tot nu toe in het gebouw
van de bijzondere basisschool ver-
blijven. Eén ding was zeker: er

moest een eindkomen aan de huidi-
ge situatie.
De fracties AGB, CDA en PvdA
hadden zo hun twijfels bij een in-
vestering van ruim twee ton. Zij wil-
den nog steeds bekijken of de Wet
op het basisonderwijs geen alterna-
tieve mogelijkheden bood. Een aan-
tal niet direct voor onderwijs doel-
einden in gebruik zijnde lokalen
van de Dammerich, zou volgens die

partijen ook een goed onderkomen
voor de peuters bieden. Dit was
door debasisschool in kwestie al va-
ker pertinent van de hand gewezen.

Raadslid Verhoeven van het CDA
stelde voor om de beslissing dan
maar uit te stellen tot de nieuwe
raad zou zijn aangetreden. Wethou-
der Hermans (VVD) zei geschokt te
zijnover een dergelijk voorstel. „Op

Politietoezicht
Brunssum-Noord

blijkt succes
Thei Middeldorp kiest voor ziekenhuis Kerkrade

Boumans en Odekerken
wethouders Landgraaf

De zaak werd aangekaart bij Jus-
titie en de staatssecretaris besloot
deRaden in de toekomst geenrol
meer te laten spelen bij het afge-
ven van verklaringenvan geen be-
zwaar. In deze periode weigerde
de Raad echter opnieuw een ver-
klaring van 'geen bezwaar' te ver-
strekken aan de Heerlenaar.

HEERLEN - De Nationale Om-
budsman M. Oosting heeft de
Raad van de Kinderbescherming
in Maastricht op devingers getikt.
Dit omdat de Raad zich 'tegen be-
ter weten in' dwars heeft opge-
steld in de zaak van een Heerle-
naar die graag een kind wil adop-
teren.
De Heerlenaar werd in 1982 ver-
oordeeld wegens overtreding van
de Vuurwapenwet. Daarom wei-
gerde deRaad een verklaring van
'geen bezwaar' af te geven aan de
Centrale van Pleeggezinnen,
waardoor het onwaarschijnlijk is
dat de Heerlenaar nog ooit voor
een pleegkind in aanmerking
komt. De Nationale Ombudsman
oordeeldeechter dat deRaad zich
niet had gehouden aan dewerkaf-
spraken met de Centrale.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Nic Odekerken (CDA) en André Boumans
(fractie Gulpers) zijn de nieuwe gezichten in het college van
Landgraaf.
Odekerken (44) werd anderhalf jaar geleden fractie-voorzitter
van die partij toen Thei Middeldorp Charly Mulders opvolgde
alswethouder. Middeldorp zelfheeft lange tijd zitten tobben of
hij al dan niet zou ingaan op een aanbod van zijn werkgever, de
Kerkraadse stichting ZVBM (Ziekenhuis, Verzorgingshuizen,
Bejaardenzorg en Moederschapszorg). Middeldorp heeft de
voorkeur gegeven aan de functie van chef-inkoop boven een
'onzeker' bestaan in de politiek. André Boumans werd gister-
avond laat door zijn partij aangewezen als college-lid. Bou-
mans, al vele jarenactiefin de gemeenteraad voor zijn partij, is
nu nog werkzaam bij het Recreatieschap Oostelijk Zuid-Lim-
burg.

Schop
iüinspde Kerkraadse wijk Ter-
"en «-TÜi hehben zestien gezin-
in e,"" de Oude Maar de schop
Sidir-, ,and aenomen. Her-i^'Wtadderi ze bij de ge-
■balvn 9eklaa9d over het ver-hing e!n voetpad achter hun
iie n Maar de enige reactie
toas- an de gemeente kregen
Seenr^6 ,heboen oeen geld en
"«Mertn "i racht Het benodigde
%&&*, on na veel vijven en
iJteld? We} ter beschikking ge-'natu,o.?rden-Maar dan moet er
*iet Jnyk lemand zijn die iets
toonPr

a uP-teriaal doet. De be-
Pie, If "ebben toen de zwartespeei^7" naar zichzelf toege-
Kmai en"mooi voorbeeld vanuerlijke gehoorzaamheid.

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Het verhoogde poli-
tietoezicht in Brunssum-Noord
werpt zijn vruchten af. Als onder-
deel van het leefbaarheidsproject
Klaver Vier besteedt depolitie extra
aandacht aan de plaatsen en wonin-
gen, waar verdovende middelen
worden verhandeld. En dat heeft al
tot een aantal 'interessante' aanhou-
dingen geleid, zo meldt de politie.

Gisteren werd een dertigjarige
Heerlenaar aangetroffen, die be-
kend staat als druggebruiker. Hij
verklaarde dat zijn vriend verdo-
vende middelen was gaan kopen.
Toen deze 27-jarige Kerkradenaar
arriveerde, werden beide mannen
aangehouden.
Niet alleen bleken ze een kleine
hoeveelheid heroïne bij zich te heb-
ben, maar bovendienbleken zij een
draagzak met spullen (onder meer
sieraden) te hebben, die eerder in
Heerlen buit gemaakt waren bij een
inbraak. Beide mannen zijn inmid-
dels overgedragen aan de Heerlense
politie.

Lichtgewonde
bij ongeval

MARGRATEN- Op deTrichterweg
in Margraten is zondagmiddag om
half vijf motorrijder W. uit Bunde
dusdanig ten val gekomen, dat zijn
duopassagier M. uit Utrecht met
lichte verwondingen naar het zie-
kenhuis in Maastricht moest wor-
den overgebracht. De motorrijder
kwam ten val omdat hij voor een an-
dere motorrijder plotseling moest
uitwijken. De rijkspolitie groep
Eijsden vraagt getuigen van het on-
geluk contact op te nemen met het
bureau in Eijsden, ® 04409-1555.

Nu, een jaar later,
zijn de hengelaars
ervan overtuigd
met een schone lei
te kunnen begin-
nen. Tal van onder-
zoeken hebben
weliswaar geen
duidelijke oorzaak
voor de vissterfte
kunnen aantonen,
maar wel isvast ko-
men te staan dat
aan de bodem en
zeker de bronnen,
die de vijver van
vers water voor-
zien, niets man-
keert.
Vandaar dat de
hengelaars van 't
Broek gisteren met
heel andere gezich-
ten op de wal ston-
den dan in april vo-
rig jaar. Het uitzet-
ten van nieuwe vis
markeert voor hen
de start van een
nieuw seizoen,
waarvan gehoopt
wordt dat het enkel
gekenmerkt zal
worden door hen-
gelplezier.

Van onze
verslaggever

VOERENDAAL -
Ruim vijftig kilo
vis (winde) is giste-
ren uitgezet in vij-
ver 't Broek van
hengelsportvereni-
ging 'DeKarper' in
Voerendaal. En
binnen afzienbare
tijd zullen nog eens
vierhonderd kilo
worden losgelaten
in deze vijver, waar
vorig jaar april bij-
na 14.000 schub-
dragers een onna-
tuurlijke dood
stierven.
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CDAer Nic Odekerken noemdezijn
nieuwe baan gisteravond 'een uitda-
ging. Odekerken werkt al 28 jaarbij
het openbaar vervoer, waarvan de
laatste jaren als rayonchef bij het
VSL in Heerlen. Overigens respec-
teert Wiel Mulders de keuze voor
Odekerken.

Naar eigen zeggen neemt Middel-
dorp afscheid 'met weemoed. Zelfs
het dringende beroep van collega-
wethouderWiel Heinrichs kon hem
niet vermurwen toch voor de poli-
tiek te kiezen. Middeldorp krijgt
een belangrijke functie bij de uit-
breiding van het Kerkraadse zie-
kenhuis. Hoewel Middeldorp zeer
positief is over zijn - korte - loop-
baan als wethouder, heeft ook de
versnippering van de Landgraafse
politiek een rol gespeeld bij het ne-men van het besluit. „Die zal de be-
stuurskracht niet ten goede komen,
en dan moet je toch nog eens goed
nadenken als je daar je carrière op
wil afstemmen", vindt de man die
per 1 mei weer beschikbaar is voor
de stichting ZVBM.

Van de zes CDA-raadsleden die zit-
ting nemen in de raad, hebben er
straks vijf ervaring als wethouder.
Alleen Sjir Kockelkoren ontbeert
die ervaring. Hij wordt trouwens de
nieuwe fractievoorzitter van het
CDA in de Landgraafse raad. Ook
die functie kon Middeldorp niet
combineren met zijn nieuwe baan.

Duo verdacht
van zestien
autokraken

SITTARD - De politie van Sit-
tard blijkt met de aanhouding
van twee autokrakers (in februa-
ri) op het spoor te zijn gekomen
van een duo dat zestien auto's
had gestolen of geprobeerd had
te stelen. De 26-jarige J.V. uit Sit-
tard en de negentienjarige M.M.
uit Stem zijn voorgeleid aan de
officier van justitie en in verze-
kerde bewaring gesteld. De
auto's werden gestolen in Sit-
tard, Geleen en in de Belgische
en Duitse grensstreken.

Actie
%üe
«teed, ontspanning schrijdt
t'W i? met het nader totmen mn 00st en u;est-
?V» ' als Gorbatsjov erin
Jes C«m enfcete Penibele zaak-een nr, en 2IJ« enorme rijfc Dan

o ende oPtossing te voor-een enfcel risico £e to"
"istê,, #' cc« groep vredesacti-
fcr '-toer in Nederland dap-steren tegen alles wat
ef de ï nsme ruikt En zo is
"en *ornende week, te begin-
tlekam-nVnjdaa- een Vredesac-
Üina {« oop de gemeentecam-
°n9euP p unssum' Daar zullen
?isten' Vltftien 'beroepsacti-
«jlc nn ondersteund door moge-
%telP9/enzelfde aantal inci-[ie rio^rf e7n?nstranten residen-
i et 'ho; in u'a£ zi:* noemeni^Tne üctn de militaire leeuw.
*MVo A ln de Duurt 'iooen hetHoofdkwartier, diversen4leMP°tS ' het AWACS"
e/enS i " 'let ministerie vane tn Kerkrade en nog

t2rion,an deze zaken. Actiema-uat genoeg.

honderden voorkeursstemmen. In
CDA-kringen wilde men gisteren
wel kwijt dat Wiel Mulders kandi-
daat was, maar niet waarom hij het
moest afleggen tegen Nic Odeker-
ken. Overigens nam Mulders iri ok-
tober 1985 ontslag als wethouder
om gezondheidsredenen.

Opvallend is dat het CDA de voor-
keur heeft gegeven aan Odekerken
boven Wiel Mulders, die niet alleen
al ruime ervaring heeft als wethou-
der (in Schaesberg) maar tijdens de
recente gemeenteraadsverkiezin-
gen ook nog eens goed bleek voor
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Duvel (3)
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o
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Eerder alwerd bekend dat Thei Gy-
bels (PvdA) en Wiel Heinrichs
(CDA) als wethouder terugkeren.

André Boumans wordt binnen de
fractie Gulpers gezien als 'kroon-
prins' van Jan Gulpers. Boumans
krijgt straks de portefeuille Perso-
neel en Organisatie, een deel van
Welzijn en Sport. Meer kinderopvang

gemeente Kerkrade
Van onze verslaggeefster Het aantal fulltime 'kindplaatsen'

is nu uitgebreid tot 34. Dat bete-
kent opvang voor evenzoveel hele
dagen of 68 halve dagen. Ondanks
verruimingvan de mogelijkheden
schat leidster Soyer dat de vraag
nog steeds het aanbod zal overstij-
gen.

KERKRADE - Het kinderdag-
verblijf Kiekeboe in Kerkrade
heeft zijn opvangmogelijkhe-
den uitgebreid. Met negentien
'kindplaatsen' erbij, zijn er nu
drie groepen voor kinderen in
de leeftijd van nul tot vier jaar.

Net als op andere plaatsen het ge-
val is, had ook het kinderdagver-
blijf Kiekeboe een wachtlijst.
Veertig kinderen konden volgens
de laatste stand niet snel genoeg
geplaatst worden, en ouders
moesten vaak terugvallen op al-
ternatieve opvangmogelijkheden,
bijvoorbeeld in de familiekring.

Protest tegen
wormenkwekerij
DEN HAAG/OIRSBEEK - Voor
de geplande wormenkwekerij
van H. Extra aan de Vloedgraaf
in Oirsbeek, wil F. Douven een
stokje steken. Douven, die naast
de kwekerij woont, vreest stank-
overlast en aantasting van zijn
uitzicht. Gisteren boog de afde-
ling bestuursgeschillen van de
Raad van State zich over zijn ver-
zoek om de wormenkwekerij te
verhinderen. De woordvoerder
van de gemeente Schinnen, die
Extra evenwel een hinderwet-
vergunning voor de kwekerij
heeft gegeven, vindt de vrees
niet terecht. „Ik heb zelf met
mijn neus over een kweekbak
gehangen om te controleren hoe
het met de stank zit. Daar is niets
van gebleken. Wat ons betreft is
er dus geen vuiltje aan de lucht",
zo betoogde de woordvoerder.
Hij benadrukte dat het om een
kleine kwekerij gaat, 'puur als
hobby. De afdeling bestuursge-
schillen doet binnenkort uit-
spraak.

Van de nieuw gerealiseerde 'kind-
plaatsen' zijn er 9,5 gereserveerd
voor het kroost van werknemers
die in dienst zijn van de gemeente
Kerkrade. Behalve deze instelling
worden nu ook bedrijven in Kerk-
rade geattendeerd op de activitei-
ten van Kiekeboe. In juni van dit
jaar zal de uitbreiding op passen-
de wijze worden gevierd.
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Van onze verslaggeefster

Geheim
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ze QpJ~en vol met geheimen. Als
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beTl L P eken 'verorberd' heb-
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Comßip *

e2ers Genootschap,9e/iptf met oorkonde en eenWt£?lTmi° handboek. Wat
°Pn>?^ nu, dDen om voor dezeCldfnde trtP in aanmer-
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ke n rlllr ljst met Geheim Boe-
J<W° r, juni jede tijdomC r/Clylc te wafcen- «et Ge-

plat du jour
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Met grote vreugde geven wij kennis
van de geboorte van onze dochter
en zusje

Emma Pauline Maria
Joost en Gwenny Smeets-Kooper
Celine

Heerlen, 8 april 1990
Akerstraat 1228

t
Op Palmzondag, toen de Heer feestelijk Zijn Jeru-
zalem binnentrok, heeft mijn lieve vrouw en moe-
dervan ons rustig en vredig afscheid genomen en
haar hemelse intocht gevierd:

Jet Duijsings
geboren 8 december 1928, overleden 8 april 1990

echtgenote van

Math Gerads
moeder van

Chantal, Guido en Mare
oma van

Stefan
Familie Duijsings
Familie Gerads

Valkenburg a/d Geul, 8 april 1990
Broekhem 39
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben don-
derdag 12 april a.s. om 10.30 uur in deparochiekerk
van de H. Joseph te Broekhem, waarna de crematie
in alle stilte zal plaatsvinden.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Voor de zielerust van de overledene zal woensdag
11 april om 19.00 uur de vigilieviering gehouden
worden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29 té Valkenburg a/d Geul.
Bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Wegens sterfgeval is donderdag 12 april
de gehele dag gesloten

"Contasse"
Accountancy

Belastingadviseurs
Broekhem 39, Valkenburg a/d Geul

t
Na een welbesteed, zorgzaam en liefdevol leven,
gekenmerkt door eenvoud en diepe gelovigheid, is
voorzien van de h. sacramenten der zieken, in de
leeftijd van 93 jaar, in het De Weverziekenhuis te
Heerlenvan ons heengegaan, mijn dierbare echtge-
noot, onze goede vader, schoonvader, grootvader,
overgrootvader, zwager en oom

Johan Blezer
echtgenoot van

Anna Wirtz
In dankbare herinnering:

Gulpen: A. Blezér-Wirtz
Eys: B. Van Wersch-Blezer

W. Van Wersch
Übachsberg: G. v.d. Linden-Blezer

J. v.d. Linden
Eys: H. Blezer

Vaals: N. Jacobi-Blezer
P. Jacobi

Geleen: A. Wegh-Blezer
H. Wegh

Ede: H. Blezer
W. Blezer-Nijhoving

Geleen: E. Blezer
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Blezer
Familie Wirtz

Gulpen, 7 april 1990
Corr.adres: Eyserheide 31, 6287 NB Eys
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op Witte Donderdag, 12
april a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Agatha te Eys.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Woensdagavond zal om 18.45 uur de rozenkrans
voor de overledene worden gebeden, waarna aan-
sluitend een h. mis voor dezelfde intentie zal wor-
den opgedragen in samengaan met de paasboete-
viering.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel „Sja-
lom" bij de Zusters Clarissen, Hilleshagerweg 11,
Mechelen-Wittem.
Bezoekuren van 17.00 uur tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemenekennisgeving
t

Tot ons groot verdriet moesten wij geheel onver-
wacht voorgoed afscheidnemen van mijn innigge-
liefde man, onze zorgzame pap, broer, zwager, oom
en neef

Dré Pagen
oud-secretaris der

Gemeente Onderbanken (Schinveld)
echtgenootvan

Mia Rongen
Hij werd 65 jaar.

Heerlen: M. Pagen-Rongen
Doesburg: Jos en Mar-jon
Nijmegen: Dé

Maastricht: Ellis
Familie Pagen
Familie Rongen

8 april 1990
Op de Nobel 125, 6411 GD Heerlen
Geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
woensdag 11 april a.s. om 13.30uur in de dekenale
kerk St. Pancratius te Heerlen, waarna aansluitend
crematie in het crematorium te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter
in de kerk vanaf 13-10 uur.
Avondmis heden, dinsdag 10 april, om 18.30 uur in
voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in de rouwkamer van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen (ingang St. Antoniusweg).
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar van 19.30
tot 20.00 uur.

t
Na een leven dat getekend werd door goedheid, op-
rechtheid, eerlijkheiden eenvoud, heeft deHeer tot
Zich genomen, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, groot- en overgrootvader, broer,
zwager, oom en neef

Leo Huis in 't Veld
echtgenoot van

Fien Logister
Hij overleed in de leeftijd van 63 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: J.M. Huis in 't Veld-Logister
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Huis in 't Veld
Familie Logister

Landgraaf, 9 april 1990
Achter het Klooster 52
Corr.adres: Past. Schiffelerstraat 4
6374 TW Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 12 april a.s. om 14.30 uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwenha-
gerheide, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overle-
dene woensdag 11 april om 19.30uur in voornoem-
de parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen. ,
Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van ons trouw lid

Leo Huis in 't Veld
Wij danken hem voor alle werk verricht in het be-
langvan onze vereniging.
Wij wensen zijn gezin en familie alle sterkte toe.

Bestuur en leden van volkstuinvereniging
„de Voort", Landgraaf

f
Heden overleed mijn echtgenoot, onze vader,
schoonvader, groot- en overgrootvader, broer, zwa-
ger, oom en neef

Bertus Pennock
echtgenoot van

Maria Toonen
Hrj overleed in de leeftijd van 87 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Brunssum: M.G. Pennock-Toonen
Heemskerk: Thijs Pennock

Tiny Pennock-Schrama
Heerlen: Tonny van Solkema-Pennock

Jelte van Solkema
en zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Pennock
Familie Toonen

6445 XX Brunssum, 9 april 1990
Venweg 80
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 12 april a.s. om 12.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Familie te Brunssum-Lange-
berg, waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne woensdag 11 april om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij.die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

-
,Moge de Heer de glansvan
Zijn gelaat over u spreiden
en u genadig zijn".

Numeri 6, 25.
Na een leven getekend door dienstbaarheid waar-
bij zij haar kracht vond in geloof en gebed, is tij-
dens de eucharistievieringplotseling van ons heen-
gegaan, in Huize Vroenhof, onze dierbare medezus-
ter

Zr. Aronoldine-Marie
Maria Ghijsen

geboren te Meerssen 3 december 1907
geprofest 25 maart 1927

overleden te Houthem 9 april 1990
Wilt u in haar in uw gebeden gedenken.

Zusters Dochters der Wijsheid
Familie Ghijsen

Corr.adres: Zusters Dochters der Wijsheid
Postbus 401, 6300 BA Valkenburg
Wij nodigen u uit om samen met ons de eucharistie
te vieren op donderdag 12april om 14.00 uur in de
parochiekerk van de H. Remigius te Schimmert,
gevolgd door debegrafenis op hetkloosterkerkhof
aldaar.
Onze dierbare overledene is opgebaard in het mor-
tuarium van Huize Vroenhof te Houthem-Valken-
burg.
Op woensdag 11 april is er een avondmis om 17.30
uur in Huize Vroenhof.

t
Wanneer je verdrietig bent
blik dan in je hart
en jezult zien dat je
weent om wat je vreugde schonk.

Wij namen afscheid van mijn vrouw en zorgzame
mamma

Mien Laeven
echtgenote van

Jacques Peeters
Zij overleed op de jonge leeftijd van 36 jaar.

Jacques en Bart
6343 CV Klimmen, 7 april 1990
Schepenbank 4
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag
12 april om 14.30 uur in de Remigiuskerk te Klim-
men, waarna krematie om 15.30 uur inhetkremato-
rium te Heerlen.
Mien is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen.
Bezoek dagelijksvan 18.00 tot 19.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Op 9 april overleed na een liefdevolle verpleging in de St.-Odiliakliniek te
Geleen, in de ouderdom van 78 jaar, onze dierbare broer, schoonbroer,
oom en neef

Funs Bruis
weduwnaarvan

Marieke Mulleneers
Stem: Lies Jacobs-Bruls

Doenrade: Fien Heunen-Bruls
Sef Heunen

Amby: SjefClaessen
Neerbeek: Eugenie Vankan-Bruis

Familie Bruis
Familie Mulleners
Familie Sijen
Neven en nichten

Geleen, 9 april 1990
Corr.adres: L. Jacobs-Bruls, Ledderkenstraat 4, 6171 HE Stem
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal gehou-
den worden a.s. donderdag 12 april om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Remigius te Schimmert.
Er is geen condoleren.
Bezoek rouwkapel in het Maaslandziekenhuis te Geleen; dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.
Funs zal bijzonder worden herdacht in de avondmis die wordt opgedra-
gen woensdagavond om 19.30 uur in de parochiekerk.

tHendricus Frenc-
ken, 74 jaar, weduw-

naar van Petronella van
Grimbergen. Corr.-
adres: Kuilstraat 18,
6035 AW Ospel. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden heden, dinsdag
10 april om 11.00 uur in
de parochiekerk van
O.L.V. Onbevlekt Ont-
vangen te Ospel.

t "Il 1 I
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
dat alles voor haar betekende, is na een kortstondi- zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft
ge ziekte zacht en kalm, in de leeftijd van 70 jaaren omringd, geven wij u kennis dat heden van ons is
voorzien van de h. sacramenten, van ons heenge- heengegaan, voorzien van het h. oliesel, mijn lieve
gaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus, man, onze goede en zorgzame vader, schoonvader,
schoonzus en tante opa, zoon, schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Maria Jozefina Adriano Bordin
Janssen A

ecMgen°*van

weduwe van Annie Hmzen
Josef Menten op de leeftijd van 52 jaar-

In dankbare herinnering:
Zij verliet ons in haar eigen stijl: stil, onopvallend. Brunssum: Annie Bórdin-Hinzen
Kerkrade: Hein en Marionne Menten-Vermeulen Brunssum: Yvonneen Tonny

Wiel enLenie Menten-Hodiamont Schiedam: Mirella
Bianca Mike
Tinie en Hein Dauven-Menten Brunssum: Renato enRegina
Joke, Sandra Familie BordinGer en Miep Menten-Hollender Familie Hinzen
Nadine, Vvo ~ ,„..
Annie en Charles Bemelen-Menten a apru i»au „..,,,„,_
Patrick Marco Clercstraat 16, 6441 Cl Brunssum
Famillie Janssen De plechtige uitvaartdienstzal plaatshebben op za-
Familie Menten terdag 14aprilom 11.00 uur in deSt. Gregoriuskerk

rari v\/r xr^r.\r*.*.A„ a -,".; i i aan te Brunssum, gevolgd door de begrafenis op de be-oSïneEgl^ " graafplaatS * Mf^eekerstraat.Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor- schriftelijke condoleances.
dh"£P 6°rnder(Tag 12vPrÜ 0t^ 1K15i Ui?tro^dlSa,ri >" Vrijdag a.s. om 19.00 uur avondwake in voornoem-chiekerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen J kerkin Kerkrade-Terwinselen, waarna om 11.30 uur de 'crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het ere- U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers van
matorium in Heerlen, Imstenraderweg 10. De ,UTerse

ule'-iX;d,St[aat 10°,?„°„en|b^oek- Be~
„ ■. „ „j zoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00 uur enVoor vervoer per bus is gezorgd. van f 900

s
20 00 UUr.

Samenkomst in de kerk. Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen con- lieven deze annonce als zodanig te beschouwen,
doleren. j^^^^^^^^^^_^^^^
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht wor-
den in de avondmis van woensdag om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua- K T
rivm in Chèvremont, St. Pieterstraat 145 (gelegen
op het terrein van de Lückerheidekliniek). Bezoek Bedroefd, maar dankbaar voor de zorgzaamheid,
dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur. llefde en levensblijheid die zij ons gaf, geven wij u
,„■,., " j-

_ . , kennis, datna een kortstondig ziek zijn op 90-jarigeWilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving , P ...~:^a . . „„„_„., „„„„„. j
tp 7Pnr)en rWe aanknndipinp als yndanif hetr-hnii leeftijd van ons is heengegaan, onze moeder,te zenden, deze aankondiging ais zodanig Desenou- schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder
wen. 'b

1 Lies Hendriks
weduwevan

Joseph Valkenberg
Na een intens en welbesteed leven van zorg en lief- .de is heden na een liefdevolleverplegingin de Lüc- Puth-Schinnen: nnihkerheidekliniek te Kerkrade van ons heengegaan, . Krebbers-Valkenberg
voorzien van de h, sacramenten, in de leeftijd van Illonois (USA): Leo en Agnes
92 jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- T , Valkenberg-Jacobs
en overgrootmoeder en tante Landgraaf: Kitty en Franz

Budziak-Valkenberg
A y» V-» ó IX/To Y»"f c»Y"» o Maasmechelen (B.): Jan en Annie-TIJ. JUlel IVldl LtMlö Valkenberg-Neijss

weduwe van stem: Jo en A«nie
TT , ~ TTT „ Valkenberg-Huppertz
Hendrik WolterS en al haar klein- en

achterkleinkinderenIn dankbare herinnering:
Sittard: Kinderen, klein- en Amstenrade Huize Elvira 8 april 1990

achterkleinkinderen SISILS^SÏÏ *Familie Martens
Familie Wolters De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-.. fenis, zal plaatsvinden op donderdag 12 april om8 april 1990 '«„„,„„ 11.00 uur'in de kerk H.Eligius te Schinveld.Corr.adres: Groenvinkstraat 2, 6229 VE Maastricht Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er

De dienst voor woord en gebed zal plaatshebben Seen condoleren.
a.s. donderdag (Witte Donderdag) om ILOO uur in Avondmis heden, dinsdag 10 april, om 18.30 uur in
de dekenalekerk van St. Petrus (Grote Kerk) te Sit- de kaPel van Huize Elvira, De Gyselaar 10 te Am-
tard. stenrade.
Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de °nze dierbare overledene is opgebaard in derouw-
algemene begraafplaats aan de Wehrerweg te Sit- kapel van het ziekenhuis te Brunssum, alwaar da-
tard. gelijks bezoekgelegenheid is van 17.30 tot 18.30
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot uur-
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur. Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht wor- te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen,
den tijdens de avondmis van woensdag 11 april a.s. |^_^
om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30 f-B"^—«■—
tot 19.00 uur. -j-
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge- 'lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. Dankbaar voor het vele dat zij voor ons betekende,

gevenwij kennis van het overlijdenvan onze gelief-
de, zorgzame vrouw, moeder en oma

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van Anna JVLaFia
het overlijden van de heer ■ . _

JA Pagen Oosthoek-Hendnks
* * & echtgenote van

oud-gemeentesecretaris van de voormalige -r tt -n «- /"v j_i i
gemeente Schinveld en van de J .H.M. UOSUIOeK

gemeente Onderbanken
ereburger van de gemeente Onderbanken op de leeftijdvan 88 jaar.

Wij spreken onze dank uitvoor devele verdiensten Middelburg: J.H.M. Oosthoek
die de heer Pagen onze gemeente heeft bewezen. Bergen op Zoom: Frans en Ina
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen troost en m*I"**?6 Cn Erw,n

sterkte toe om ditverlies te dragen. ,„. . Miranda
Vlissingen: Annie en Wino

Gemeentebestuur en personeel Martha en Gilbert
van de gemeente Onderbanken Ruud en Natascha

BBiß_^__^__i____ MaJ Middelburg: Marleen en Hans
Erik

Met grote verslagenheid ontvingen wij het droeve 4337 MR Middelburgi 9 april 1990bericht dat onze medewerker Saffier 3

H.J. (Henk) Los Secnbef°fkaanhuis-
A uv ' De overledene is opgebaard in het rouwcentrum

op 8 april j.l. in de leeftijd van 55 jaar is overleden. „Middelburg", Buitenhovelaan 1 te Middelburg
Wij zullen ons Henk blijven herinneren als een zeer (Dauwendaele), aldaar geen bezoek,
correcte en collegiale medewerker, die ondanks De teraardebestelling zal plaatshebben woensdag
zfjn handicap, te allen tijde voor iedereen klaar 11 april a.s. om 12.00 uur op de algemene begraaf-
stond. plaats te Middelburg.
We zullen hem erg missen. Samenkomst op de begraafplaats om 11.50 uur.Ons oprecht medeleven gaatuit naar zijn echtgeno- _, . ~ . _~ ~ j u * 1
te Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestel-

ling in de aula op de begraafplaats.
Stork - Brabant BV Mochten wij u vergeten zijn een rouwbrief te stu-
vestiging Kerkrade ren> gelieve deze advertentie als zodanig te be-

April 1990 schouwen.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor de
overweldigende belangstelling, de zeer vele condoleances en uw medele- -ven bij het overlijden en debegrafenis van onze dierbare broer, zwageren
heeroom

Em. pastoor
Willy Janssen 1

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Familie Janssen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op paaszaterdag, l 4
april a.s. om 18.30 uur in deparochiekerk van de H. Paulus te Vaals.I ■ '

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij l\ons betekend heeft, geven wij u kennis, dat op*
jarige leeftijd onverwacht van ons is heengega*mijn zorgzame man, onze lievezoon, broer, zwag'
oom en neef

Henk Los
echtgenoot van

Gusta Brakel
Amstenrade: Gusta Los-BrakelHoensbroek: M.P. Los

D. Los-van Zomeren
Familie Los
Familie Brakel

6436 EC Amstenrade, 8 april 1990Kasteelstraat 31
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op d°!
derdag 12 april om 14.30 uur in het crematoriun\,
Heerlen, Imstenraderweg 10, alwaar bijeenkom
om 14.15 uur en gelegenheid tot schriftelijk con"
leren is. .
Henk is opgebaard in het Uitvaartcentrum D*,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar woens""1bezoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u eenkennisge^
te zenden, deze annonce als zodanig beschouv^'

J.Jan Nieskens, 85 jaar, echtgenoot van AJjJ
f Schrijen, Sintelstraat 13, 6051 BL Maasbra»

De plechtige eucharistieviering zal worden gfn ,
denheden, dinsdag 10april om 11.00 uur in dcv
rochiekerk van St. Gertrudis te Maasbracht.
J.Christina Meuter, 67 jaar, weduwe van *,
f Derks. Corr.adres: NieuweBaan é, 6049 EB r>

ten. De plechtige eucharistievieringzal worden
houden heden, dinsdag 10 april om 10.30 uur U 1parochiekerk van St. Stephanus te Heel.
J.Mathieu Ramakers, 80 jaar, echtgenootvanK\
f sabeth Keijerts, Akker 27, 6017 BN Thorn- J
plechtige eucharistieviering zal worden gehou J
heden, dinsdag 10 april om 10.30 uur in de W
chiekerk van de H. Michaël te Thorn.
4-Hendrikus Beckers, 83 jaar, weduwnaar j

T Barbara Cox, Aan het Water 17, 6065 AN M° J
fort. De plechtige eucharistieviering zal worden «J
houden heden, dinsdag 10 april om 10.30 uur ip

parochiekerk van de H. Catharina te Montfort- I
tWim Hendricks, 47 jaar, echtgenoot van *"Jk

Kierkels, Heerstraat Noord 22, 6099 AX WJ
den. De plechtige eucharistieviering zal worden J
houden heden, dinsdag 10 april om 11.00 uur n 1 I

parochiekerk van de H. Martinus te Beegden-

tLeo Roumen, 86 jaar, weduwnaar van Maria"'-J)
rissen. Corr.adres: Montforterweg 4, 6067 a

Linne. De plechtige eucharistieviering zal WOr J
gehoudenwoensdag 11april om 10.30 uur in dey\
rochiekerk van deH. Michaël te Herten.

tJudith Te Locke, 89 jaar, weduwe van enA
Heuvelmans, Schoolstraat 20, 5981 AJ PaIIÜJ

gen. De plechtige uitvaartdienst zal worden gf^2
den woensdag 11 april om 11.00 uur in dekerk
O.L.V. van Zeven Smarten te Parmingen.

tHarry van Tulden, 86 jaar, weduwnaarva'J
rie Doensen, Booldersdijk 36, 6031 PK Ne^Uweert. De plechtige eucharistieviering zal wo/gtl

gehoudenwoensdag 11 aprilom 11.00uur in o
Lambertuskerk te Nederweert.

tHarry Brok, 70 jaar, echtgenootvan wijlell &J
tha Giesbers. Corr.adres: Burg. Thomas Wac jt

straat 14A, 6041 AL Roermond. De plechtige j||
vaartdienst zal worden gehouden woensdag J
april om 11.00 uur in de St. Laurentiuskeri4 i
Maasniel.

Gorbatsjov verhoogt
druk op Litouwen

MOSKOU - Sovjet-president Michail Gorb^theeft pogingen van Litouwen tot een comp/OI?t$
komen, van de hand gewezen. De presidel^ j|
raad in de Sovjetunie besloot gisteren de dr"
de Baltische republiek op te voeren. Moskof j(
dat Litouwen de op 11 maart uitgeroepen c-na
kelijkheid ongeldig verklaart. ots
Tijdens een vergadering van de raad, die * $
voorgezeten door Gorbatsjov, beschuldigde o
sident de Litouwse regering ervan de crisis t
lengenen de republiek naar een impasse te V m
De raad besloot tot 'verdere maatregelen', ° jf'
andere op economisch en politiek gebied, n 1 vJ
doel 'de Sovjet-grondwét en de belangen val\jlJ^
gers die leven op het grondgebiedvan derepu jjl-
en in het land als geheel te beschermen. v jtö
over deze maatregelen werden niet gegeve"/^
Litouwse parlement riep Gorbatsjov afée nofdonderdag op tot onderhandelingen en gaf a 0x
sommige punten tot compromissen bereid te j

Maar de onafhankelijkheidsverklaring va
jS te

maart kan niet niet ter discussie staan. ~Alls s _j $
spreekbaar, behalve de onafhankelijkheid',
Litouwse president Vytaustas Landsbergis- .

Partij drusrs onderschep
KERKRADE - Een patrouiUe van de douan^ jf
Heerlen heeft gisteravond rond half negen jjjj
douaneovergangKerkrade-Locht een autorn
aangehouden, die anderhalve kilo hasj bij Zl£e j-K^
De man is overgedragen aan derijkspolitie K-
de voor verder onderzoek. J

Bonden wijzen
bod Ford af

GENK -De vakbonden bij Ford-Genk hebb^ Ijl
voorstel van de sociaal bemiddelaar, èe^-^eP
aan een referendum bij de 11.000 Ford-arbeJ^j
afgewezen. In dat voorstel was er onder mee* $■
ke van een premie tussen de 3.000 en 12.500 grf
In ruil daarvoor diende er dan wel gedurend
terdagen gewerkt te worden. Dat laatste.T^^t/de vakbonden een groot struikelblok. Zij n^
nu een eigen eisenpakket aan de directie ov {\fi
digd met daarin 13 punten, onder meer loons jd
ging en arbeidsduurverkorting. De sociaal b
delaar van zijn kant wacht de uitslag van "?,£,
rendum af. De stemmen worden vrijdag gete
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School wacht beroep
van ex-directeur af

Van onze verslaggever
SITTARD - Het bestuur van de
scholengemeenschap College Sit-
tard ziet voorlopig af van een scha-
declaim tegen de aannemers die bij
de aanbesteding van het schoolge-
bouw in 1986 betrokken waren. Dat
heeft mrF. Heuts, voorzitter van
het schoolbestuur, gisteren gezegd.
Het bestuur meent, aldus mr Heuts,
er verstandiger aan te doen het ho-
ger beroep af te wachten dat de ex-
aannemer die de school bouwde,
heeft ingesteld.

Volwassen Pinkpop brengt
eigenzinnig programma

Het bestuur van de Sittardse scho-
lengemeenschap overwoog de in-
diening van een schadeclaim nadat
de rechtbank in Maastricht in maart
de ex-aannemer, die de school voor
circa acht miljoen gulden bouwde,
had veroordeeld tot een boete van
75 mille. De voormalige directeur
van het in 1987 failliet verklaard
bouwbedrijf uit Sittard werd schul-
dig bevonden aan oplichting van de
school.

Hij en vijf andere aannemers had-
den vóór de officiële aanbesteding
al uitgemaakt wie de laagste prijs
zou bieden. In de ogen van justitie
stond daarmee de illegale opzet
rondom de aanbesteding vast.
Volgens de bestuursvoorzitter
evenwel zitten er juridisch nogal
wat haken en ogen aan het leveren
van de bewijzen dat de andere aan-
nemers beticht kunnen worden van
het plegen van een onrechtmatige
daad. Zij moeten beschuldigd kun-
nen worden van het wederrechtelijk
toeëigenen van gelden.

MrHeuts denktniet dat het bestuur

onnodig tijdverlies lijdt door de be-
roepszaak in Den Bosch af te wach-
ten. Het bestuur wil niet het risico
lopen dat het gerechtshof anders
beslist dan de rechters in Maas-
tricht. Bovendien wees mr Heuts
erop dat de eindafrekening van de
rijksgebouwendienst nog niet is ge-
schied. Ook daar wil het bestuur
nog niet op vooruitlopen.

MrTh.Hiddema, de advocaatvan de
veroordeelde ex-directeur, heeft ho-
ger beroep aangetekend omdat hij
het er niet mee eens is dat de andere
aannemers niet door justitie zijn
vervolgd.

Van onze redactie economie

hSR,LEN - Voorlopig
tn v! directievan Macin-
in ? nuog geen dagvaardingu ac brievenbus te vrezen,
t®, Vereniging van Effec-tenbezitters VEB en de ad-

"^at van de Duitse groot-aandeelhouder Asko wach-«« af wat ze te horen krij-Fn7 i°P de door Macintosh
pJ^ ste voorlichtingsbii-eenkomst op 19 april.

devfl iWtek kondigde Macintosh
felle wl1, mgsbijeenkomst aan na
bez^t " ek van de kleine aandelen-
en Rlf S ?P het Plan van de directie
schiiiH Co om de bezittingen en
gen a

Van Macintosh over te dra-schan" 1 ee^ nieuwe houdstermaat-
*orX e huidige directieleden
eigen! NTn

T
samen de belangrijkste

restelf S- In het oude Macintoshbankrll Vervolgens alleen nog een
den ekeninI met 250 miljoen gul-

GELEEN/LANDGRAAF - Buro
Pinkpop maakt vandaag - onder
meer via de Vara op radio 3 - het
volledige programma bekend van
het popfestival Pinkpop dat dit jaar
zijn. 2lste editie beleeft. De laatste
namen die aan het lijstje optredens
op het Landgraafse podium worden
toegevoegd zijn The Black Crowes,
Urban Dance Squad, Nick Cave &
the Bad Seeds en Melissa Etherid-
ge. Ook Texas en The Mission zullen
acte de presence geven, zoals in
deze krant al eerder werd gemeld.
In totaal zijn er tien acts. De eerste
vier werden al in een eerder stadium
door Jan Smeets van Buro Pinkpop
bekend gemaakt: Mano Negra, de
Neville Brothers, Red Hot Chili
Peppers en Van Morrison. De pre-
sentatie is in handen van Jan Dou-
weKroeske, disc-jockey bij deVara.
Deze omroep maakt ook dit jaar
weer opnamen voor radio en televi-
sie.
Een voortzetting van de moderne
aanpak, noemt organisator Jan
Smeets van Buro Pinkpop de line-
up met de nog jonge Amerikaanse
groep The Black Crowes als ope-
ningsact, de gelouterdeThe Mission
als hoofdact en Van Morrison als
speciale gast. Het programma is
eigenzinnig omdat het festival 'toch
anders' moet zijn om zich als festi-

" De verdachte wordt door de politie weggevoerd. Foto: JAN PAUL KUIT

*iewn ltte. van de VEB kondigde
depr,n,na net bekendworden van
actie, ftle aan dat er juridische
om te ouden worden ondernomen
houder°Ste dat grootaandeel-

CrT f PSM (55 Procent) de ver-
is nn u°0r kan drukken. De VEBiuririi! ver nog steeds niet met een'uiscne procedure gestart Rome bekrachtigt

komst kerkelijk
instituut Rolduc
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Moord gezien
door veel

omstanders

bank is hoofdsponsor. Daarnaast
dragen nog vijf firma's bij aan de
totstandkoming van het festival. Na
afloop van het festival zullen weer
extra nachttreinen worden ingezet
in de richting van het noorden van
Nederland. Bij eengroot aantal NS-
stations zijn combi-kaarten ver-
krijgbaar. De organisatie van het
festival is in handen van Stichting
Festivals Limburg en Mojo con-
certs. Buro Pinkpop tekent voor de
produktie.

val te kunnen profileren in het ka-
der van de vele mega-acts die Ne-
derland aandoen, zegt Smeets.
Een artieste als bijvoorbeeld Sinead
O Connor, die wel op het Belgische
festival optreedt, heeft Pinkpop dit
jaar niet gecontracteerd. Daarvoor
waren drie redenen, aldus Smeets.
Ze is al eens op Pinkpop geweest,
de kosten en het feit dat ze in Tor-
hout/Werchter op de podia staat.
Van detien groepen en artiesten die
4 juni naarLandgraaf komen waren
alleen de Red Hot Chili Peppers al
eerder op Pinkpop te zien. Festival-
gangers zullen wel NickGave en Te-
xas vorig jaar op het Belgische Tor-
hout/Werchter reeds hebben zien
optreden.
Het openluchtfestival wordt net als
vorig jaar gehouden op de Draf- en
Renbaan Limburg in Landgraaf.
Het programma begint om 10.15 uur
en eindigt om 23.00uur. Entreekaar-
ten kosten in de voorverkoop 40
gulden; in de dagverkoop zijn de
kaarten een tientje duurder. Ze zijn
verkrijgbaar bij de bekende voor-
verkoopadressen in Nederland, Bel-
gië en Duitsland, alsmede bij de be-
kende VVV-bespreekbureau's. De
voorverkoop start woensdag 11
april.
De prijzen zijn laag gehouden door
middel van sponsoring. De Post-

De kok van hotel de la Station heeft
de moordaanslag van korte afstand
gezien. „Toen het tweede schot viel
zag ik een donkerkleurige man met
een pistool op een vrouw schieten
die in de deuropening stond. De
vrouw viel achterover door de scho-
ten. De man rende weg en sprong
over de ballustrade. Het pistool had
hij nog in zijn handen. Pas ter hoog-
te van de 'ingang van ons hotel stak
hij het wapen onder zijn jas."

Geding

Dank zij ac vele getuigen wist de
politie binnen een kwartier waar de
man zich ongeveer moest bevinden:
bij V&D. Daar bleek dat de ver-
dachte inmiddels een andere jas
had aangetrokken. De meegebrach-
te getuige kon hem evenwel toch
identificeren als de schutter. In het
restaurant konden de politieagen-
ten de verdachte bij verrassing grij-
pen. Hij droeg een geladen pistool
bij zich.

KERKRADE - De komst van het
pauselijk instituut voor huwelijk en
gezin naar Rolduc in Kerkrade is
door 'Rome' bevestigd. De Romein-
se Congregatie voor de Katholieke
Opvoeding heeft een decreet uitge-
vaardigd waardoor het instituut, zo-
als verwacht, onder gezag komt te
staan van bisschop Gijsen van Roer-
mond. Het nieuwe instituut krijgt
de naam 'Mater Ecclesiae Domesti-
cae' (Maria moeder van de Huis-
kerk; afgekort Medo) en start in het
najaar van 1990. Het instituut wordt
officieel geopend óp 7 oktober door
een vertegenwoordigervan de heili-
ge Stoel, als afsluiting van een twee
dagen durend symposium.

Gratis onderdak
voor Hilversummer

MAASTRICHT
Een 20-jarige jonge-
man uit Hilversum
vroeg zondagavond
in het Maastrichtse
politiebureau waar
hn' ergens gratis
nachtverblijf kon
krijgen. Hij zei niet
meer op tijd in het
Hilversumse op-

vangcentrumte kun-
nen komen, waar hij
thuis hoorde. Om
22.00 uur ging daar
de deur op slot.

De politie kon de
jongeman inderdaad
gratis onderdak ver-
schaffen. Navraag,
bij de collega's in

Hilversum wees uit
dat de jongeman op
5 april een inbraak
had gepleegd bij een
hockeyclub in zijn
woonplaats. En hij
moest nog een boete
betalen van ’ 900,-,
die hij kon vervan-
gen door 30 dagen te
zitten. Waar hij op
initiatief van de
Maastrichtse politie
zondagavond dan
maar meteen mee is
begonnen.

Veel getuigen reageerden geëmotio-
neerd op de gebeurtenis. Ze zijn op-
gevangen door het buro slachtoffer-
hulp. Volgens de politie is het een
geluk dat er geen omstanders ge-
wond zijn geraakt.

ROERMOND - Ondanks het feit dat
er minder mensen op het station
aanwezig waren door de treinsta-
king zijn toch veel omstanders ge-
tuige geweest van de moord. Rik
Velstra (20) uit Deurne bijvoor-
beeld, die op het vijftig meter verder
liggende Luzaccollege zit. „Een
vrouw schreeuwde. Toen hoorde ik
een schot en zag dat een man nog
vier tot vijf schoten loste op iemand
in het portaal van de stationsrestau-
ratie."
De getroffen persoon viel neer en de
man rende weg. Van boven uit het
raam kon de jongeman zien dat de
dader halverwege de Veldstraat in
looppas ging lopen. „Zo zie ietsje al-
leen maar bij Opsporing Verzocht,"
zegt de student.

VolBUr?a NS adJunct-secretaris L.G.
over „ moet de vereniging daar-
haar ,° g gesPrekken voeren met
«Jd p v.ocaten en dat vergt veel
gesint n rt geding wordt niet uit-
-loftt 'J maar er is bijvoorbeeld,s steeds niet bepaald tegen wie
Maoivf/1 gevoerd zal worden: tegen
de hli°sh'tegen DSM of tegen bei-c Dednjven.
t>

E>SIVtage is inmiddels benieuwd of
foen „gevolg zal geven aan de op-
aandl3," de7EB om zich tijdens desternl °udersvergadering van
Volsi?mg te, onthouden. Dat zouhoürirS Burlage de grootaandeel-

andl Sleren omdat zodoende de
kriw aandeelhouders de ruimtemint °m hun meningvia de stem-
reasLnf a,r voren te brengen. DSM
„Eer lacomek op het verzoek.
heef! meerderheidsaandeelhouderSenrn"U eenmaal net meeste te zeg-
„Het '" aldus een woordvoerder.stemJ,S °n!ogisch om je dan vanerr>men te onthouden."

De vestiging van het instituut op
Rolduc heeft voor nogal wat beroe-
ring gezorgd. Prof. J. Stassen, toen-
malig directeur van het Centrum
Rolduc, vreesde voor 'opslokking'
van het Centrum door het nieuwe
instituut en besloot uiteindelijk zijn
functie als directeur ter beschik-
king te stellen.

Asko
Ook HWestri . adyocaat van Asko, het
Jaar VT- se winkelconcern dat vorig
ce nt

de beurs bijna negen pro-
ve^-van de aandelen Macintosh
schp ' Wacnt nog met een juridi-
tiiuyl Procedure tot na de voorlich-tyj De advocaat, mr
rech t Stevens overweegt een
Voi'p zaak omdat Macintosh zichgine! m van een verzelfstandi-
de bpC°nstructie bedient waarmee
deelh angen van veel kleinere aan-houders worden genegeerd.

Volgens het bisdom Roermond be-
antwoordt het instituut aan de wens
van de paus in verschillende delen
van de kerk instellingen van hoger
onderwijs te stichten die via vor-
ming en onderzoek de katholieke
visie op huwelijk en gezin doen
doordringenin de samenleving. Het
instituut op Rolduc staat open voor
priesters, diakens ,religieuzen en le-
ken, met name uit de landen van
Noord- en Midden Europa.

FNVverzamelt handtekeningen voor betere CAO

Acties in Limburgse
Philips-vestigingen

Vervolg van pagina 1

" De Maas in Limburg, stromend door een vrij 'kaal' landschap" De Loire in Frankrijk, ook een rivier met een grindbedding net als de
Maas, maar dan nog met de natuurlijke vegetatie. Zo moeten volgens de
PvdA de Maasoevers er ook weer uit gaan zien.

Van onze redactie economie

gaat d
RiD ~De IndustriebondFNV

SrE komende weken in de Lim-yooft philip s-vestigingen zorgen

" andtekeningenacties, kanti-
atide poortdemonstraties en
sten r<J demonstratieve bijeenkom-
gonn ln Sittard werd gisteren be-
handfl- met het inzamelen van
otlderh ngen in het kader van de
C^q nandelingen over een nieuwe

bondfomende weken bezoekt de
'ipsver de andere Limburgse Phi-
in t estlgmgen om handtekeningen
om ", 2amelen. De actie is bedoeld
s ~~ onderhandelaars van Philips

te laten zien hoeveel werknemers
achter de CAO-eisen van de bond
staan.

In Sittard zetten gisteren ruim zes-
honderd werknemers hun handte-,
kening onder de eis voor een loons-
verhoging van 4 procent en betere
ploegentoeslagen. Voor de oudere
ploegenwerknemers wil de FNV
uittreding vanaf 57 jaar met een uit-
kering van 87,5 procent netto.
Philips daarentegen vindt dat de
pensioenleeftijd terug moet naar 65
jaar. Bovendien vindt het bedrijf de
looneis zeker 40 procent te hoog.
Een ander moeilijk punt vormt de
looptijd van de CAO.

PvdA in plan ’De ooievaar terug in Limburg’:
’Geen behoefte aan

nog meer plassen’

De Tweede Kamer behandelt
binnenkort de nota 'Gegrond
Ontgronden', dan zullen de hoe-
veelheden grind die nog gewon-
nen moeten worden bepaald
worden. De PvdA wil graag dat
bij die gelegenheid reeds reke-
ning gehouden wordt met de
standpunten van de sociaal-de-
mocraten in Limburg. Want de
hoeveelheid grind die nog uit de
Limburgse bodem moet komen
zal afhangen van de uitvoering
van het bovenstaand plan.
„Uiteraard zal er een groots on-
derzoek verricht moeten worden
naar de mogelijkheden van dit
plan, maar dat is voor ons wel
een eis om over grindwinning te
praten," zegt Tindemans.

atbouw van de grindwinning
verlies van arbeidsplaatsen (800
tot 2400) gemoeid is.

Tindemans denkt dat veel dieren
weer een plekje zullen krijgen in
dat gebied, zoals de bever en de
otter, maar ook'de zalmachtigen
kunnen dan weer massaal terug
in het Maaswater. De Zwarte
Reigers en de ooievaarskeren te-
rug. Het plan van de PvdA heeft
dan ook de mooie naam 'De ooie-
vaar terug in Limburg', meege-
kregen. „Het nieuwe gebied is
niet bedoeld voor recreanten, het
moet een natuurgebied zijn waar
de mens zo min mogelijk moet
komen," legt de voorzittervan de
statenfractie uit.

MAASTRICHT -De PvdA wil er
geen nieuwe grindplassen in
Midden-Limburg meer bij. Geen
'badkuipen' aan de rand van de
Maas, diepe gaten waar grind uit
is gehaald, natte kraters in een
Limburgs landschap. Genpeg re-
creatiegebieden, genoeg toeris-
me, is de opvatting van de PvdA.
„Maar er is wel behoefte aan
grind en we zullen dus grindwin-
ning moeten toestaan ook in de
toekomst, dat is duidelijk. Daar-
om heeft een aantal deskundigen
van de PvdA zich over dit vraag-
stuk gebogen en een plan opge-
steld over grindwinning in Lim-
burg in de komende tijd," legt
Jan Tindemans, PvdA-fractie-
voorzitter in de provinciale sta-
ten, uit.

Volgens de PvdA is de discussie
over grindwinning de laatste we-
ken wat cijfermatig verlopen.
Eerst werd geroepen dat nog 70
miljoen ton grind uit Limburgse
bodem moest komen, daarna liet
Den Haag weten dat dat maar 35
miljoen ton hoefde te zijn. Tinde-
mans: „Dat is dan nog altijd een
behoorlijke hoeveelheid en on-

derzoeken hebben aangetoond,
dat stoppen met grind winnen
niet mogelijk is. De alternatieven
zijn nog niet voldoende ontwik-
keld. Niet de hoeveelheid stond
bij ons centraal, maar de vraag:
wat willen we terug voor het
grind. Ons antwoord is: natuur.
In een aantal nota's van het rijk
wordt aangegeven dat rivierbed-
dingen zogenoemde 'groene lon-
gen' moeten worden. Geheel in
dat kader willen we van Borgha-
ren tot en met Midden-Limburg
de natuur terug langs de Maas."

Volgens Tindemans zijn de
grindboeren wel te vinden voor
een soortgelijke oplossing. Zij
waren zelf ook al voornemens
om met een plan te komen. „Ik
vind het prima dat. ze meeden-
ken en voorstellen doen, maar de
provincie moet zelf een plan op-
stellen over de aanpak."

De uitvoering van het plan gaat
honderden miljoenen guldens
kosten. Veertig procent moet
van het rijk komen terwijl het
Testerende bedrag volgens de
PvdA binnenkan komen via hef-
fingen op het grind. „Daarmee
maak jehet grind duurder en dat
is weer goed om de ontwikkeling
van alternatieven te ontwikke-
len, zoals kunst-grind dat van
vliegas gemaakt wordt of puin-
granulaat." Uit die heffingen zou
ook een sociaal plan betaald
moeten worden, omdat met de

Dat kan als langs de Maas grind
weggehaald wordt. Niet in de
diepte, maar over een groot op-
pervlak een niet al te grote laag.

Dat moet gebeuren tussen de
winterdijken van de rivier. Het
gebied tussen de dijken in kan
dan heringericht worden als na-
tuurgebied. „Er moet gemodel-
leerd worden. De rivier wordt uit
zijn diepe bedding gehaald en
krijgt een breder stroomgebied,
hier en daar moet je wat grind
verplaatsen zodat grindbanken
ontstaan, elders wat weghalen,
maar alles zodanig dat er een na-
tuurlijke vegetatie kan ontstaan.
De rivier moet ook weer gerust
buiten zijn oevers kunnen treden
en nieuwe geulen kunnen ma-
ken, zandplaten, grindbanken,
moerassen. De natuurlijke vege-
tatie moet ook weer terugkomen,
al met al creëer je dan een groot,
'omvangrijk natuurgebied."

(ADVERTENTIE)

Gisteren op TV,
vandaag in de winkel!

Gezien? In het echtzijn deze interieurs_ nog véél mooier. Kom eens langs...

-■L£J_o[_L __L __E CTII Ol N Slra,e"»e9 47/ Dom. Mijrutraat.

(ADVERTENTIE)

Paasbest met

en
Fronkenwólder

V J
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Aandeelhouders wachten voorlichtingsbijeenkomst af
Juridische actie tegen
Macintosh uitgesteld

Voorlopig geen schadeclaim voor illegale opzet

provincie.



Openingsvluchten
snel ondanks kou

Van onze medewerker
FONS VAN OPHUIZEN

Heerlen 1. L. Pasmans 12,21 s. 20.44-84'!Gebrs. Schijnen; 3. A. Rooijmans; 4 eP
J.G.Moonen .
Oude Mijnstreek: 1. J. van Eek M-®
20.12.39; 2. L. Janssen; 3. A. van Erp; ,1
Zuid-Oost Hoek: 1. F. Baggen Ki
5.21.21.41; 2. M. Hechthoef; 3. A. Dus*
M. Baggen; 5. E. Hackeng ~.!Puth Zuiden: 1. Casula 12.16 s. 20.41-^H.P. Vluggen; 3. T. Hacking; 4. G. ÜoW
ner; 5. Vluggen-Stassen. ,<.)Beek: 1.Wouters en Zoon 12.40s. 20.31-^R. MoUing; 3. Gebrs. Molling; 4. S. Saun"
cher; 5. T. Collard .„.]
BUG 1en 2. H. Cobben 12.35 s. 20.49-4"'
H. Spijkers; 4. J. Dreessen; „c. !
Echt:. 1. Gebrs. Tholen 12.27 s. 20.0l>1'
A. van Lumicgh; 3en4 T. Goosen ,» JSusteren: 1. H. Laumen 12.24 s. 19.61^'Scheepers-Stevens; ,j>Simpelveld: 1. Frans van de Weijer \** j
20.33.72; 2. Johan van de WeÜ<*a
L. Krings; 4. Gebrs. Ramakers; 5. E. "'53Sittard: 1. G. Suijker Burjk 12.14 s. 20.3°-
-2. J. Nijsten

is!Phoenix CC Zuid 1. H. van Horck 12-'J
19.05.12; 2. M. Saive en Zoon; 3. J.FranSs
4. E.M. Franssen; 5. A..van Kessel
Vereeuwigde Vrienden: 1. en 2 A- *'*. SWaubach 12.35 s. 18.85.01; 3 M. K°ü
A. de Jong; 5. H. Smeets ~ iMaaskant: 1 en 4 Jos Martens 12-"%
18.76.74; 2. Pepels-Coumans; 3. W. Maess
5. J. Kohlen .

HEERLEN - Ondanks de ijskoude
koppen zijn zondag de openings-
vluchten vanuit de Belgische los-
plaatsen Marche Meppet vrij snel
verlopen. De grote uitblinker is
G. Smeets geweest die in Maas-
tricht de eerste vier prijzen klokte
tegen 2000 duiven. Hij had tevens de
duif met de hoogste snelheid in
Limburg.' H. Cobben scoordeeen en
twee in de BUG. Verdere uitschie-
tersFrans Neftrik in Nieuwenhagen
met een en vier, John van Kan uit
Geleen met een en drieen Guus Ex-
tra uit Waubach een en twee in de
vereeuwigde vrienden. De uitsla-
gen:

CLBvP
Maastricht 1, 2, 3 en 4: G. Smeets 12.28 s.20.85.93. 5. J. Winkens. Geleen 1 en 3 J. van
Kan 12 44 s. 19.63.79; 2. Delahaye Dohmen-4. L. Penders; 5. J. Eussen
Nieuwenhagen 1 en 4 F. Neftrik 12 295.19.98.80; 2. H. Stormen en Zoon; 3. H Nie-venstein; 5. C. Bouleboulle BiesWaubach 1en 5 M. Heijnen 12.29s. 20 21 43--2. D. Vek; 3 en 4. R. Engelen.

’Omstreden’ Sociaal

Historisch Centrum
krijgt binding met RL

Volgens de voorzitter van het colle-ge van bestuur van de RL, drs L.Vredevoogd, verandert er wezen-

Kritiek
Niet iedereen bij de universite'lJ
echter gecharmeerd van de vel■ j,

tenis met het SHC. De umv%
teitskrant Observant citeerde a'
rig jaar veel onderzoekers eti-^èschiedkundigen die forse & oji-
uitten op de directeur en zü n j,ei>)
derzoeksinstituut. Volgens
zouden het SHC en Jansen e\,e^\tenschappelijk genoeg te w j
gaan. ,

Behalve de RL is ook de provincie
een grote geldschieter van het
SHC. Zij subsidieert de helft van
de kosten van het instituut, dat vo-
rig jaarzijn 40-jarig bestaan vierde.
De samenwerking is min of meer
nog opgelegd door Wim Deetman,
de vorige minister van Onderwijs
en Wetenschappen. Hif bepaalde in
1987 dat de 45 onderzoekscentra in
ons land moesten gaan samenwer-
ken met een universiteit of een cen-
trale wetenschapsorganisatie. Van
die instellingen zouden de onder-
zoekscentra dan ook hun geld krij-gen. Op die manier wilde hij af vande bemoeienis van O en W met dieinstituten.

Ook volgens directeur profess°[:j
J. Jansen van het SHC zal we»
veranderen. „Na overleg met
provincie hebben we gekozen fde RL. Op de lange termijn l« let <j<
dat ook een goede zaak," aldus
directeur.

lijk niets. „Het SHC blijft een
standige instelling, ze doet
onderzoek dan de universiteit' j
willen ons dan ook niet inhoud.
bemoeien met het SHC. In de o^eenkomst zijn alleen spelregels
genomen over de verdeling val%t
geld. We vervullen in deze sle%
een burenplicht," stelt **voogd.

MAASTRICHT - Het Sociaal His-
torisch Centrum (SHC) in Maas-
tricht wordt verbonden aan deRijksuniversiteit Limburg (RL).Deze week wordt daartoe een over-
eenkomst tussen het onderzoeks-
centrum en de. RL getekend. HetSHC krijgt dan voortaan een groot
deel van zijn geld van de RL, en
niet meer van het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen.

Van onze correspondent

Moord en
zelfmoord

Onzin
Secretaris/directeur C. den #a t,jj,j
van de vakgroep Geschieden^ p.de faculteit der Algemene we (1|
schappen in het blad: „Wij wl' ö-,
op geen enkele manier ë^Ljij
cieerd worden met de activite1 r
van het SHC. Dat is schadelijky"
de wetenschappelijke rePuljt." ivan de vakgroep en de facul:itJJ'iDirecteur Jansen over die aa opti0ptigingen: „De Observant verk<> t,,
alleen maar onzin, die lees ik r' g,
De beste dingen proberen ze
om zeep te helpen."

HASSELT■- Brandweer en politie
in Hasselt hebben gisteren de lij-
ken ontdekt van een kinderloos
echtpaar, de 43-jarige Guido V. en
zijn 45-jarige echtgenote Simone.
De vrouw werd vermoord met een
mes of een zwaar voorwerp, de
man had zich opgehangen op de
trap dienaar de zolder leidde.

De moord is waarschijnlijk in de
keuken gepleegd, gezien de vele
bloedspatten op de keukenkasten.
In de woonkamer waren sporen
van brandstichting te ontdekken.
Collega's van Guido V., een pr-man
bij de RTT, hadden de politie ge-
waarschuwd omdat hij al sinds me-
dio vorige week niet meer op zijn
werk verschenen was. De moord
en zelfmoord dateren wellicht al
van dinsdag ofwoensdag.

In het al genoemde artikel le# ~Vredevoogd uit dat er wel & p
worden gesteld aan het SHC "^zal men zich aan de universi^,begrotingstechniek moeten a^el
passen, bronnenmateriaal bij e.
centrum moet volgens normale
tenschappelijke standaarden t
gankelijk zijn en er moet een ,

hoorlijk onderzoeksplan wor „
overlegd dat dan getoetst wordt-

Exclusief

Casino^yr f uY^jMaaf van Home

Geopend i
vanaf 11 april

20.00 uur

ZU bent van harte welkom /
onder het genot van een hapje /

en drankje /
bij de eerste wissel van ’ 100-

-’ 25,- extra

CasinoVJ|\\^iuraaf van Hornc
Rijksweg 16 - Hom - Tel. 04758-2331

Openingstijden van 20.00-8.00 uur

Vanaf: ■■ PARIJS 2-3-4-7 dg. ’ 159-ff LONDEN 4 dg. ’ 449-f■ WEST-EN OOST BERLIJN 3-4 dg ’ 299' fff KOPENHAGEN-DENEMARKEN 4dg ’ 399,'-f■ WENEN stad van muziek en dans 7 dg. ’ 789,-1f ROME-FLORENCE klassiek Italië 10dg. ’ 989-fff TOSCANE FLORENCE-SIENA Bdg ’ 885-fff VIERWOUDSTEDENMEER 5-10dg ’ 499'-ffI BLOEMENRIVIÈRADIANO 10dg ’1079-ffff NICE-MONACO 7-10dg. ’ 599'-ff■ LUGANO MEER VAN LUGANO 7 dg. ’ 749,-ffI LOURDES*een geliefd reisdoel 7 dg. ’ 699 -fff OOSTENRIJK ZELL AM SEE Bdg ’ 799-fff OOSTENRIJK SAALBACH Bdg ’ 699-fff DOLOMIETEN ITALIË-MERANO 8 dg. ’ 799 '- fff PRAAG EN BUDAPEST 10 dg ’ 1275-fffNORMANDIÉ LOIRE sdg ’ 499'-fffSAUERLANDARNSBERG sdg ’ 499'-fffOBER-HARZ GOSLAR 5 dg. f 499.- J-X
JELZAS COLMAR 4dg ’ 395 ■ /^JrS^M

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

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

5.000,-148,-122,-113,-
-8.000,-232,-190,-176-

,-10.000,-290,-238,-22-
0,-15.000,-436,-357,-3-
30,-20.000,-581,-476,--
440, is

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

ook mogelijk.
Ie hypotheken vanaf 8,9%
2e hypotheken

240x180x120 x
10.000,-117,-127,-149,-
-20.000,-235,-254,-299-
,-30.000,-353,-381,-44-
9,-40.000,-4- 508,- 599,-

Mits overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. vm
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair
GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

IDIABETES I
IS OVERAL

Diabetes (suiker-
ziekte) is een

ingrijpende aan-
doening dieRoy

altijd en overal met
zich meedraagt.

zijn eigen bloedsuiker-
waarde moet bepalen.
Nietéén keer, maar de
rest van zijn leven!
De wetenschapprobeert
een oplossingte vinden
voor deze ongeneeslijke
ziekte. Steun dat weten-
schappelijk onderzoek,
steun het Diabetes Fonds
Nederland.

GIROREKENING5766I t.n.v. DFN, AMERSFOORT

I VEILING ■■ "HANENHOF" GELEEN ■
I Vanmiddag om 14.00uur, vanavondom II 19.00 uur en volgende dagen eveneens II om 14.00 uur en 19.00 uur kunst-, an- 1I tiek-, meubilair-, schilderijen, goud, zil- 1I ver, perzen en inboedelveiling in "De II Hanenhof" te Geleen, tel. 04490-52728 II t.o.v. gerechtdeurwaarder F.G.C. II Vaessen.

Veilingmeester A.C. Pijnenburg.

De Arrondissementsrecht-bank teRoermond heeft op
22 maart 1990, bij beschik-king onder curatele gesteld
Eddy Paulus Houben, ver-
blijvende in Huize St. Jo-seph te 6097 AK, Heel, metbenoeming tqt curatrice:
L.Th.E. Houben-Dorssersen tot toeziend curator:J.J. Houben, beiden wo-nende te 6086 CL, Neer,
aan de Lindestraat 23.

Op 18 maart overleed teMaastricht de heer Willemvan der Linden, geborenteMaastricht op 2faugustus1943, laatstelijk wonende teLanaken, België, Reistraat48.
Zyn erfgenamen hebben
zijn nalatenschap aanvaardonder het voorrecht vanboedelbeschrijving blij-kens een daartoe ter Griffievan de Rechtbank in eersteaanleg te Tongeren(België)op 4 april 1990 afgelegde
verklaring.
leder, die zaken onder zichheeft, behorende tot of ietsverschuldigd is aan of ietste vorderen heeft van dezenalatenschap, wordt ver-zocht hiervan afgifte c.g.mededeling vóór 1 mei aan-staande te doen aan notarisJ.H.W. Versteeg, Vrijthof
20. Postadres: postbus 485,
6200 AL Maastricht, tele-foon 043-217174.

(3 GEMEENTE GELEEN
De burgemeester van Ge-
leen maakt ter voldoening
aan het bepaalde in artikel
22 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening bekend, dat
de gemeenteraad in zijn
vergadering van 8 maart
1990 heeft besloten te ver-
klaren dat een bestem-
mingsplan wordt voorbereid
voor een terrein aan de
Tunnelstraat hoek Hei-
destraat, een en ander
zoals nader in gele kleur is
aangeduid op de bij dit
besluit behorende situatie-
tekening.
Voorts heeft de gemeente-
raad bepaald dat dit besluit
in werking treedt op 11 april
1990.
Met ingang van dinsdag 10
april 1990 ligt voornoemd
besluit voor eenieder ter in-
zage ter gemeentesecreta-
rie, kamer 233.

Geleen, 10 april 1990,
Namens de burgemeester

van Geleen,
Het Hoofd van de afdeling

Stadsontwikkeling,
H. A. J. M. KEERIS

IJMJ Provincie
ögjl Limburg
mededeling Verordening grondwaterbescherming
M9O/IS-90 Limburg 1989.

Kennisgeving van aanvragen en van de ont-
werp-beschikkingen naar aanleidingvan
deze aanvragen om ontheffing.

Voornemen.
GedeputeerdeStaten zijn voornemens aan:
1. Th.J. Theunissen, Bruisterbos 3te Margra-

ten - onder voorschriften - ontheffing te
verlenen voor het bouwen van een mest-
kelder met jongveestal in St. Geertruid
(Bs 57162).

2. de Mts. Jilesen, Overbroekseweg 9te Leu-
nen-Venray - onder voorschriften - onthef-
fing te verlenen voor het herbouwenvan
een mestvarkensstal met opslagvan
dunne mestaldaar (Bt 50729).

3. M.A. Hochstenbach, Bruisterbosweg 9te
St. Geertruid - onder voorschriften- ont^
heffing te verlenen voor zijn gehele land-
bouwbedrijf, inclusiefdete bouwen mest-
opsiagkelder(Bs 52482).

4. deMaatschapKeulen-Schmeitz, Heerkuil 1
te St.Geertruid - ondervoorschriften- ont-
heffing teverlenen voor het bouwen van
een jongveestalannex mestopslagruimte
(Bt 50348).

5. N.J.E. Vrusch, Muntweg 10te Berg en Ter-
blijt - onder voorschriften - ontheffing te
verlenen voor het bouwen van een mest-
kelder annex ligboxenstal (Bt 50390).

6. J.G. Pieters, Eikenrade 3te Wijlre -onder
voorschriften -ontheffing te verlenenvoor
de bouw van een jongveestalannex mest-
kelderfßs 57405).

Tervisielegging.
De aanvragen, ontwerp-beschikking en an-
dere relevante stukken liggenter inzagevanaf
11 april 1990: a.ten provinciehuize (biblio-
theek) tijdens dewerkuren; b. ten gemeente-
huizenvan Margraten (ad 1,ad 3enad 4) Ven-
ray (ad 2), Valkenburg aan de Geul (ad 5) en
Gulpen (ad 6)tijdens dewerkuren en daarbui-
ten op de aldaar gebruikelijkeplaatsen en tij-
dentot het eindevan de termijn waarbinnen
beroep kan worden ingesteldtegen de be-
schikkingop de aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen door een-
iedertot 12mei 1990 schriftelijk worden inge-
diendbij GedeputeerdeStaten, Postbus 5700,
6202MAMaastricht. Degene diedaarom tele-
fonisch verzoekt (043-897632) kan tot 5 mei
1990 mondeling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding.

I Degene diebezwaarmaakt kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekendte maken.

*

Jehuis in dekrant brengtmensen over devloer, j
En de makelaarweetvanwanten enkranten.
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Van onze verslaggever
MAASTRICHT - „De treinma-
chinist heeft een zwaar beroep.
Het is een voor de hand liggende
zaak en onderzoekingen hebben
dat nog eens uitgewezen. Maar
de NS-directie is er kennelijk
nog onvoldoende van doordron-
gen." Dat zei gisteren tijdens de
spoorstaking hoofdbestuurder
van de Vereniging Van Machi-
nisten(VVM) R. Smallenburg uit
Venlo in het Maastrichtse sta-
tion.
Machinisten hebben een grote
verantwoording, maken dikwijls

Op 30 mei dient in Utrecht een
kort geding dat de VVM heeft
aangespannen tegen de NS-di-
rectie. Wanneer dat een positief
resultaat oplevert voor de machi-
nisten, zal de VVM weliswaar
geen invloed meer kunnen uitoe-
fenen op de onderhavige CAO-
onderhandelingen, maar wel op
die in de toekomst.

Voorheen vormden de machinis-
ten een belangenvereniging,
maar sinds 1 januarivan dit jaar
is deze een specifieke vakvereni-
ging geworden. Dat om meer
greep te hebben op bijvoorbeeld
de onderhandelingen over de
CAO. „De NS-directie erkent
onze vakvereniging niet en
wenst ons niet als partner bij de
onderhandelingen te beschou-
wen," zegt de man van de VVM.
Toch doet de VVM, die landelijk
rond de 1000 leden telt, mee aan
de staking uit solidariteit met de
FSV.

Niet alleen de NS-directie, aldus
Smallenburg, ook de vakbond
onderkent niet altijd het feit dat
treinmachinisten een veel zwaar-
dere taak hebben dancollega's in
andere sectoren. Er worden dan
prioriteiten gesteld die te ver van
de belangen van de machinisten
afliggen. „Zo moet er voor deze
categorie dringend een functio-
neel leeftijdsontslag op 55-jarige
leeftijd komen en dan mag een
machinist niet afgescheept wor-
den met 73 procentvan zijn inko-
men."

onregelmatige diensten, ook al
vanwege het goederenvervoer,
hebben vaak psychische proble-
men door treinongevallen - met
name het niet te onderschatten
aantal zelfdodingen op de spoor-
banen - en vormen daardoor een
zwaardere taakgroep binnen het
spoorwegpersoneel.

" Stakers, getooid met wit-
te petjes en groene buttons,
'schrijven zich in bij de sta-
kingscoordinatoren van de
FSV in Heerlen.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Stakers in Heerlen
zeer vredelievend

’Alsmensenwillenwerken,respecteren wedal’
Maar hij is ook moe. „We hebben
vier dagen van vergaderen met
onze achterban en de NS achter
de rug." Het bestuur heeft hard
moeten aanpakken om de orga-
nisatie van de staking rond te
krijgen. Rond de avondspits
neemt het treinverkeer in Lim-
burg weer wat af, waarop FSV-
voorzitter Bonné voorzichtig kan
spreken van een succesvolle dag.

steefkuypers

Goede Vrijdag of ’vrijdag de dertiende’FNV-ers willen
acties bij DSM

Prof. Brugada
gaat weg uit
Maastricht

Brugada zelf beschouwt zijn nieuwe
betrekking in Aalst als een geweldi-
ge kans. Hij laat doorschemeren dat
hij graag vertrekt naar een minder
bureaucratische omgeving dan de
universiteit. „Hier zijn veel te veel
mensen die beslissen wat je wel en
niet mag," zei hij gisteren. „ledereen
bemoeit zich hier met de relatie tus-
sen arts en patiënt." In Aalst ver-
wacht hij alle mogelijkheden voor
onderzoek te vinden en vooral grote
flexibiliteit. Hij ziet het Vlaams cen-
trum uitgroeien tot een belangrijk
element in de Europese cardiologie.Van onze verslaggever

Ordelijke staking
kent wat trubbels

dingover de rails naar hun treinen mochten lopen om zolastige confrontaties met hun collega's te kunnen vermij-
den. Het dienstvoorschrift staat dat niet toe.
Volgens Rayonchef Essers heeft de NS in het belangvan
de reizigers geprobeerd hebben om 'op een realistische
manier' de ontstane situatie het hoofd te bieden. Maar
daarbij is deveiligheid nietuit het oogverloren, aldus Es-
sers.

e verbindingen met Aken waren uitgevallen en ook tus-
dip K.°frmond en Venlo was dat het geval. De goederen-
eso 1t-

flnaal Plat- °ok de spoorwegpolitie heeft geencaiatie hoeven te verwerken. Er is geen sprake geweestvan enig fysiek geweld.

Overigens heeft deNS-lijnwerkplaats Maastricht niet ge-
heel stil gelegen. Ook lang niet alle wagenmeesters (con-
troleurs van de treinen), perronopzichters en employés
van de administratie, hadden zich bij de staking aange-
sloten. Dat gold ook voor de machinisten.

Wel waren er wat strubbelingen. Zo beschadigde een
trein, die tegen de gewoonte in maar met één conducteur
vertrok, een wissel. Ook maakten stakende NS werkne-
mers bezwaar tegen de manier waarop deverkeersleiding
op het station in Heerlen tijdens de eerste uren van de sta-king met de veiligheidsmaatregelen is omgegaan. Het
stak hen dat werkwillige machinisten van de stationslei-

Stapels onverkochte kranten en luierende taxichauffeurs
Het is stil op het station

Van onze verslaggevers

jjjAASTRICHT- „Dit heb ik in de 25 jaar dat ik hier inaastneht sta, nog nooit meegemaakt. Vijf ofzes jaar gele-
si f

Werd ook een dagje gestaakt, maar lang niet zo inten-
üe nu- Het is zeer triest, ik haal vandaag nauwelijks
kost Pr°|Cent van mijn gemiddelde omzet op maandag. Dat
pi .. Sej-d." Dat zei gistermiddag een terneergeslagen ex-
«L*l- Roumen van de Bruna-kiosk in de Maastrichtsestationshal.

cent. „Ditkan toch zo niet. Ik heb
geen treinreiziger gezien. Ik kan
mijn zaak op zon manier wel
gaan sluiten."

Hoeweler toch nog heel wat trei-
nen lopen in Roermond, is het
reizigersaanbod minimaal. In de
fietsenstalling staan bijna lege
rekken. Gisteren werden ruim
140 dagkaarten minder verkocht
dan gebruikelijk, meer dan 200
bezitters van een maandkaart lie-
ten de fiets thuis en kozen ver-
moedelijk voor de auto. De par-
keerplaats bij het Roermondse
station iedere dag overvol, telt
116 lege plekken. De treintaxi
hoefde tot halverwege de mid-
dag slechts tweemaal in actie te
komen. De andere taxi's staan
werkloos op het Stationsplein te
wachten. Een chauffeur heeft er
al drie uren dienst op zitten. De
eerste klant moet zich nog mel-
den.

Roermond

HEERLEN - „We zullen ze moe-
ten laten voelen dat ze niet zo-
maar over hun personeel kunnen
walsen." Met deze uitspraak luid-
de voorzitter L. Bonné van de
spoorwegvakbond FSV gister-
morgen om 4.30 uur op het NS-
station in Heerlen een dag vol
uitgevallen treinen en vertragin-
gen in.

kers zich van de stationsleiding
op de perrons begeven.

Er waait een ijskoude wind door
de hallen van het station NS in
Heerlen wanneer daar op maan-
dagmorgen een harde Heerlense
kern van 36 stakende FSV'ers bij
elkaar komt om zich te beraden
over verdere acties.' De eisen wa-
ren immers voor iedereen al dui-
delijk: 'NS doe niet zo gemeen -
4% voor iedereen', zo luidde een
spandoek boven het loket van de
kaartverkoop.

sen die mening delen wordt in de
loop van de middag duidelijk,
wanneer het aantal stakende
FSV'ers dat zich in het actiecen-
trum 'De poort van Heerlen' aan-
meldt, oploopt tot meer dan 73%
van het Heerlense ledenbestand.
Ook veel niet-leden hebben zich
inmiddels als staker laten in-
schrijven.

Wanneer de NS-leiding naar het
stakingscentrum belt om de ac-
tievoerders te complimenteren
met hun gedisciplineerde optre-
den, wordt daar nadrukkelijk
niet voor dit gebaar geapplaudi-
seerd. „Toch zullen we voorbe-
reidingen moeten gaan treffen
om vannacht het materieel over-
al in Limburg weer op zijn plaats
te zetten," legt de voorzitter aan
de verzamelde FSV'ers 'uit.
„Want dinsdagmorgen moet er
weer gereden worden."

DSM houdt treinen vast

Coördinator van de staking H.
Spits, tevens lid van het landelijk
bestuur, toont zich tevreden.

Datzelfde moet een boze reiziger
constateren, die om half zeven
niet de intercity naar Zandvoort
wil. De man zwaait boos met zijn
jaarkaart, maar beseft al spoedig
dat zijn felle protesten geen uit-
werking hebben. Andere reizi-
gers tonen zich wat minder heet-
gebakerd. Toch laten velen van
hen doorschemeren dat de sta-
king niet nog een dag moet gaan
duren. Even later rijdt de interci-
ty alsnog naar het noorden, maar
dan in de vorm van twee kleine,
gele treinstellen.

„Ik heb dit gisteren al helemaal
met jullie doorgepraat," zegt ma-
chinist Frans Thijssen, zelf een
FSV'er, wanneer hij zich om-
ringd ziet door een groepje met
witte petjes en groene buttons
uitgeruste collega's. Met een
trieste uitdrukking op zijn ge-
zicht laat hij de stortvloed van ar-
gumenten over zich heenkomen,
want hij wil toch gaanrijden.

Buttons

Vooral in de ochtenduren was
het opvallend stil op de perrons,
maar later op de dag meldde een
optimistische woordvoerder van
de NS in Maastricht dat vijftig
procent van de treinen in Lim-
burg weer kon rijden. Toch vindt
Bonné dat de staking, mede door
de grote opkomst van de Heer-
lense FSV-leden, zeker geslaagd
te noemen is.

De schooljeugd vindt het wel
spannend. Tijd speelt geen rol.
„We zien wel wanneer we thuis
komen," vertelt Jos Cuypers (17)
uit Echt. „Het weer is mooi en in
de omgeving terrassen genoeg."
Voor Roermond had de 'staking'
een groot voordeel, één van de
grote verkeersknelpunten, de
spoorwegovergang bij het voor-
malige slachthuis, normaal bijna
elk uur 30 minuten gesloten, was
bijna de hele dag open. Voor het
eerst sinds jaren stond daar geen
file.

De spaarzamereizigers zijn bijna
uitsluitend scholieren. Zaken-
mensen en ouderen laten het ge-
heel afweten. De intercitytreinen
hebben de lengte van een kleine
stoptrein.
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Ondanks hun meningsverschil-
len is de stemming tussen sta-
kers en werkwilligen bijna jo-
viaal te noemen. „We moeten el-
kaars mening blijven respecte-
ren en beleefd blijven," vindt ac-
tievoerder D. Ackel uit Voeren-
daal. „We staan heus niet te
springen om een staking," laat
hij daar een beetje somber op
volgen. „Maar ja, we hebben
geen keus." Dat nog meer men-

Van onze redactie economie
HEERLEN - Van de fabrieksterreinen van DSM zijn volgens een
woordvoerder gisteren geen transporttreinen vertrokken. Het che-
mieconcern heeft daardoor flinke voorraden koolwaterstoffen, mest-
stoffen en chemische produkten vast moeten houden. DSM had vrij-
dag al rekening gehouden met de treinstakingen en veel materiaal
eerder de deur uitgedaan. Als het bij één dag staken blijft verwacht
het concern geen grote problemen. Wanneer het echter langer duurt,
heeft dat financiële consequenties en leidt dat tot klantenverlies, al-
dus een woordvoerder.

Dat niet iedereen zich zo gemak-
kelijk bij die eis aansluit, blijkt
wanneer de actievoerders zich in
kleine groepjes naar de perrons
begeven om werkwillige colle-
ga's met vermanende woorden
uit de treinen te houden. Pas na
enig aandringen mogen de sta-

„Ik heb best begrip voor mijn
mede-bondsleden. Ik vind ook
dat het geld niet eerlijk wordt
verdeeld. Maar nu de FNV en het
CNV niet meestaken, lijkt me de
kans van slagen voor onze bond
niet reëel." Staande in de deur-
opening van de cabine voegt hij
daar nog aan toe: „Met praten be-
reik je nu meer dan met vech-
ten."

Voorzitter L. de Waal van de Dien-
stenbond FNV beschuldigde maan-
dag met name het grootnwinkelbe-
drijf ervan het beeld van de detail-
handel verder te verslechteren.

Deze bedrijven kunnen nu al moei-
lijk personeel krijgen. Bij Albert
Heijn, zei hij, is sprakevan een soort
censuur: de bonden mogen in deze
winkels niets meer bekend maken.
Maar ook zullen de acties zich rich-
ten tegen de Hema en Vroom en
Dreesmann. De directie van V en D
heeft nu de bonden aansprakelijk
gesteld voor alle gevolgenen met de
rechter gedreigd.
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Stakingskassen
vakbonden open

zeker niet uitgesloten. Dat hebben
462 van de 517 aanwezige FNV-le-
den gisteravond op een actieverga-
dering in Beek besloten.

MAASTRICHT - Prof. dr Pedro
Brugada i Terradellas, verbonden
aan de vakgroep Cardiologie van de
Rijksuniversiteit Limburg, gaat
weg uit Maastricht. Hij gaat mee-
werken aan de oprichting van het
Vlaams Instituut voor Cardiologie,
dat voorlopigwordt gevestigd in het
Onze Lieve Vrouwe-ziekenhuis in
Aalst, België. Of hij zijn hoogleraar-
schap aan het Nederlands Interuni-
versitair Cardiologisch Instituut in
Utrecht zal voortzetten wordt bin-
nenkort beslist.

Voor hem is het ziekenhuis in Aalst
geen grote onbekende. „Ik ken die
mensen al jaren. Alle patiënten met
ritmestoornissen werden naar mij
toe gestuurd." Brugada blijft voor-
lopig nog wel in de omgeving van
Maastricht wonen.

Van onze redactie economie
BEEK -Het wordt Goede Vrijdag öf
'vrijdag de dertiende. De laatste
werkdag van deze week zal blijken
ofDSM het personeel tevreden kan
stellen met een nieuwe CAO of dat
het chemiebedrijf met acties wordt
geconfronteerd. Als het in de vijfde
gespreksronde niet tot een akkoord
komt, gaat de Industriebond FNV
acties organiseren. Stakingen zijn

„De pijlers staan nog te ver uit el-
kaar om een brug te bouwen tussen
DSM en de vakbonden", zoals ka-
dervoorzitter Ad Pantus het giste-
ren uitdrukte. De FNV houdt vast
aan een éénjarige CAO met een
structurele loonsverhoging van vier
procent en aan de invoering van de
vijfploegendienst. De werkweek
mag dan voor de ploegenwerkers
slechts 34,5 uur duren en de vijf-
ploegendienst moet uiterlijk in 1994
worden ingevoerd. De ploegen-
werknemers willen daarvoor twee
procent op hun toeslag voor inleve-
ren.

Brugada staat bekend als een car-
dioloog, gespecialiseerd in elektro-
fysiologie van het hart, die in enkele
jaren tijd een grote faam heeft we-
ten op te bouwen. Hij maakt deel uit
van de groep cardiologen rond prof.
dr Hein Wellens die in de hele we-
reld faam geniet wegens grote des-
kundigheid op het gebied van har-
tritmestoornissen. Daar wordt het
vertrek van Brugada beschouwd als
een verlies. Brugada heeft er sinds
1979 gewerkt en is er ook gepromo-
veerd. Hij kwam in dat jaaruit Bar-
celona naar Maastricht.

HEERLEN - De Milieufederatie
Limburg en de Vervoersbond FNV
hebben maandag geprotesteerd te-
gen het voornemen van de Deut-
sche Bundesbahn om reeds met in-
gang van de zomerdienst van vol-
gend jaar de spoorverbinding Aken-
Maastricht op te heffen.
De protesterende organisaties noe-
men dit in strijd met de door de be-
stuurders en de spoorwegmaat-
schappijen aan weerszijden van de
grens gemaakte afspraak dat die
spoorverbinding blijft bestaan tot-

Protest tegen
opheffen dienst

Aken-Maastricht

dat in 1992 de nieuwe lijn Heerlen-
Aken wordt geopend.
De Deutsche Bundesbahn heeft
overigens geen bezwaar, aldus
FNV-bestuurder R. Marinus uit
Heerlen, om de nieuwe verbinding
al volgend jaar in bedrijf te stellen.
Dat stuit op ernstige bezwaren van
de kant van Nederland, omdat de
nodige voorzieningen getroffen
moeten worden aan de spoorbaan
Heerlen-Westduitse grens.
Daarom blijven de Milieufederatie
Limburg en de Vervoersbond FNV
erbij dat de lijnAken-Maastricht ge-
handhaafd dient te blijven tot 1992.
Onaanvaardbaar noemen zij het dat
één jaar lang geen spoorverbinding
zou bestaan tussen Zuid-Limburg
en Aken. Dat zou het autoverkeer
extra doen toenemen, zo zeggen zij.

DSM daarentegen houdt voorals-
nog vast aan een tweejarige CAO
zonder enige vorm van arbeidstijd-
verkorting. De vijfploegendienst is
wel bespreekbaar mits de huidige
arbeidsduur behouden blijft. Over
de looneisen is nog niet onderhan-
deld. Deze week vergaderen ook de
leden van de Unie BLHP, het CNV
en de Algemene Bond van Werkne-
mers over acties.
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Auto
Te koop VOLVO 360 GLT
2.0 moonroof, kl. grijsmet.
sedan, pr.n.o.t.k., bwj. '86.
Tel. 04493-1319.
VOLVO 240 GL 2.3 auto-
maat, 1984, LPG, met.grys,
140.000 km. schuifdak.
’8.950,-. 04906-1387.
Te k. mooie VOLVO 340
DLS 2.0 I, groenmet., '81, pr.
’3.750,-. Bernhardstr. 12,
Munstergeleen.
Te k. VOLVO 343 autom.
bwj. nov. '80, APK gek., i.z.
g.St. Tel. 045-251727.
Te koop VOLVO 66 autom.
bwj. '79, APK 4-'9l. Tel.
045-316940.
’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.
KADETT 12 N op gas '80
APK ’ 2.750,-; Datsun
Cherry '82 APK ’ 2.750,-;
Ford 1600 '79. 04499-3398.
FIËSTA '79 ’ 1.250,-; Kever
'73 ’1.250,-; Golf aut.
’1.750,-; Golf 1600 '78;
Capri; Starlet. 04499-3398.
Te k. 25 tot 50 auto's va.
’5OO,- tot ’3.000,-. APK,
Handelsweg 12 Susteren.
Ford Siërra 2.0 5-bak Sedan
'87; Opel Kadett 1200 Sta-
tioncar 5-drs. '85; Corsa '83;
Kadett 1200 '86; Ford Siërra
1600 5-drs. '87, nieuw mo-
del; Ford Scorpio 2.0 GLI
'85; Mazda 323 82
’4.500,-; VW Golf CL 1300
'86; Ford Siërra 2.0 '84; Ford
Siërra 2.0 GL 5-drs. station-
car '86; Lada 2107 '84
’4.000,-; Opel Kadett Sta-
tioncar 1300 80 ’3.000,-;
Opel Kadett Sedan 87 auto-
matic; Opel Kadett Sedan
'87; Ford Taunus 1600 '82
’3.500,-; Toyota Corolla,
zeer mooi '80 ’ 3.000.-. Au-
to's met Bovaggarantie. In-
ruil en financiering. APK-
keuringsstation. Stan
WEBER Autobedrijf, Baan-
str. 38 Schaesberg. Tel.
045-314175.

Kadert 13 LS '87; Kadert se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 LS '86;
Kadett 16 GLS '85; Kadett
12S2x '84; Corsa 12 S '84;
VW Jetta '80; Fiat Panda '86
J. DENNEMAN Automobiel-
bedrijf, Raadhuisstr. 107,
Hulsberg.

Te k. prachtige PANDA 45
S Prima, zwart, model '84;
Hyundai Stellar GSL 84; te-
vens leuke 3-pers. caravan
met voortent ’ 1.450,-.
Steeg 33, Stem.

AUDI 100 diesel met nw.
motor en kop. 83; Fiat Uno
75 SX 1,5 IE '88; Ford Fiësta
1300 S '80; Daihatsu Van
Charade Diesel '85; Alfa
Sud 1300 S '79; Ford Tau-
nus 1600 Ghia '79; Ford
Fiësta 1100, bwj. '80, Lada
2105/81. Kissel42, Heerlen
Diverse GOEDKOPE auto's
met APK v.a ’ 500,- o.a.
Ford Capri, Manta, Toyota,
Renault, Suzuki Jeep, Za-
stava, VW Polo etc. Drs.
Leenarts, Roermond. Tel.
04750-22697. Ook het a-
dres voor gebruikte onder-
delen en sloopauto's.
Fiat PANDA, '85, topcond.
iedere keuring toegest.

’ 5.800,-. Tel. 045-453591.

Te koop Opel ASCONA 78;
VW Buggy '61. Tulpstr. 122,
Nuth, na 18.30 uur.
Te k. AUDI 100 D '84; Opel
Kadett Sedan autom. '86;
Volvo 360 '85; Nissan Micra
'86; Toyota Starlet '82; VW
Passat D '81; BMW 320i'86;
BMW 316 '85; BMW 320 au-
tom. '82; VW Golf D '87; VW
Golf 130087; Suzuki Alto 4-
drs. '86; Suzuki Alto '82;
Suzuki Alto autom. '85;
Suzuki Swift 13 GL '87.
Autobedrijf Reubsaet, Op de
Vey 47-49, Geleen. Tel.
04490-44944. Uw adres
APK keuring, alle auto rep.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

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

Bedrijfswagens
FIAT FIORINO bestel '87 en
'84, kl. wit; Toyota Corolla
Van stationcar '87, diesel,
grijs kent., kl. blauw; Mitsu-
bishi Galant stationcar '82,
62.000 km, zilver, nw. ban-
den, optimale cond. Inruil
mogelijk. Boschker Auto-
bedr., Heerlerweg 67, Voe-
rendaal. Tel. 045-751605.

Onderdelen ace.
Autorijders opgelet! Voor al
uw gebruikte onderdelen
naar: Gebr. LIMPENS, Vos-
kuilenweg 59 A Heerlen. Al
onze onderdelen zijn reeds
uitgebouwd. Tev. inkoop
van uw sloop- en schade-
wagens met afg. RDW-vrij-
waring. Tel. 045-719136.
ROBBY'S gebruikte auto-
onderdelen. Inbouwen met
garantie mog. 045-224123.

Aanhangwagens
Te koop AANHANGWAGEN
Ixb 1.45x0.90 met torsie-as,
als nieuw, ’ 450,-. Tel. 045-
-312189.

Motoren
Te koop HONDA CB 750 KZ
16V, ’4.300,-, i.z.g.st. Tel.
045-212080.

(Brom)fietsen
Div. gebr. en overjarige
RACEFIETSEN, gebr. Ves-
pa Ciao snorfiets. Bert Re-
kers, Willemstr. 85, Heerlen.
Tel. 045-726840.
Te k. Puch MAXI met ster-
wielen. Kasteellaan 2A,
Heerlen-Meezenbroek.
Te k. Puch MAXI, vr.pr.
’475,-. Unescoplantsoen 9,
Heerlen-Nieuweinde
Te k. HONDA MT, pr.n.o.t.k
Tel. 045-251551 na 18.00
uur.
Te k. gebruikte FIETSEN als
nieuw. Anjerstr. 8, Schinveld
Tel. 045-256719.
Te koop gevr. loop, sloop
VESPA, Maxi Puch en Zün-
dapp. Tel. 045-750393.
Te k. HONDA MT 5, bwj. '85
i.z.g.st., ’900,-. Mgr. Lem-
mensstr. 36, Nieuwenhagen

Wintersport

30% paaskorting
Ski's, bindingen, skischoenen.

Monteren en afstellen ’ 35,-.

—- '"i sport

"De Skiwerkplaats!"
Spoorsingel 14, Heerlen. 045-725819.

Dagelijks open vanaf 12.00 uur.
Sport & Spel

Opheffings - uitverkoop
Bergschoenen voor Dalprijzen

Kangaroos Sitka ’ 159,- nu ’ 95,-
Rucanor Apache ’ 99,95 nu ’ 60,-

Cheyenne ’ 99,90 nu ’ 60,-
Lotto at High ’ 139,95 nu ’ 88,-

-enz.
Smash Sportspeciaalzaak, Theaterpassage 122, Kerkrade

Vakantie en Rekreatle

i . " PI

Inpakken, Wegwezen
Niets te vrezen
Huur, niet duur een

Camper bij Bastiaans
Heerlen. BEL 045-724141.

Te huur Inger CARAVAN in
Heimbach-Eifel. Tel. 045-
-721780 b.g.g. 316082.

SINT-MAARTENSZEE
bungalow, zwemparadijs, 1
mei-weekend vanaf ’ 295,-.
Tel. 02246-3109.

Caravans/Kamperen
DE FRITZ BERGER ACCESSOIRES KATALOGUS 1990

(168 blz. 4000 en 1 artikel) ligt voor U klaar.
U kunt deze GRATIS afhalen bij FRITZ BERGER IMPORT,
Rijksweg 21 Kessel. 04762-1465. 's maandags gesloten.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.

Oudere ADRIA 3 a 4 pers.
vernieuwd onderstel, koelk.,
voort., in prima st. Vr.pr.
’1.650,-. 045-419136.

FRANKIA CARAVANS EN MOTORHOMES.
Duitse topkwaliteit met 30 jaar ervaring, nu beslissen en

nog in 't voorjaar rijden.
SPECIALE BEURSAANBIEDING
FRANKIA 470 TR Motorhome op basis van Mitsubishi

L 300, excl. aflev. kosten ’ 54.950,- (aflev. kosten ’ 950,-).
U kunt deze collectie Frankia Caravans en Motorhomes

zien tijdens de 5e Camping en Caravanbeurs van 23 t/m 25
maart in de Geulhal te Valkenburg. Maar natuurlijk ook bij

Fritz Berger Import i
Rijksweg 21, Kessel. Tel. 04762 - 1465.

Industrieweg Ba, NIEUWEGEIN. Tel. 03402 - 6 13 14.

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. Luxe
comfortabele 2-pers.

campers, in 3 uitv.
Inruil en financ. mogel.

Te koop 4 lichtgew. TOUR-
CARAVANS Adria 380 '77;
Bergland 350 '76; Kip 310
'75; Kip 430 '76. Alle met
voortent, v.a. ’ 1.500,- tot
’2.500,-. Tel. 0450-323178
Te k. gevr. alle merken
TOURCARAVANS. Tel.
045-720200.

(Huis)dleren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. COLLIE-teef, 1 jr. oud,
met stamboom, kl. trygolour.
Tel. 04450-4312.
Te k. SCHARRELKIPPEN,
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4a Gutte-
coven. 04490-24401.
Te koop Europese (Britse)
korthaar KATJES, stamb. en
ing. Tel. 04498-53188.
Gratis afh. jonge KATERS
(6 wk.), geënt en ontwormd.
Tel. 045-423345.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

In en om dé tuin

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

Beplantbare bloembakken v.a. ’ 14,95 per stuk mcl. BTW

Arnold Opreij
Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven

Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’ 3,25 per
m2. Jawell 045-256423.
SPOORBIELZEN 2.5 mtr.
vanaf 20,-; evt. op maat en/
of thuis bez. Houtzagerij
Windels, Industrieterrein
Bouwberg, Brunssum. Tel.
045-270585.
Geïmpr. 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
Geïmpr. 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.
1e soort GRASZODEN
’3,50 p.m 2va. 50 m gratis
thuisbezorgd. Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor
uw sierbestrating en oprit-
ten. Bel voor 'n vrijblijvende
offerte. Tel. 045-323178.

TUINHOUTVAKMAN Im-
preg BV in de Cramer 104,
Heerlen. Tel. 045-751687.
Voor al uw druk geïmpregn.
planken, palen, schermen,
rolborders enz. Groot assor-
timent bielzen. Bez. mog.
Van maandag tm vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u.
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Huw./Kennism.
Heer (75 jr. jeugd, uit., RK,
i.b.v. auto) zkt. kennismak. .
met besch. DAME, event.
LAT, Hrl. of omg. Br.o.nr.
B-4215, L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Mode Totaal
UITVERKOOP communie-
jurkjes, collectie 1990, jon-
genscommuniepakjes, 045-
-272216/272516.
Te koop HERENKLEDING
mt. 46. Tel. 045-320024.

Baby en Kleuter
Te k. KINDERWAGEN en
kinderbed Silver-Cross. Al-
les in prima staat. Pr.

’ 295,- elk. 04498-57227.

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.

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 vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.

Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN dakdekkers-
bedrijf Adams, tevens repa-
ratie van uw schoorstenen.
Bel voor vrijblijvende offerte:
045-726716.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
ook tuinaanleg! 045-423699

Wonen Totaal

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
Nieuw tapijt of gordijnen

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

Bovendien deze week bij elke bestelling een gratis deurmat

♦♦ Hotema
Spoorsingel 40, Heerlen. Tel. 045-720741.

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. Eiken slpk. LITS-
JUMEAUX en wasmachine.
Tel. 045-460636.

VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Wakker worden! Kadett Dream, «.f 29.500,- 10*0*14^*»»**. hebben verdiend #1_ , .. , , '.. versnellingsbak, lichtmetalen velgen met bredebanden, sportstoelen, getint .<

En even bij de les blij- laat zichraden dat &
glas, centraledeurvergrendeling, stereo-inbouwseten metallic- ofmica-lak. "»

ven. Want na het lezen voortreffelijkekwalit6

van deze advertentie moet u als de wiedeweerga hieraan ten grondslag ligt. Juist hierdoor is de Ope

naar de Opel-dealer. Waarom? Omdat daar een Kadett aljaren demeestgekochteauto.Hoe dano°*

aantal Opeis Kadett staat die hun sporen allang we willen graag dat üin ons sukses deelt.

HlBS
Prijzen zijn inclusiefB.TW., exclusief afleveringskosten. AfGeneral Motors Nederland B.V, Sliedrecht. Prijs- en specifikatiewijzigingen voorbehouden.
Zes jaargarantietegen doorroesten vanbinnen uit. Ook inFleetsales & Leasing isOpel al jarenlangNo. 1. _--x

Te k. weg. aansch. nw., ei-
ken WOONKAMER interieur
zeer goed onderh., te bez.
na tel, afspr. 045-454268.
Pracht eiken BANKSTEL,

’ 850,-; massief eiken sa-
lontafel ’ 225,- 045-323830
Eiken KAST halfdonker met
smeedijzer. Als nieuw
’750,-, tel. 04406-12875.
Licht eiken WANDMEUBEL
2.46 mtr. ’250,-. Tel.
04490-50664.

Eiken BANKSTEL 3-1-1 zits
groen mohair, ’375,-. Tel.
045-411986 na 18.00 uur.
Klassiek BANKSTEL te k., z.
g.a.n., wol bekl. Tel. 045-
-322919.

Radio e.d.
Philips MIDI-SET, 2 jr. oud,
i.z.g.st. ’ 325,-; Philips CD-
speler 9 mnd. oud. pr.
’300,-. 045-753709. Alles
in een koop ’ 550,-.

Zonnebanken/Zonnehemels

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

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

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

Computers

HUUR (met recht van koop)
PERSONAL COMPUTERS vanaf ’ 64,- per mnd.

MATRIXPRINTER (vanaf ’ 25,- p.mnd.)
LASERPRINTERS (’ 125,- p.mnd.)

Bel voor vrijblijvende informatie/offerte
Krijntjes & Craenen

Automatiserings-services
Telefoon: 04490-53420. Ook voor software en telefax en

telefooncentrales en papiervernietigers en inbindmachines
en A4-scanners enz. enz....

KORTOM: DE EXPERTS VOOR UW KANTOOR!!
K & C Geleen/Roermond.

Gevraagd MSX 8235, 8245 Wat VERKOPEN? Adver-
of 8250. Tel. 045-224779. teer via: 045-719966.

TV/Video
Goede KLEUREN-TVS. [VIDEO'S gevr., ook TV's
Met gar. va. ’125,-. Reeds ;va- 1982 en stereotorens,
25 jaar tv-occ.centrum Geel. tel. 04406-12875.
Grasbroekerweg 25, Heer- Wat VERKOPEN? Adver-
len. 045-724760. 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/Verwarm ing
KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21, Te koop Zibro KAMIN. Na
Klimmen. Tel.: 04459-1638. 17.00 uur 045-740327.

Muziek- "' ■ :: : ■
Met buro Ticket Express naar

Rolling Stones in Keulen.
Tel. 045-457273/326514.

16 april 2e paasdag
Koopzondag en Keyboardshow

van 10 tot 18 uur, met onze eigen demonstrateurs Marcel,
Frank en Roy.

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

Te k. 3 mnd. oude PIANO,
merk Scholze, kl. zwart
hoogglans, nw.pr. ’ 7.000,-
-pr.n.o.t.k. Tel. 045-323171.
Te k. Marshall JCM 800
VERSTERKER en box JCM
800. Tel. 045-230001.

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

Kunst en Antiek_ _.
OLIEHANGLAMP,

olieverf schilderij Lucie van
Dooren, koperen kandelaar
bijbelse figuren, kristalen
glas 18cm hoog, bladgou-
den bijbelse taferelen Val St.
Lambert, Turkse koffiestoof,
koperen inktstel met poort-
wachters gevleugelde leeuw
met vrouwen hoofd. Alles is
getaxteerd. 045-224957.
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels. P. Cortenraad,
Riemst (B) 09-32-12261156

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 PAASATTENTIEÜ!

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, -Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
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.

POSTZEGELS en munten
aan- en verkoop. Postze-
gelhandel Kern Locht 100A,
Kerkrade-W. 045-410911

Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994

Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.

Diversen
PORNOVIDEOCASSET-
TES te k. va. ’ 22,50 of 5
voor ’ 100,-. Stationsstr. 31,
Sittard. Maastricht, Via Re-
gia 105 (Brusselse Poort).
Ook verhuur.
Door jonge masseuses
totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE met leuk
gesprek en (fris)drankje.
Eens geweest, u blijft
komen!!! Tel. 045-353489.
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. KACHEL Zibro Camin-
laser LCB 330, ’ 800,-; Por-
table orger-keyboard Elka
type Xl9, ’1.500,-; Mini
Cooper pas gek. (niet rot),

’ 750,-; PTT telefax 307, 6
mnd. met pap. en toebeh.,

’ 1.200,-. PTT semafoon
f 200,-. 045-220998

06-lijnen

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

06-320.330.03

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

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

Gay-two-Gay
06 voor twee

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

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

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 ___

Zoek je een vriendin?
Bel de FLIRTBOX, 06-320.330.01, de leukste als je

vanavond nog een afspraakje wil!!!

Direct Snel Sexcontact!!
live-afspreek-lijn

06-320.320.55 - 50 et p/m

Vrouwen zoeken sexcontact
sex-contact-lijn

06-320.320.33

Telefoonsex 1
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

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

06-Vrouwen privé 06-320.321.02
Sexofoon 06-320.320.01

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

Escort Gids 06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02

Vrouwen bellen 06-320.321.25
Diana de Koning 06-320.321.50
Leer en rubber 06-320.321.14

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08

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

50 et p/m _^

Eurotele |
HETERO/LIVE-SEX g$

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.3^^Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.3^ g
Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.32^- 6g
Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.3^

35 jaar, heter dan heet...o6-320.327.35 7 fi?
Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320^Tele-sex-live laat je hand trillen...o6-320.322.0/ f
Achter deramen voor geld doen ze a11e5...06-320.J

GAY ONLY 20.j 1Marcel & André anonieme belevenissen.■■o6-320.Jf gg (
Gay-phone, kun je tegen een stootje...o6-320.3^ Q g
Meester Martin, dans naar zijn pijpen...o6-320.3*- -^Escort, call-boys doen hun mond 0pen...06-320

SPECIAAL AANBEVOLEN: .^H'1'Marion de Wilde belt wildvreemde mannen op en IoK -
tot telefoonsex. Doen ze het of doen ze het n|e

06-320.326.31 -Dag en nacht ca. 50 cent per minuuL___^--^
Gay Box

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

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste
06-320.323.12- 50c/m

' 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

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten.

VERNIEUWD 50 et/min. 06-

-320.320.14
* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.

Sexlijn 10 ,
Sonja

06-320.320. 1U
Evelientje durft

320.321.1°
Met zn allen?

06-320.323- 1U
Mooiste meisie cri06-320.320-5^
Live sex box

06-320.325.3u
50 ct/mjn^^--^

Zestien
bedgeheimen van rne'SjK
06-320.321.66J5QCJ^

Lekkere meiden wille
verwend worden

_
sex-relatié-ÜJn

___o^2oJ2O4t^i
Als de man dat laatste s

lostrekt gaat de avon
over in Jannie's cci

Sexnacht
06-320.326.93 jso£tjJ^'

Sex in bontjas en alle^
hoge hakjes. Dobbeie"

'n Vrouw "

Mevrouw is streng v°
die jongen

06-320.326.90 (50gL_£^
Als de grendel knarst

geen uitweg meer vo
Andrea,Dame diem

Mannen.
Vera's verzet.- jn)

06-320.330.61 (50ct. P-'
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ltbaaromkrijgt iedereen w*^'25.2511^ &
rtdlP r. 1- 1 " 5-versnellingsbak, speciale velgen met bredebanden, getintglas, speciale _

#" c nu besluit tot aan- andere v00r... Er is dus
jJ> bekleding, stereo-inbouwseten buitenspiegelsin dekleur van deauto.

°P over te gaan héél nog meer. Als u nu nog

I cc*auto voorrelatiefweinig geld. Trouwens, OPEL- denkt dat u droomt, dan kunnen wij u slechts één
I is bij de Opel-dealer zo geregeld. Kijk advies geven. Haastu naar de Opel- f ft^W'

°g even naar de standaard-extra's. Valt u iets op? dealer en overtuig uzelf! l/rffcrfk| — :—7 OPEL &■
DAAR STAAT DE WERELD

j^ VAN GENERAL MOTORS ACHTER.

Bel je eigen
C?vinciebox

BBEL, KLETS, RATEL,
i RODDEL

voor limburg§320.330.86
611 -50 et p/m

slank en 29 jaar.

*2L2Jon9ensyöet ze urenlang dat ze
%3?r9etrouwd is...

Oi^is streng en veel-u- Het meisje bedient
.naakt...

de slaapkamer

"ietkir betrapt zijn vrouw
*tAnapPe meisje. Hij

k, straft ze allebei.
,^ken jullie!!
t|£ff3ggj2_(soct.p.m.)
|Sdin 9eert bi Time, haar
S>' °nverwacht ontdek-j * die speciale liefde...

V^esbisch.'^gjggjsgoct p.m.)
1 vÊdebisexboxKZ" eerlijke mensen
* > kon® we,en dat er meer

Vr°üWH? IS dan mannetje-J. "W.... 06-320.328.38J^Sr^Sacnt
a|s meisje voor dag

y "■ naar enige loon is.

p Straf
%2n

0e.eonJeren slipje.
p:m.)

**°rdp?,!?'! Parkeerterreind°orlc,2knullen betrapteer> man in uniform,sse.3Pn en dan....S^3gg^Jsoct.p.m.)
Nr vt,ri °-bisexbox> m£uw vrouw man. ofNe iv? vr°uwrelaties. De
,v ten* dle deze contac-

ct.p.m.)

WhLifeSeX
uSe&uit AmsterdamHo^et beginnelingen

"n* rd, en-Partnerruil en..' o'esbisch.

VleSchriifeSUltaat- Géénn%le?'9een gewacht.
o JoLn°9 deze nacht.f ,p.m.)

' B|nn?,eVen kort rokje.londe Dory in het, s donkere
da" Plots 2 knullen.

Sleurde Sex>J?pe2v3-4è'soctP^
t Jers'eren doe je op
t aTsPreekbox*3?(„ Bel

oei^y Bizar!!h6,e sch3o2k4k 6B'-50ct p/mbokkende SM Sex

Heb je zin in sexcontact
de afsprakenlijn

06-320.325.80
Stiekem meegenieten met

hete
Meisjes

06-320.328.00

Gratis
real live gesprek

0,50 p.m. 06-

-320.330.62
met beeldtelefoon kunt u
onze meiden ook zien!
Van Club 06, dus goed.

De Versierbox
De enige echte versierparty

(50 et. p.m.)
06-320.326.80 (nieuw)

Opwindende vrouwen en
hete meiden willen
sexcontact:

06-320.326.33
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid.
Tippelbox
06-320.326.66

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid

Tippelbox
06-320.326.66

sexkennismakingslijn
allemaal

kanjers!!
06-320.328.03

Na de disco gaat Emmy met
2 mannen mee. In een

eenzame
bungalow leert ze veel, voor

de spiegel....
06-320.323.85 (50ct. p.m.)

Lifesex
100% opgenomen terwijl ze

het doen. Alles, van het
uitkleden tot Grieks.

06-320.330.09 (50 ct.p.m.)
Sylvia beleeft voor 't eerst
een S.M. party. Ze onder-

gaat alles en voelt zicht
heerlijk

geboeid... 06-320.330.51
(50 ct.p.m.)

In een hoekje ontkleedt het
jonge stel zich voor

lifesex
Dan komt er een meisje

binnen naakt.
06-320.329.24 (50 ct.p.m.)

Fanny verzet zich
vastbesloten
maar als die vreemde

zonder omhaal laat voelen
wat hij wil, dan....

06-320.323.84 (50ct. p.m.)
Jane ontdekt wat echte sex
is met 2 oudere mannen. Ze

leren
haar meer dan haar lief is.
06-320.329.23 (50 ct.p.m.)
Als ze na de avonddienst
thuiskomt, merkt Arme dat

ze daar niet alleen is.
2 gangsters

willen
06-320.321.30 (50ct.p.m.)

2 Jongens krijgen instructie
voor een

Homo-show.
Ze strippen, ze worstelen

en...Grieks.
06-320.323.86 (50ct.p.m.)

De wip-inbox
Heet zo, omdat er heel

wat ge... wordt op
06-320.324.60

Leuk toch? Trouwens, de
Lijfsexbox, daar durven ze

ook en .... jij mag best
meedoen op 06-320.324.90

(50 ct.p.m.)
Jonge stellen geven zich
eerlijk bloot, en leren nog

iets als ze bezig zijn....
Grieks.

06-320.321.32 (50ct.p.m.)
Als hij in dat donkere park
trimt, wordt John gevolgd
door 2 mannen. Zijn eerste

Homonacht
06-320.321.33 (50ct.p.m.)

De super-con-
tacten-box

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar...op 06-

-320.324.30. Trouwens als je
nog andere verlangens hebt
dan is er debeste, De Heet-
ste Box van NL op nummer-
tje 06-320.328.29 (50ct.pm)

Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer.
Ze vinden het op de

Generatiebox.
06-320.326.27(50ct.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 (50ct.p.m.)

Homo:
Het is wel slikken voor Jos,

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

Natasja wordt verwend door
2 mannen

in de keuken:
06-320.327.77 - 50 et p/m

Buurvrouw
Chantal,

waar gebeurd_ 06-320.328.01

Meisjes
samen onder de douche

06-320.328.88

Meidenbox
Kom in kontakt met mooie

meiden:
062320.329.99 - 50 et p/m

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

Kontakten Klubs
Wip Wap Wop

met de meisjes van de

Riversideclub
in galop

E9afslag Echt Ohé en Laak, Dijk 2 Ohé en Laak. 100 mtr.
voorbij Camping de Maasterp. Open van maand t/m vrijd.

van 14.00 tot 02.00 uur. Tel. 04755-1854.

Club Nirwana bekend van TV!!!!
Alleen ECHT mooie jonge meiden. GÉÉN valse beloftes:

bel 045-46 33 23 !!! OOK WEEKENDS.
Kerkrade, Nieuwstraat 147 van 19.00 tot 03.00 uur.

Privétiuis Michelle
Geen woorden maar daden.

Nieuw: Elke en Angie
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.
B.A.G.D.

Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

Contactburo
Maastricht, bemidd. in privé-

adressen. 043-635264.

Gevr. charmante dames
voor nieuw privé-adres.
04490-75028.

Gezellige
dames

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

045-326191
Escortservice. Aü-in.

privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u.

Tel. 04490-74393.

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

dames. 043-257229.

Club 2000
kan nog enkele meisjes

plaatsen. Zeer hoge verd.
Bel voor info: 04490-42315.

Privé en escort
045-720916

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.

13 Kerkrade-W. v.a. 12.00
uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

Brigitte
Privé 045-254598

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

Tel. 045-423608.

Privé & Escort
tot 03.00 uur 's nachts

Tel. 045-228975
Tev. leuk meisje gevr.

Mooie meid?
Op zoek naar een club met

'n prima werksfeer?
Bel CLUB NIRWANA

045-46 33 23

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

Diana escort
tel 045-320323

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,-i 788- 954-
-enz.

Eff. jaarrentevanaf 12,2%
Elk bedrag tot 100.000,- en andere looptijd mogelijk

Overlijdensrisico meestal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2% AFLOSSING INCL. RENTE
ZEER GOEDKOPE TARIEVEN

Vraag qralisadvies bij uw intermediair

GROTERE MAAT? I
BIJ ONS SLAAGT U BESLIST.

. :■. ...-..:■'■: ' : '

t\ f Mode met 'n maatje

fÜ xi&y^ meer (maten 46-58\f /fCfl" Geleenstraat 74,

\ /^kv'' Heerlen, tel. 045-718030

Attentie Attentie

Contactburo
Yvonne

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

Tegenover Fortuna-stadion.
Tel. 04490-23203.

Gezellige en sexy meisjes
ontvangen u in pikante

lingerie

Privé
Yvonne

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

Vera
Privé tel. 04754-85818.
Jonge vrouw ont. thuis.

04406-41916.
Nieuw!! Ook zaterdag.

Noenda
Mei assistentes, SM en

slavin 04492-5605.

Contactburo
Geleen

Bern. in privé-adr. op nivo.
04490-48768
Inschr. dames.
Privé 2 meisjes

045-460063.
Anita

Privé en Escort. Tel van 16
tot 23 uur. 045-352543.

Ter voldoening aan het be-
paalde bij artikel 6, lid 3,
van de Gemeenschappe-
lijke Regeling Gemeentelij-
keKredietbank voor Ooste-
lijk Zuid-Limburg deelt on-
dergetekende mede, dat op
woensdag 11 april 1990 om
17.30 uur in de Romeinen-
zaal van het stadhuis te
Heerlen een openbare ver-
gadering van hetAlgemeen
Bestuur wordt gehouden.
Heerlen, 10 april 1990
P.H. van Zeil
burgemeester gemeente
Heerlen

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 5-4-
-1990 zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN

1. Maaschem BV, Langheckweg 26, 6468 EL Kerk-
rade.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. J.P.J.M. Föllings, Schinkelstraat 25,
6411 LN Heerlen, tel. 045-712351 (flnr. 13777).

2. Enthoven BV, Vogelzankweg 226, 6374 AH
Landgraaf.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. G.J.A.F. Beulen, Eygelshovenerweg
2N, 6374 XC Landgraaf, tel. 045-321300 (flnr.
13778).

3. J.K.G. Hermens, Belgiëlaan 162, 6414 HS Heer-
len, v/h h.o.d.n. Steigerbouwbedrijf Hermens.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. C.F.M.P. Spreksel, Schinkelstraat 25,
6411 LN Heerlen, tel. 045-712351 (flnr. 13779).

4. C.A.M. Kavelaars, Bisschopsmolengang 18,
6211 HZ Maastricht v/h h.o.d.n. Cairo Grillroom,
St.-Annalaan 3, 6214 AA Maastricht.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. E.J.J.M. Kneepkens, Alex. Battalaan
40, 6221 CE Maastricht, tel. 043-250441 (flnr.
13780).
Het verzoek tot surséance van betaling is bij voor-
meld vonnis afgewezen.

B. OPGEHEVEN
5. J.G.L. Schouren, v/h Maastrichterlaan 36, Beek

(L), thans zonder bekende woon- of verblijfplaats,
v/h h.o.d.n. J.G.L. Sphouren, Akerstraat 8, Maas-
tricht (flnr. 13395).

6. Hout- en Bouwmaterialen Broek BV, Van CLer-
montplein 35, Vaals (flnr. 13532).

7. P.M. Goetheer. Oosterweg 42, Valkenburg ad
Geul (flnr. 13571).

8. H. Blankestijn, v/h Mescherstraat 119, Moelin-
gen-Voeren (België), thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats, h.o.d.n. Copy Shop Wijck,
Rechtstraat 33, Maastricht (flnr. 13614).

9. Bekli BV, Handelsweg 11-13, Susteren (flnr.
13672).

10. J.E.L. Haenen, v/h Bleekwal 8, Susteren, thans
zonder bekende woon- of verbijfplaats (flnr.
13740).

C. VERIFICATIEVERGADERING
In het faillissement van N. Vainas, v/h Tulpenlaan 13,
Geleen, thans Seringenlaan 28, Geleen, is door de
rechter-commissaris bepaald dat de verificatieverga-
deringzal worden gehouden op woensdag 2-5-1990 te
14.00 uur in het gerechtsgebouw Minderbroedersberg
4 te Maastricht.
De indiening van de schuldvorderingen moet plaats-
hebben uiterlijk op 17-4-1990 bij de curator mr.
G.A.J.M. Niederer, Agnes Printhagenstraat 2, 6161 EK
Geleen, (postbus 141, 6160 AC Geleen), tel. 04490-
-56000 (flnr. 13377).

BANKSTELKUSSENS:
de grootste en goedkoopste
voorraad bij de vakman!!

UIT EIGEN STOFFEERDERIJ
SAVELSBERG, einderstraat 112
kerkrade TEL. 045-452189

Donderdag koopavond tot 21.00uur

VLOERBEDEKKING EN
GORDIJNEN KOPEN?

Natuurlijk bij Heerlens grootste winkel in
woningtextiel met de scherpe prijzen.

IMSORbv
I ¥$(rW(lu])(^

& Alle gerenommeerde merken
* Grote collectie uit voorraad leverbaar
£ Eigen stoffeerders
tv Gratis opmeten, gratis leggen

Kom en overtuig uzelf. U zult verstelt staan
van de grote collectie!

._ _ _ Geleenstraat62TASORbv h**
I mwmmmm U4o-/i4^o

Ha " at M 4 W "yj 2 aßff $11 * "*n " JÊ^S m &. A M m.

■ rvwïA i ii^r i ArTTki iV W£7TO'W aflossing in maanden M
EXTRA LAGE LASTEN handen 96x mx 72x 4Sx 2tx WÊÈ

ÜbentvrijindebestedingDitkan VDCniCT
7.5W- - 140,- 154,- 204,- *9.'1

voor alle privé-doeleinden auto, caravan, KRmET
*« 10.000,- 172,- 186,- 205,- 272,- 479,-é:;

boot, verbouwing, huishoudelijke BEDRAG LOOPTUD IN MAANDEN i2.500,- 207,- 225,- 248,- 333,- 592,-%
lik - aanschaf, meubels enz. 240 x 180x I2ox 17.500,- 291,- 315,- 348,- 466,- 829,- fH

nnnn „■, <„ <,n 20.000,- 332,- 360,- 398,- 533,- 947,-
EENVOUDIG! v °"'' \lï Hï £' 25-°°^ «* «* *£ im,- \
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ulSKHcci
MoonenFinancieringen garandeertu Ook andere looptijden (vanaf 60 t/m DOORLOPEND KRtUltl
volledige geheimhouding. Dus geen 240maanden) zijn mogelijk. NETTO IN Ubetaalt effekt theor.y; informatie bij werkgever e.d. Effektieve jaarrentevanaf 13%. HANDEN per mnd. rente loopt.
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(bij ons géén'bketwerk') kunnen de tarieven variëren. 10.000,- 200,- 14,6% 75x
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GUNSTIG EN SOEPEL ■ f^ÊK 2om' m>' 13,6% 72x
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geheel kosteloos. Dinkzij onze _ „ _
M "■ . % 30.000,- 600,- 13,6% 72x
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Kerkschatten te
kust en te keur

ter Johan Pilgram heeft de res-
tauratie, die uiterlijk volgend
jaarvoltooid moet zijn, al met al
zon slordige twaalf miljoen gul-
den gekost.

KERKRADE/LIMBRICHT - De restauratie van Gouvernes schilde-
rijen loopt parallel aan de opknapbeurtvan het binnenste van de Sal-
viuskerk, die twee jaar geleden werd ingezet en waarvan de eind-,
streep langzaam begint op te doemen.

het verleden al goed voor een
halve ton. „Zonder die medewer-
king was een restauratie van
deze omvang niet mogelijk ge-
weest", weet voorzitter Pilgram
pertinent zeker.

Het kapitale orgel en de zij-alta-
ren van Maria en Anna zijn in-
middels gereed. Daarnaast wer-
ken de' restaurateurs in Rolduc
onder leiding van Arme van Gre-
vestijn nog aan vier houten heili-
genbeelden. Dit jaar of in elk ge-
val begin 1991 zullen de erudiete
kerkvaders Ambrosius, Augusti-
nus, Hieroriymus en Gregorius
de Grote hun vertrouwde stek in
de zijpanelen van de preekstoel
weer innemen.

Bijeenkomst
over Chili

Van onze correspondent
DEN HAAG/BRUNSSUM -
De officier van justitie in
Maastricht heeft correct ge-
handeld in de zaak tegen een
inwoner van Brunssum door
hem geen proces-verbaal be-
schikbaar te stellen. Dit heeft
de Nationale Ombudsman af-
gelopen vrijdag geoordeeld in
een klacht van de man uit
Brunssum.

De man zou het proces-verbaal,
naar aanleiding van een aangifte
van mishandeling en vernieling van
een bril, nodig hebben voor een ci-
viele procedure om de schade ver-
goed te krijgen.

De ombudsman oordeelde dat de
officiervan justitieeen juistebeslis-
sing had genomen, omdat de com-
missaris van politie in Brunssum
had meegedeeld dat er geen proces-
verbaal was opgemaakt. Deze infor-
matie was correct. De politie maak-
te geen proces-verbaal op omdat de
aangifte pas maanden na de datum
van de mishandeling werd gedaan
en de beschuldigde, een man zon-
der vaste woon- en verblijfplaats,
ontkende.

" 'De kruisiging van Christus. Een schilderij van Gouverne dat binnenkort in Rolduc
wordt gerestaureerd. Foto: PETER ROOZEN

Aantrekkingskracht
Pilgram verwacht dat van alle
kerkschatten in Limbricht voor-
al de schilderijen van Jan Gou-
verne een grote aantrekkings-
kracht op het publiek zullen uit-
oefenen. Uit de penselen van de
Sittardse schilder zijn inderdaad
prachtige doeken gevloeid met
titels die elke christen als muziek
in de oren moeten klinken: 'De
zalig stervende', 'De kruisiging
van Christus' en 'De aanbidding
van de Driekoningen.

en dik in te halen, zij het dan pos-
tuum.

In december 1989 werd het Mid-
deleeuwse zaalkerkje in Lim-
bricht weer voor de eredienst in
gebruik genomen. Bijna zeventig
jaar lang waren de massief eike-
houten poorten hermetisch ge-
sloten. Het dorp kreeg in 1920
een groot godshuis met als ge-
volg dat het Salviuskerkje al-
lengs in de vergetelheid raakte.
Het verval kreeg vrijspel en het
momument leekregelrecht op de
ondergang af te stevenen.

van de pastoor heeft opgeknapt
(zoals onderhoudswerkzaamhe-
den aan de kerk) en soms zelfs
welke prijs Page voor een schil-
derij van Gouverne op tafel heeft
gelegd.

Voorzitter JohanPilgram van de
Stichting Kasteel Limbricht re-
kent met de natte vinger voor dat
met het herstel van het interieur
ongeveer een half miljoen gul-
den is gemoeid. Het leeuwedeel
van dat bedrag heeft de stichting
reeds binnen. Ongeveer de helft
van de kosten wordt gedekt door
subsidies van het Ministerie van
WVC en donatiesvan andere gul-
le gevers.

schap en de onlangs opgerichte
Stichting Historie Sittard beslo-
ten de Salviuskerk vaker voor
het publiek open te stellen. Op
Paasmaandag kunnen 'kerkgan-
gers' daar terecht tussen 14 en 1'
uur (rondleidingen om 14.30 en
15.30 uur). Verder is het Salvius-
kerkje te bezichtigen op de zon-
dagen 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5
augustus, 2 septemberen op zon-
dag 23 september wanneer in
Limbricht de traditionele 'dood-
strijdkermis' gehouden wordt
(openingstijden: 14 tot 17 uur
met ohi 15 uur een rondleiding)-

rené vlerns

HEERLEN - De werkgroep
Latijns-Amerika Heerlen
houdt woensdag 11 april een
informatie-avond over de hui-
dige situatie in Chili. Roberto
D'Orival Briceno is de voor-
naamste spreker. Hij is coördi-
nator in Santiago van de men-
senrechtenorganisatie COPE-
PU, die tot nu toe politieke ge-
vangenen en familieleden van
vermisten ondersteunde en
martelpraktijken van het leger
aanklaagde.

Op 11 maart jongstleden won de
burgerkandidaat Alywin de demo-
cratische verkiezingen, en een paar
dagen later deed dictator Pinochet
afstand van de macht. Maar toch
hebben de militairen nog veel
macht. En de vrees bestaat dat zij
net als in omringende landen als
Brazilië en Argentinië niet straf-
rechtelijk veroordeeld zullen wor-
den.

Roberto D'Orival Briceno vertelt
woensdag in het Missionair Cen-
trum vanaf 20 uur onder andere dit:
„Zonder waarheid en gerechtigheid
kan van een stabiele democratie
geen sprake zijn. Een maatschappij
die het verleden vergeet, loopt het
gevaar dezelfde fouten te maken."

Een ware lust voor het oog zijn
trouwens ook de 13-de eeuwse
kleurrijke gewelfschilderingen,
de ballustraden met vernuftig
houtsnijwerk, de rijkelijk ver-
sierde preekstoel en de 'strakke'
banken.
De kerkschatten van het lieflijke
dorpje schreeuwen uiteraard om
bewonderaars. Daarom heeft de
Stichting Kasteel Limbricht in
overleg met de heemkundevere-
nigingDe Lemborgh, de afdeling
Sittard van het Limburgs Ge-
schied- en Oudkundig Genoot-

Vleeshouwers betreurt het in
hoge mate dat de naam van Gou-
verne nog niet tot de handboe-
ken over de 18-de en 19-deeeuw-
se schilderkunst is doorgedron-
gen. Een beroemdheid is hij dus
niet geweest. Maar wellicht
krijgt de Sittardse kunstenaar
met een permanente expositie
van zijn schilderijen in Lim-
bricht de kans die schade dubbel

De Sittardse amateur-historicus
Math Vleeshouwers heeft twee
jaar geleden de handelen wandel
van de Jan Gouverne (1739-1812)
voor een belangrijk deel ontra-
feld. Uit diens onderzoek is ge-
bleken dat de Sittardse schilder
- geborenin Maastricht uit Luik-
se ouders - de 'huisschilder' was
van de toenmalige pastoor Page
van Limbricht. Vleeshouwers
duikelde uit het parochie-archief
enkele rekeningen op, waaruit
gedistilleerd kan worden welke
klussen de schilder in opdracht

Begin jaren vijftig trok het toen-
malige kerkbestuur zich het lot
van 'Sint Salvius' aan en begon
met een reddingsactie. Al gauw
bleek dat de restauratie een
kwestie van ettelijke miljoenen
én lange adem zou worden. Pas
toen de Stichting Kasteel Lim-
bricht eind jaren zestig de schou-
ders onder het karwei zette, ging
het crescendo. Volgens voorzit-

Vooral het Prins Bernhardfonds
en de stichting Comité Zomer-
postzegels zijn royaal over de
brug gekomen met 35.000 gul-
den. Eerstgenoemd fonds was in

Brunssummer wil visrecord
op acht dagen brengen

Van onze verslaggever

VAALS - Vaals heeft een plan ontworpen om de recon-
structie van de kern te voltooien. Het aan monumenten
rijke hart van de grensplaats, het Van Clermontplein,
krijgt voor een bedrag van 2,5 miljoen een nieuw gezicht.
Het brede gazon aan een zijmuur van het gemeentehuis
wordt herschapen in een ontmoetingsplaats en rondom
wordt de mogelijkheid geboden tot het aanleggen van
terrassen. Als weg wordt het Von Clermontplein weer
verbonden met de Koperhof, maar doorgaand verkeer
blijft uit den boze.

vangen. „Ik mag elk uur vijf m*nie
ten rust nemen. Aangezien ik
eerste twee dagen bijna zonder Pf
ze wil vissen, spaar ik die rusttijde
op. Naarmate de dagen vordere 'heb ik die rust hard nodig." Om l

het Guiness Book te komen, rn°
Hugens acht getuigenbewij2^
overhandigen. Ook mag hij geen t

levisie kijken. „Ik had gevraag
voor een tv. Maar dat verzoek We
afgewezen. 'U zit daar om te vissen'^Televisie kijken moet u thuis &°
stond in debrief. Ik mag alleen e
radio meenemen..."

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - De 'Kattekkoelen-
vijver', bij de Bouwberg in Bruns-
surn, vormt van 31 mei tot 8 junihet
decor van een niet-alledaagse re-
cordpoging. Ben Hugens (40) gaat
op het viswatervan hengelsportver-
eniging Brunssum een aanval doen
op het wereld-duurrecord vissen,
dat staat op 190 uur. Acht 'volle' da-
gen zal de werkloze Brunssummer
stand moet houden, wil hij zijn
naam terugvinden in de 1991-uitga-
ve van het Guiness Book of Re-
cords.

Die verzamelen zich
dan in café Teerling

begint om 20 uur,
terwijl de tietsch-
kampioenschappen
rond half negen een
aanvang zullen ne-
men. Overigens be-
staat de organiseren-
de vereniging vijf-
tien jaar. Dit derde
lustrum zal op 1°
mei worden gevierd-

HEERLEN - In de
Heerlense wijk Wei-
ten wordt donderdag
12 april het traditio-
nele Tietsch-spekta-
kel gehouden. 'La
Societé du Petit
Gland Rouge' heeft
dit feest voor de tien-
de keer georgani-
seerd. Het eier-tiet-
schen begint voor de
leden van de Societé
al om 13 uur.

Weiten
’tietscht’

voor tiende keer
om van daaruit di-
verse instanties en
scholen te bezoeken.
Om half zeven 's
avonds schuift men
in het eerdere ge-
noemde café aan
voor de Apostel-
maaltijd.

Het jeugdtietschen

Plan Van Clermontplein kost 2,5 miljoen

Vaals reconstrueert
monumentale kern

Van onze verslaggever
NUTH - De raadsleden Math
Suppers (Leefbaar Nuth) en
Frans Roebroek (fractie Le-
npir) werden door het dis-
trictsbestuur van Veilig Ver-
keer Nederland bereid gevon-
den het voortouw te nemen
voor de oprichting van een
plaatselijke afdeling van VVN.

Nuth krijgt
afdeling VVN

Geslaagd

klein journaal per keer en de fotografie ’ 3,-- v
meer informatie: S 411539.

oostelijke mijnstreek redactie: 739282
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Halberger
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Pro Ecclesia
" Een pauselijkeonderscheiding voorB. Kölker.

Foto: FRANS RADE

Hugens begint op donderdag 31
mei, omdat vanaf die dag het nacht-
vissen officieel is toegestaan. Om 17
uur doet hij voor de eerste maal het
aas aan éénwerp- en één 'vaste' hen-
gel. „Als alles meezit, heb ik op vrij-
dag 8 juni om drie uur 's middags
het wereldrecord geëvenaard. Waar-
om ik eigenlijk zon krachtenver-
gende poging onderneem? Simpel.

Spelregels
Ben Hugens heeft inmiddels de offi-
ciële spelregels van Guiness ont-

De Koperhof wordt bij het plein be-
trokken door een bouwmassa op de
plek waar eerder gedacht werd aan
een multifunctioneel gebouw. Wat
er nu in moet komen staat nog niet
vast, maar een eventuele horeca-
zaak vindt er ruimte voor een terras.

Het grote aantal monumentenin het
aan te pakken gebied heeft geleid
tot de keuze van een geelachtige na-
tuursteen voor straat plus plein; de
monumenten moeten daardoor
meer accent krijgen.

Water gaat een belangrijke rol spe-
len in de reconstructie. Geprobeerd
wordt om het voormalige riviertje
De Gau weer boven de grondte krij-
gen. Als het water van goede kwali-
teit blijkt, wordt het via een 'uitge-
holde' muur vanaf devroegere 'was-
plaats' bij het huidige café De Gau
naar een waterbekken op het plein
gevoerd. Hersteld wordt verder de
zogenaamde Mitterbron. Mogelijk is
dit feitelijk een overstort van het vij-
verpark Bloemendal. De bron zal

straks als het ware de ingang vor-
men tot park Bloemendal.

Wegen
De reconstructie moet ook zorgen
voor een herstel van de historische
weg Maastricht-Aken. De grijze ste-
nen van de zogenaamde Zwart Gris
en de gele steen van het plein lopen
bij de Mitterbron in een lus samen.
De verbinding tussen Julianaplein
en Koperhof wordt een hellingbaan.

Het verdwijnen van het gazon aan
dekant van de trouwzaal van het ge-
meentehuis moet leiden tot een
soort herstel van de vroegere tuin
van de Tyrellse gebouwen. Twee
manshoge halve vazen gaan de toe-
gang markeren, terwijl rondom di-
verse trappenparujen komen. De
zeer oude rode beuk blijft gehand-
haafd al staat zij op een plek waar
vroeger de tuinmuur is geweest.
Woensdag wordt het plan aan om-
wonenden gepresenteerd tijdens
een informatie-avond om 20 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis.

per persoon

" Ben Kölker uit Kerkrade ont-
ving zaterdag de onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice. Ze
werd hem overhandigd door pas-
toor Terranea. Kölker heeft zich
25 jaar ingezet voor de parochie-

Ik wil zelf een wereldrecord op zak
hebben. En aangezien heelveel Gui-
ness-records al erg scherp staan,
heb ik gekozen voor het vissen. Het
is mijn hobby en ik denk dat ik zon
poging aankan."

HEERLEN - 'Die Halberger U f̂lkanten', met leden uit Belgisch-
Nederlands-Limburg, heeft afgel
pen zondag in Veldhoven het este aantal punten behaald in
Open Kempische kampioenschap
pen voor blaaskapellen. 9 s
Met 330 van de 360 punten viel de 'man sterke, groep niet alleen de"■"> ,
Heesakker wisseltrofee ten de 'maar ook nog een trompet etl t.ü.
beker. De kapel staat onder de ni
zikale leiding van Eric Bresser
Oirsbeek en wordt met advies
zijde gestaan door Steven Walker-

Aan de Rijksuniversiteit in
Utrecht slaagde de heer R. Ver-
reussel uit Brunssum voor het
doctoraal examen geologie, stu-
dierichting sedimentologie.

Heerlen
gemeenschap De Blijde Bood-
schap. Hij was zeer actief bij de
aankleding van eerst de nood-
kerk en vervolgens de huidige
kerk, hij zette de gezinsbijdrage
op en staat ook bekend als wer-
ver van sponsoren.

Onderscheiding
L. Pieterse uitKerkrade-Terwin-
selen heeft afgelopen zondag de
apostolische zegen plus oorkon-
de gekregen van Paus Johannes
Paulus II omdat hij zestig jaar
kerkzanger was. Pieterse werd in
april 1930 lid van kerkelijk zang-
koor St-Barbara. Hij begon er als
tweede tenor en trad later toe tot
de bassen.

Scholen, wijkraden, ouderen- en
jeugdwerkinstellingen worden bin-
nenkort uitgenodigd voor een voor-
lichtingsbijeenkomst om een zo
groot mogelijke basis te leggenvoor
de 'WN-Nuth'. Het overkoepelend
orgaan bestaat inmiddels zestig jaar
en heeft 60.000 leden. Doel van Vei-
lig Verkeer Nederland is de ver-
keersveiligheid voor alle wegge-
bruikers te bevorderen. In het dis-
trict Limburg-Zuid zijn er reeds ne-
gentienafdelingen. De in oprichting
zijnde afdeling in Nuth gaat de ko-
mende maanden extra aandacht be-
steden aan de schoolroutes. Met
name het traject dat de schoolkin-
deren uitArensgenhout, Aalbeek en
Dorekoel richting Hulsberg moeten
afleggen is levensgevaarlijk in ver-
band met de druk bereden verbin-
dingsweg tussen Nuth en de auto-
baan-aansluiting in Hulsberg. Geïn-
teresseerden die medewerking wil-
len verlenen aan de totstandkoming
van de VVN-afdeling Nuth kunnen
contact opnemen met M. Suppers
(S 045-242275), F. Roebroek (S 045-
-241112) of districtssecretaris
J. Theunissen (S 045-313639).

S .045-443214 of Jan Jorissen,
S .04490-28141.excursie naar deze stad. Aanvang:

20 uur, Entree voor niet-leden ’ 2,50
" De basisschool St-Martinus, De
Doom 14 in Weiten, houdt woens-
dag van 14 tot 15.30 uur een ruil-
beurs van fietsen en rijdend speel-
goed. De spullenkunnen van 13 tot
13.30 uur worden afgegeven. " In het Unitasgebouw, Kerkstra^.366, wordt zaterdag van 9 tot J ôr

een rommelmarkt gehouden. v
informatie: S 252127.Landgraaf

" Ruben's Poppenkasttheater
speelt morgenmiddag in De Nor
'Het verhaal van Niks.

" Het dagelijks bestuur van de
mandolinevereniging Sorriënto
wordt thans gevormd door
F. Vreuls, voorzitter; M. Crijns, pen-
ningmeester en M. Muys-Dols, se-
cretaris.

Onderbanken
Kerkrade

" Het Brunssums Ouderen^zag haar gelederen graag verst _
met enkele goede tenoren en
sen. De repetitie is maandag va pc
tot 21 uur in verenigingsgebouw
Kepper.

" In gemeenschapshuis De Klei-
koel, 1213-laan te Nieuwenhagen
wordt morgen om 20 uur een infor-
matiebijeenkomst gehouden over
Eerste Hulp bij Ongelukken en over
de Katholieke Nationale Bond voor
EHBO. Voor meer informatie: John
Visker, S 045-224681.

Bocholtz
"In samenwerking met de Federa-
tie Ouderen Welzijn houdt de sectie
Rijwieltoersport van de SSOVHvan
april tot en met september op iedere
tweede en vierde woensdag van de
maand fietstochten voor 55-plus-
sers. De afstand is dertig kilometer.
Deelname kost één gulden pér
tocht. Men start om 13.30 uur aan De
Spuiklep, Parallelweg, ingang con-
tainerbedrij f. Voor informatie:
S 045-213666.

" Donderdag wordt voor de bewo-
ners van het bejaardencentrum en
de aanleunwoningen in het Bejaar-
dencentrum om 19.30 uur een vi-
deofilm vertoond van de dialect-
avond, die op 15 maart door de
Heemkundevereniging „De Bon-
gard" werd gehouden.

"De basisschool Bleijerheide
houdt vandaag van 19.30 tot 21 uur
open huis.

" De EHBO Onderbanken h° e„vanavond om 19 uur reanimatie
om 20 uur oefening in lm Weis»
Rössl in Schinveld.

Simpelveld

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Kantoor Heerlen,
® 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,
S 045-455506
Joos Philippens,
S 04455-2161

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

" Bij Mens en Werk van de Stich-
ting SCEW , Drievogelstraat 87,
worden op woensdagmorgen van
9.30 tot 12.30 uur cusussen fotogra-
fie voor beginners gegeven. Lessen
tekenen en schilderen vinden op
donderdag van 9.30 tot 12.30 uur
plaats. De tekencursus kost ’ 5,-

" De Beheerscommissie Bingel
de houdt vanavond om 19 uur e
openbare vergadering in de co
missiekamer van het gemeenten
in Schinveld.

Bingelrade" Op Tweede Paasdag maakt de af-
deling Bocholtz-Simpelveld van het
IVN een dagwandeling naar Perlen-
bach en omgeving. Een Eifelbeekje
ten zuid-oosten van Monschau-Höf-
en staat dan centraal. Men vertrekt
om 9 uur aan de Wilhelminastraat.
Voor meer informatie: Hub Wi-
nands, S 045-443957, Har Merx,

" Vanavond is er voor de ledenvan
de Heemkundevereniging „De Bon-
gard" en andere belangstellenden in
zaal Dackus een lezing overKeulen,
die wordt verzorgd door drs Van
Luyn. Later dit jaar volgt dan een

Ombudsman geeft
officier gelijk
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Restaurateurs Rolduc herstellen Limbrichts orgel

Limburgs dogblad oostelijke mijnstreek

" Koorzanger Pieterse(links) ontvangt de oorkonde.
Foto: FRANSRADE



AC Milan: twee ton boete

Leandro Cantamessa, die de Italiaanse club
in Zurich vertegenwoordigde, pleitte voor
vermindering van de straf van Donadoni. De
speler had in Europees verband nog nooit
een boeking gekregen en provocaties waren
de aanleidingvoor zijn actie. „Donadoni liep
weg na een harde overtreding van Geert De-
ferm, maar hijwerd door zijn opponent in de
rug geduwd", aldus Cantamessa. De com-
missie van beroep erkende dat Deferm be-
trokken was geweest bij het incident, maar
wenste niets van de straf af te doen.

Barcelona. Het totaal kan zelfs op 126 landen
komen als de inschrijvingenvan Papua-New
Guinea en de Solomoneilanden alsnog wor-
dengeaccepteerd. Zij kwamen telaat binnen.
De loting vindt 6 juli plaats. Voor het Olym-
pisch voetbaltoernooi van Seoel hadden zich
112 landen aangemeld.Recordaantal

ZÜRICH - Een record aantalvan 124 landen
heeft ingeschreven voor de voorronden van
het Olympisch voetbaltoernooi van 1992 in

NAPELS - Napoli heeft bij de Italiaanse
voetbalbond protest aangetekend tegen de
uitslagvan 0-0 in dewedstrijd van zondag te-

Gerland ontslagen
NÜRNBERG - FC Nürnberg heeft trainer
Hermann Gerland met onmiddellijke ingang
ontslagen. Het werk van Gerland, die voor
het seizoen 1991/1992 al een contract heeft als
jeugdtrainer bij Bayern München, zal wor-
den overgenomen door zijn assistent Dieter
Lieberwirth. Gerland zou in een weekblad
onvriendelijke dingen gezegd hebben over
voorzitter Schmelzer.
Voorzitter Gerd Schmelzer rekent er niet op
dat Arie Haan, op 26 maart aan de kant gezet
door Stuttgart, nog voor het einde van het
seizoen bij Nürnberg aan de slag zal gaan.
Nürnberg en Haan voeren gesprekken over
een eventueel contract.

MW kan vanavond een flinke stap
doen in derichting van het klasse-
behoud doorVolendam in De Geus-
selt te kloppen (aanvang 20.00 uur).
Een makkelijk karwei zal het echter
niet worden om de punten in eigen
huis te houden. „Volendam is im-
mers nog volop in de race voor
Europees voetbal en heeft daarin
elk punt keihard nodig. Bovendien
heeft deploeg PSV makkelijk op 0-0
gehouden en dat wil toch ook wat
zeggen. Er zal dus flinke strijd gele-
verd worden om de punten", zegt
Sef Vergoossen.
De MW-coach kan vandaag weer
een beroep doen op Huub Driessen,
die volledig is hersteld van zijn
kwetsuur. Achter Rob Delahaye
staat nog een klein vraagteken.
„Maar ik reken erop dat hij tegen
Volendam van de partij is".

MAASTRICHT - MW heeft de 20-
-jarige Mark Verhoeven van PSV ge-
contracteerd. De verbintenis geldt
voor twee jaar. Verhoeven is de eer-
ste aanwinst voor de nieuwe voet-
baljaargang. Hij is afkomstig van
Wageningen en speelt de laatste
drie seizoenen in het tweede elftal
van PSV. Hij is middenvelder, die
bij voorkeur in vooruitgeschoven
positie zowel links als rechts ope-
reert, maar ook verdedigend inzet-
baar is. MW verlengde gisteren te-
vens de overeenkomst met midden-
velder Maurice Benneker met twee
jaar.

Lambregts start niet
in Rotterdammarathon

Geblesseerde Limburger: ’Het heeft geen enkele zin’
Van den Borst
op goede spoor
DEN HELDER - De tweede ronde
van de nationale titelstrijd dammen
in Den Helder leverde niet minder
dan vier overwinningen op. De ze-
ges die Van den Borst en Hans Jan-
sen lieten aantekenen, brachten dit
duo tevens aan de leiding, omdat de
winnaars uit de eerste ronde (Schol-
ma en Van Leeuwen) tegen een ne-
derlaag aan liepen. Scholma moest
in Van der Wal zijn meerdere erken-
nen, Van Leeuwen verloorvan Van
den Borst.

Opstelling MW: De Haan, Linders, Van
Berge-Henegouwen, Thai, Verbeek, Qua-
den, Delahaye, Uitman, Vincent, Driessen,
Lanckohr.

bekervoetbal

John van den Borst was geheel her-
steld van de tegenslag die hij tegen
Hans Jansen had moeten incasse-
ren. De frisse aanpakvan de jeugdi-
ge Arjan van Leeuwen bracht Van
den Borst weer in het goede spoor.
De Zoetermeerder kwam in het
middenspel in moeilijkheden en de
routine van de Limburger was daar-
na voldoende voor de zege.

oefenvoetbal

HEERLEN - In de vijfde bekerron-
de van het amateurvoetbal wordt
Paaszaterdag (aftrap 18.00 uur) het
restant afgewerkt. Het betreft de
wedstrijden Meerssen-RKVCL en
Heerlen Sport-EHC.

" Het voor Paasmaandag geplande
competitieduel in de hoofdklasse C
tussen TOP en Limburgia is ver-
schoven naar Paaszaterdag. Aan-
vang 19.30 uur.

" Voetbalvereniging Lemiersia
speelt op morgen 11 april om 18.30
uur een oefenwedstrijd tegen IK,
een in de IJslandse hoogste divisie
uitkomende semi-profclub. IK ver-
blijft dezer dagen in Vaals voor een
oefenstage.

Vanavond 19.30 uur:
Limburgia-Almania" Cor Lambregts loopt van blessure naar blessure.

" Bettine houdt zich ge-
deisd, als Mirjam retour-
neert.

ku enKita; van dezelfde orde zijn de
Ethiopiërs Wolashe en Wurgassa en
de Djibouti Abdi. Daar weer achter
een derde groep, dieweggaat op een
schema van 2.12 u, met o.a. de Ne-
derlanders Vermeule en Dirks, ge-
ruggesteund door een paar sterke
Oostduitsers en Grieken
Ook bij de vrouwen is het deelne-
mersveld sterk te noemen. Carla
Beurskens, die met Ten Kate in
staat wordt geacht tot een aanval op
het Nederlands record, Beurkens
kreeg gisteren de Westduitse Iris
Biba in haar rug geschoven. Biba
heeft een p.r. achter haar naam, dat
weliswaar 7 min. langzamer is dan
dat van Beurskens (2.26.34 tegen
2.33.14), maar zij liep die enige ma-
rathon (Frankfurt) tot nog toe onder
warme omstandigheden, en kan
volgens Hermens ruim binnen de
2.30 u finishen. Ook voor Beurskens
is aan hazen gedacht, en wel manne-
lijke tempotrekkers. Hermens heeft
Vlaardinger Michel de Maat en Am-
sterdammer Rene Godlieb met de
speciale opdracht belast de Lim-
burgse naar een toptijd te loodsen.

1-3 M. Segers, 2-3 M. Schmitz, 2-4 W. v.d.
Winkel, 2-5 J. Janssen.
Kleykers-Bouwfonds 2-2 (2-1)
1-0 J. Henssen, 2-0 H. Laeven, 2-1 en 2-2 M.

Loosveld.

Bekkers Tect.-Bastings 3-3 (1-1)
0-1 F. Wijnen, 1-1 F. Huys, 1-2G. Heynen, 2-2
en 3-2 M. Halmans, 3-3 R. Hermans.

Eindstand: 1.Canton Reiss 37, 2. Sphinx 33,
3. Bouwfonds 29, 4. Wierts 26, 5. Leeuwen
23, 6. Brunssum 22, 7. Heel 20, 8. Haantjes-
/Bubo 20, 9. Bastings 17, 10. Keelkampers
16, 11. Bekkers Tectyl 14, 12. Toyota post-
poort 7.
Hoofdklasse zuid: Brikske-Eijsden 2-1,
Sportclub-Cosmos 2-2, Marathon-Laumen
0-1, B. Stap In-Bouwkompas 2-2, Hans An-
ders-Meyers 1-4, Bastings 2-Egor 2-2.
Stand: 1. Meyers 22-40, 2. Hans Anders 22-
-31, 3. Cosmos 21-29,4. Brikske 22-27, 5. Eijs-
den 22-24, 6. Egor 22-21, 7. Laumen 22-20, 8{
Bouwkompas 22-19, 9. Sportclub 22-19, 10.B. Stap In 22-16, 11. Yerna 22-14, 12. Bas-
tings 2 23-13, 13. Marathon 22-12.

Hoofdklasse noord: Neeritter-'t Haöfke 1-3,
Baarlo-'t Huukske 5-3, FC Donderberg-RFC
Timoil 6-4, Perey Verz.-FC Wierts 2 3-2, Hor-
nerhof-Fermonia Boys 1-10, Altweerterhei-
de-Wittenhorst 3-3, Amicitia-Peters Ge-
luidsbanden 3-2.
Stand: Fermonia Boys 36, 'tHaöfke 35, RFC
Timoil en FC Donderberg 32, Perey Verz.
31, Peters Geluidsbanden en Altweerterhei-
de 27, Neeritter 23, 't Huukske 21, Amicitia
en FC Wierts 2 18, Wittenhorst 13, Homerh-
of 12, Baarlo 11.

Atleten-manager Jos Hermens kon
gisteren de deelneming van Hiromi
Tanaguchi, Tekeshi Soh, Masamari
Shintaku en Hideki Kita aan 'Rot-
terdam' bevestigen. Een kwartet lo-
pers, al goed voor tijden tussen de
2.07.40 en 2.10.30. Het maakt het
Rotterdamse deelnemersveld in po-
tentie sterker dan ooit. Hermens:
„Als het weer meewerkt, reken ik
op een wereldrecord en twee Neder-
landserecords".
Cor Lambregts heeft gisteren moe-
ten besluiten zich voor Rotterdam
terug te trekken. De 32-jarige loper
uit Swalmen is nog niet volledig
hersteld van de hamstring-blessure,
diehem anderhalve week geleden ai
na 3 km opbrak in de CPC-loop.
Lambregts ging daar op advies van
wegcoach Bob Boyerman voluit,
probeerde het zondag andermaal in
een 20 km-loop in Hilversum, maar
hij had zelfs moeite tri-atleet Rob
Barel voor te blijven.
„Ik zou in Rotterdam 2.13 moeten
lopen. Door allerlei kleine blessures
ben ik er mentaal niet aan toe goed
te presteren. Dus heeft het geen zin
te starten, en moet ik de wijsste weg
kiezen. Ik loop nu nog een paar kor-
tere wedstrijden, en hoop maar dat
ik op 20 mei in Hamburg alsnog die
EK-limiet kan halen", aldus deLim-
burgse brekebeen, die in 1988 in Pa-
rijs voor het laatst op een marathon
uitkwam.

Mochten de wensen van de organi-
satoren uitkomen, dan zal het lo-
persbudget van 1,1 miljoen gulden
fors worden overschreden. Op we-
reld-, Nederlandse en persoonlijke
records (voor de toppers) staan bo-
nussen, die in de papieren kunnen
lopen. Voor een beste wereldtijd is
de prijs bekend: 50.000 dollar. Het
risico, dat de stichting met een ste-
vig deficiet wordt geconfronteerd,
zoals in 1988, is echter zo goed als af-
gedekt door een verzekering.

Mocht TenKate derace met zo on-
geveer 's werelds snelsten niet vol-
houden, dan kan hij terugschakelen
op de groep van 2.09/2.10 u, met de
andere drie Japanners, Soh, Shinta-

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

fi

avo nH " .HaantJes/Bubo is er gister-
Plaat ~ niet in geslaagd om zich te
ccr st voor de nieuw te vormen
se D]

e zaalvoetbaldivisie. De Beek-
ton°e8 verloor van kampioen Can-
"ra0 Heiss met 2-1. Haantjes had
in Jen winnen om eventueel nog
Maa?nmerking te komen voor een
Moe» ~,lj de eerste zes al was de
Sriin an wel afhankelijk vanunssum en Jan Op 't Root.
&atHaar,TaS dus niet nodig- omdat de
sWh er op eigen kracht niet in
üeis-Tn de winst tegen CantonverdL e,Snjpen. De ploeg uit Beek
den ven.de dat ook niet. Slechts zel-
Moea te bespeuren dat de thuis-
-o|»dantO(Lht voor haar laatste kans,

et goede begin. A1na zes
1-0 Aen voorde Anton Biloro fraai
geeri lang had de thuisploeg
Sesm■ ler yan deze voorsprong.
ly T^lnuten later stond het via Wil-
Ha^ags gelijk. '

Pfuze kansen te over voor
, Reiss om de wedstrijd al in

slisSe
eg stadium definitief te be-

*°'n ti **e* duurde overigens tot
dat t len minuten voor tijd voordat
ftaai hX Boerema, Willy Trags trok
tiaant- °Pening, 1-2 scoorde. De
les r> Pr°beerde in de slotfase al-weer, ave Tokaya ging als vliegende
tner] sPelen, om nog gelijk te ko-
öoormaar het mocht niet baten,

liaant- e nederlaag moet de
l^eedJeS et komend seizoen in de
fceelfg divisie Proberen. Voor de
otiKjat

e p*QeS een grote tegenvaller
Werd, de start van het seizoen
eerste gaanvan een Plaats bij de
Var Zes. Maar interne problemen
&fe<!t=t er mede debet aan dat de
öj latles nalieten.
fc'&lasse:?STJeÜtFc an °P 'l Ro°t 2-3 (2-1)2 «O 2:\ £n\?-° E- Aipassa, 2-1 M. Janssen,

° «■ Keyzers.

1-0 A
aan.tjes.Canton Reiss 1-2 (1-1)

s °' M en M L- Boerema.

i'° Ë MF<T Brunssum 7-1 (2-1)
T 1R' s u" 2-0 E. Dinjens, 2-1 W. Michiels,

o oens- 4-l P- Duyzings, 5-1 B. Hol-
b' t>-l en 7-1 R. Schoens.

°-l Q
a
HP°stPoort-Heel 2-5 (1-3)

' Qe Renet, 1-1 R. Sahusilawane, 1-2en

weet vast te houden, kunnen we
de Sovjetunie aan en zit er ook
een revanche op Hongarije in.
Het is een lekker gevoel, dat we
nog maar twee punten nodig
hebben. Als je hoe dan ook moet
winnen, begin je toch veel meer
gespannen aan de wedstrijd."

Van onze sportredactie
DEN HAAG - Harry van der Laan blijft ook de komende drie seizoenen
verbonden aan FC Den Haag. De middenvelder, met zestien doelpunten
derde op de topscorerslijst, kwam gisteren na de overwinning op Feyen-
oord mondeling tot overeenstemming over de verlenging van zijn con-
tract. Verwacht wordt dat de verbintenis nog deze week wordt onderte-
kend. De besprekingen hebben ruim vier maanden in beslag genomen.
Van derLaan stond in de belangstelling van ondermeer Feyenoord, For-
tuna Sittard, het Franse Nimes en het Schotse Celtic.

Van der Laan nog
drie jaar FC Den Haag

Vrouwenteam lonkt
naar laatste vier

Medaillekansen tijdens EK-tafeltennis

Clubkaart
vervalt

Ser h^0 ~De KNVB-clubkaart,
hoort °ekend als de Oranjepas, be-
L^leHpT 1 iuli van dit Jaar tot het

°o.d.sh }n een rapportage aan het
Bf°eD» , ur adviseert de 'werk-
Nem I 3 atie clubkaart' het expe-
ueëindip e I"gang va" die datum te
H°rd. e etbondsbestuur is ak-
i stud^.gaan met de conclusies van

§ernP' ommissie, waardoor in deW°rrien k Vergadering in mei zal
h sloten een punt te zettenBecl Uurde Proef' die een jaar heeft

°°r dLUbs er? H
antipathie bij supporters,Nen v«Jf i?ers

' de hogeProduktie-lktï het ndf.Pasenhet mislukken
fr6t ProieoTeihgheidsexPeriment is
tnd iani,* °P een sof uitgedraaid.K^aand^ " Waren er 250°0 kaar-
» 6ef ver xv? gebracht. Dit aantal
h **" Het , r bij de verwachtin-
h? een ia^Pi t̂atietekort bedraagt£nde df,ar 620-000 gulden. Gedu-*aar«£Tï d blÜft de clubkaartaarde behouden.

„Danny speelde als een slapja-
nus", oordeelde bondscoach
Vlieg hard over zijn talentvolste
speler, die later zijn verontschul-
digingen aanbood voor zijn hou-
ding. „Hij gooide de partijen te-
gen Rosskopf en Fetzner simpel
in de opruiming. Hij zondigde te-
gen alle basisregels. Er waren
wel degelijk kansen tegen de
Bondsrepubliek, maar Heister
met name heeft ze laten liggen."
Volgens Vlieg, die op de eerste
dag aangenaam werdverrast met
de zege op het door interne con-
flicten verdeelde Polen, is Heis-
ter te snel tevreden met een inci-
denteel succesje.

Bij het landentoernooi van de
mannen leed Nederland twee ne-
derlagen met dezelfde cijfers:
2-5. Met het verlies tegen de
Bondsrepubliek had bonds-
coach JanVlieg meer moeite dan
met het negatieve resultaat tegen
de Sovjetunie. Bij die laatste
wedstrijd werden de punten ge-
maakt door de reserve-spelers
Boute en Keen. De vaste waar-
denPaul Haldan en Danny Heis-
ter keken werkeloos toe.
De viervoudige nationale kam-
pioen, die tegen het Westduitse
team voor de twee punten zorg-
de, besloot in goed overleg zijn
krachten te sparen voor het de-
gradatieduel dinsdag tegen het
Bulgarije.De jeugdigespeler van
Tempo Team daarentegen werd
naar aanleiding van zijn teleur-
stellende optreden eerder op de
dag tegen de Bondsrepubliek
door Vlieg zonder pardon gepas-
seerd.

Net als op de eerste dag maakte
Kloppenburg opnieuw een ster-
ke en vastberaden indruk. Vrie-
sekoop herstelde zich redelijk

GOTEBORG - Het Nederlands
vrouwenteam is de tweede dag
van de Europese titelstrijd tafel-
tennis in Göteborg zonder punt-
verlies doorgekomen. Mirjam
Hooman-Kloppenburg en Betti-
ne Vriesekoop verkregen door
de afgetekende overwinningen

van haar valse start tegen Frank-
rijk en Hongarije, maar haalde
(nog) niet het niveau van haar
vroegere rivale. „We hebben ze-
ker kans op een medaille, maar
het spel van Bettine blnft een on-
zekere factor", bekende Klop-
penburg. „Als ze de vormstijging

(3-0) op de zwakke „zusters" Po-
len en Zweden een goed uitzicht
op een plaats bij de laatste vier.
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Van onze sportredactie

ROTTERDAM - De live tv-uitzending van de 10e Rotterdam
marathon in Japanheeft ertoe geleid, dat de Japanse bond vier
toplopers naar de Maasstad stuurt om op zondag 22 april partijte geven aan de Afrikaanse favorieten Mekonnen en Saleh. CorLambregts daarentegen zal in de jubileum-marathonnietkun-
nen duelleren met o.a. John Vermeule en Tonnie Dirks voor
een plaats in de Nederlandse EK-ploeg; hij is geblesseerd.

Haantjes
uitgekraaid

Eerste zaalvoetbaldivisie onbereikbaar na verlies

MVV contracteert
PSV’er Verhoevengen AtalantaBergamo. Napoli eist dat het ge-

lijkspel wordt omgezet in een reglementaire
overwinning van 2-0 omdat Alemao, na ge-
raakt te zijn door een voorwerp datvan de tri-
bune op het veld gegooid is, niet verder kon
spelen.
Alemao werd na de wedstrijd opgenomen in
een ziekenhuis voor onderzoek. Maandag
werd hij weer ontslagen met de mededeling
dat de behandelende artsen geen ernstige
verwondingen hadden kunnen constateren.

ZÜRICH - De UEFA houdt vast aan de drie
wedstrijden schorsing van Roberto Donado-
ni. De Italiaanse international, uitkomend
voor AC Milan, zal daardoor dit seizoen in
Europees verband niet meer in actie komen.
Donadoni kreeg de straf opgelegd naar aan-
leiding van misdragingen in het duel tegen
KV Mechelen. AC Milan kreeg daarnaast ook
nog eens een boete van 200.000 guldenals ge-
volg van baldadige acties van de fans.

Donadoni
blijft

geschorst



] I basketbal l
Mannen Eredivisie.
Canadians-d.Helder 102-89
Canadians-Weert 100-98
Donar-Voorburg 78-79
d.Bosch-Eindh. 117-76
d.Helder-DAS 92-68
Meppel-Orca's 82-84
d.Bosch-DAS 106-86
d.Helder-Meppel 96-94
le divisie B.
Lisse-Springf. 88-82
Windm-Kimbria 111-97
OSG-Wyba* 67-75
WSC-Wilskr. 92-78
Rayon Hoofdklasse.
Ardito-Weert2 102-117
Flash-OBCOss 120- 69
Overg.klasse B.
Quo Vadis-Rush 66- 52
OBC Oss 2-Tantalus 68- 98
JasperSp.-Bragg.2 95-101
le klasse A.
Bumpers-Brunss.E. 82-64
Aeternit.-Supersh. 100-69
Kimbria 4-Bragg.3 62-59
2e klasse A.
Archers-Dunatos 2 75-53
Landgr.-Weert 5 74-70
3e klasse A.
Springf.2-Kepu St.2 65-95
Kimbria 5-Allay Oop 2 63-34
Alley Oop 2-Brunss.2 56-51
3e klasse B.
Venlo Sp.-Patrick 45-100
VrouwenRayon Hoofdklasse.
Agon-Erp 118-62
Mates-Bragg. 43- 39
Vlissingen-Virtus 127-50
Overg.klasse B.
Quo Vadis-Bumpers 66-39
Springf.-Kimbria 65-49
Kimbria 2-Rush 57-50
le klasse A.
Alley Oop-Aeternit. 38-54
Springf.2-Springf. 16-99
Olympic-Archers 44-38
Jump.Giants2-Alley Oop

29-53

f hockey J
Dames Hoofdklasse.
EMHC-Hilversum 2-1
Bloemendaal-A'dam 0-5
DKS-HGC 0-5
Pinoke-Groningen 0-1
Laren-Kampong 1-
HDM-MOP 0-1
HGC-Bloemendaal 2-0
A'dam-EMHC 1-0
Hilversum-HDM 2-2
MOP-Laren 3-1
Kampong-Pinoke 4-1
Groningen-DKS 5-0
Overg.klasse A.
O.Zwart-Wageningen 2-1
Keep Fit-Nijmegen 2-1
Victoria-Hattem 1-1

Rotterdam-Kl.Zw'land 2-0
WereDi-Venlo 3-0
Hurley-Qui Vive 0-0
le klasse C.
Geel Zwart-Racing 4-0
Rapidity-Groen Wit 7-0
Tegenb.-ZOW 3-2
HMHC-M'tricht 0-3
Quick-MEP 2-0
2e klasse F.
Geldrop-Concordia 3-2
Horst-Heerlen 0-3
Nuenen-Weert 2-0
Blerick-Boxmeer 0-0
DVS-HUAC 1-1
3e klasse F.
Eersel-Geleen 1-0
HCAS-Gemert 1-1
Heeze-Tegelen 0-2
Hockeer-Venray 2-2
Deurne-Cranendonck 10-0
4e klasse F.
Kerkrade-Bakel 0-1
Mierlo-Liempde 3-1
Meerssen-Sjinborn 1-0
Bosdael-Sittard 2-1
Heren Hoofdklasse.
Kampong-Schaerwijde 3-0
O.Zwart-HDM 0-0
Hattem-A'dam 2-
HGC-Bloemendaal 2-0
SCHC-Tilburg 2-2
Pinoke-Kl.Zw'land 1-2
le klasse C.
Huac-Hoco 1-5
M'tricht-HMHC 1-1
Uden-Son 4-1
HOD-Venlo 0-0
Concordia-Hopbel 3-0
2e klasse E.
Sittard-Basko 1-2
Venray-Blerick 1-0
Weert-Nuenen 2-3
EMHC-Horst 2-0
Racing-Geldrop 3-2
3e klasse F.
Cranendonck-Oirschot 0-2
DVS-Heerlen 0-1
Tegelen-Heeze 7-0
GroenWit-HCAS 2-2
Bosdael-Eersel 2-4
4eklasse G.
Kerkrade-Bakel 2-1
Hockeer-Mierlo 5-1
Meerssen-Sjinborn 4-1

I dameskorfbal J
Hoofdklasse A
Klimroos-Alico 6-6
Tovido-Geko 3-9
Rosolo-Concordia 10-0
Hoofdklasse B
Wittenhorst-ONA 1-3
Merels-SVO 3-2
Klimop-Peelkorf 3-1
Overgangsklasse C
Gazelle-810 3-4
Vitesse-Stormvogels 8-4
Rosolo 2-Vessem 6-4
le klasse B
ROKA-Castenray 2-1
Grubben-BlauwWit 0-4
le klasse D
Rietvogels-Spoord.Girls 3-5
Euro Girls-DSS 6-3
2eklasse G
Kempenkorf-Omhoog 6-5
Amby's K.-Spaurakkers 4-2
3e klasse G
Amby'sK.3-ROKA 3 3-10
Geulle-Amby's K.4 1- 9
EKV-VIOD2 3- 4
Spaurakkers 2-Vitesse3 1-2
3e klasse N
KCHB 2-Erica 2 1-2
DIS3-Lottum3 2- 7
Wittenhorst 2-Vitesse2 4-16
Junioren A
Amby'sK.-Vitesse 3-2
Gazelle 2-EKC 2-1
Aspiranten A
Amby'sK.-Vitesse 0-19
Gazelle 2-Spaurakkers 0- 3
Spaurakkers 2-EKC 2- 1
Pupillen A
Amby's K.-VIOD 0-16
Spaurakkers-Vitesse 0- 0

/ tafeltennis J
Heren le div. 1.
JCV-BT-Lifters 10- 8
SVE-Odion 8-10
le div.2.
Trias-Ver.Spaarb. 10- 8
Odion 2-SwiftD 2-16
Kluis-Combi 14- 4
2e div.l.
ATC-TCS 5-5
DOV-Megacles 2 6-4
Scylla 2-Veldhoven 9-1
2e div.3.
Poker-Face-Red-Stars 4-6tTTC-Hotak 3-7
Irene 2-Sibbe 7-3
3e div.3.
ATC2-Renata 5- 5
Bchimmert-Docos 7- 3
SVE2-JCV2 0-10
3e div.6.
M'tricht-Avanti 2 7-3
NMS-Bartok 2-TTCV-Rath 2

10-0pHC 2-Blue-Star 7-3le div.4.
Megacles 3-Belcrum 2 8-2
Helden-ATC 4 8-2
Ywentyoneup-Schimmert 2

10-0

4e div.s.
Hotak 2-Kluis 2 7-3
Sibbe 2-ATC 3 9-1
Luto-TOGB 10-0
4e div.B.
Shot-Belcrum 2-8
Korenb.-Berg-Eyk 8-2
Red-Stars 2-Elsloo 3-7
4e div.l6.
Eindhoven 4-Valkensw. 2-8
Dalco-Armada 8-2
MOVC-Oldra 2-8
le klas.
Heksenb.-Kluis 3 5-5
Maasmep.-Swift-LC 9-1
Vijlen-TTCN 4-6
2e klas A.
Destatec-Kluis 4 3-7
Heugem-Minor 3-7
Brunssum-Falco 2 5-5
2eklas B.
Megacles 4-Schimmert 3 5-5
Succes-M'tricht 2 6-4
S-Avanti-Kolleberg 4-6
3eklas A.
Bruno-Quick 5-5
Kolleberg 3-Minor 2 9-1
Linne-Maasmeppers 2 3-7
3e klas B.
N'hagen 2-Vijlen 2 6-4
Elsloo 2-Brunssum 2 8-2
Schimmert 5-Kerkrade 2-8
3eklas C.
Heksenb.3-S-Avanti 2 5-5
Kerkrade 2-N'hagen 3 8-2
Schimmert 4-Kolleberg 2 3-7
3e klas D.
N'hagen-Elsloo 3 9-1
Coriovallum-Heksenb.2 " 1-9
Espede-Friendship 4-6
4e klas A.
N'hagen 4-Brunssum 3 7-3
Schimmert 6-M'tricht 4 9-1
KEV-Friendship 3 6-4
4e klas B.
M'tricht3-Meppers 5-5
Ready-N'hagen 5 5-5
Vijlen 3-Coriovallum-2 2-8
4e klas C.
NMS-Bartok 3-Schimmert M 7

10-0
Kerkrade 3-M'tricht 5 9-1
Falco 3-Succes 2 8-2
4e klas D.
Sp&Sp-Matatec 2 7-3
Sibbe 3-Heugem 2 ' 5-5
4e klas E.
Megacl.s-Quick 2 10-0
Ulestr.-Heksenb.4 6-4
Minor3-Maasmep.3 5-5
4e klas F.
Bartok 4-Kluis 6 9-1
Heksenb.s-Megacles 6 9-1
S-Avanti 3-TTCN 2 5-
-4eklas G.
Destatec 2-Kluis 7 5-5
Matatec-SVS 9-1
Kerkrade 4-Kolleberg 4 6-4
4e klas H.
Weert-Elsloo 4 6-A
5eklas A.
Topspin-Kluis 9 10-0
Kolleberg 5-Megacles 7 8-2
Weert 2-TTCN 3 4-6
5e klas B.
Topspin 2-Kluis 8 6- 4
Kolleb.6-TTCD 8- 2
Linne 3-Ritske 2 0-10
5e klas C.
Minor 4-Merkelb. 10-0
Schimmert 8-Bunde 3-7
Quick 3-Ritske 0-10
5e klas D.
Brunssum 4-S-Avanti 4 8-2
Sp&Sp 3-Bruno 2 7-3
5e klas E.
Bruno 3-Coriovallum 4 8-2
Sp&Sp 2-Heksenberg 6 7-3
5e klas F.
Friensh.4-N'hagen 6 5-
SP& Sp 4-Bruno 4 6-4
5e klas G.
N'hagen 7-KEV 2 1-9
Succes 3-SVS 2 7-3
Heerlen-Coriovallum 5 6-4
5e klas H.
M'tricht 6-Vijlen 4 5-5
Ready 2-Dracula 1-9
Espede 2-Heugem 3 7-3
5e klas K.
M'tricht 7-Viilen 5 7-3
Ready 3-VTV 7-3
Falco 4-Dracula 2 9-1
5e klas.
Schimmert 9-Weert 3 10-0
Bartok 6-Matatec 3 8-2
Treebeek-Schimmert 10 6-4
Kometen-Elsloo 9-1
Dames Eredivisie.
Hoonh.-Megacles 3-7
Irene-Noordkop "" '5-5
le div.2.
Swift-Schimmert 5-5
A'dam-'t Zand 5-5
Luto-Tempo-Team 1-9
2e div.l.
Be-Quick-SVE 5-5
NMB-VDO-M'tricht 6-4
Vitac-Blue Star 8-2
2e div.2.
Treffers-Kluis 2 9-1
Stiphout-Docos 1-9
Irene 2-S-Avanti 7-3
2e div.4.
Scylla 2-Kluis 1-9
ZTTC 2-Salamanders 7-3
Treffers-Huizen 4-6
3e div.l.
Budilia-NSSS 4-6
Belcrum-Megacles 2 8-2
Schimmert 2-JCV 5-5
3e div.2.
R.Star-Quick 12 5-
Back-Hands-Taverzo 6-4
DHC-Spaarne2 4-6
3e div.s.
R.Star 2-Docos 2 1-9
Litac-ATC 2 7-3
Hercules-S-Avanti 2 5-5
4e div.l.
PJS 2-FVT 5-
Maasmeppers-Docos 3 4-6
Ventura-Treffers-R 6-4

’ schaken J
KNSB 2e klasse C.
Utr.2-DD'2 5-3
Cap.a.d.ljssel-LSG 2 5-2
Grooth.-Pion 4—4
Schaesb.-P.Keres 4'/2-2>/2
Bloemend.-Venlo 3V2-AV2
KNSB 3e klasse F.
Stukkenjag.-SMB 3 3-5
Pionneke-HSC 3-5
Vianen-Eindh.3 5-3
HMC 2-GESS s/2-2/2
DJC-Brunssum 4>/2-3'/2
Promotieklasse.
VSM-Kerkrade 6-2
Venlo 2-Hoensbr.ME 4-
Arx-Schaesb.2 3/2-4/2
Pionneke 2-Voerend. 3-5
le klasse A.
VSM 2-JuisteZet 1-7
DJC 3-Hoensbr.ME2 3/24 1/2
MSV-Heerlen 3V4-4'/z
le klasse B.
EWS-Venray 3/2-4/2

,DJC 2-Tegelen 4 1/2-3 1/2
Leudal-Reuver 1-7
2e klasse A.
VSM 3-Kerkrade 2 3-5
Landgr.-Hoensbr.3 l'/2-6'/2
Attaque-Achaesb.4 7-1
Gronsv.-Voerendaal 2 4/2-3V 2
2e klasse B.
EWS2-Schador 3/2-3/2
Pionneke 3-Schaesb.3 3-5
2e klasse C.
Blerickse SV-Venlo 5 5-2
Venray 2-W.Dame 3-5
Helden-Bergen I V2-6 V 2
Arx2-Venlo4 3/2-4/2
3e klasse A.
Voerend.3-Hoensbr.4 2-6
MSV 2-Heerlen 2 5 '/2-2'/2
Attaque 2-Brunssum 4 3-5
3e klasse B.
Caissa 2-Leudal2 3/2-3/2
DJC 5-Hoensbr.s 3'AAVi
MSV 3-Schaesberg 5 2'/2-s'/2
3e klasse C.
DJC 4-Tegelen 2 6-2
Reuver 2-Pionneke 4 4 1/2-3 1/2
Leudal 3-Fortuna 3 6-2
3e klasse D.
Blerickse SV 2-Venlo 6 5-3
Bergen 2-W.Dame2 5-3
Postertoren-Stokpaardje

3/2-4/2

/ tennis J|
jHoofdklasse
Leimonias 2-Thor 2-6
Pellikaan-Hilversum 2-6
le klasse
Animo-Joy Moz. 3-5
Popeye 2-Shot 1-5
SLTC-Metselaars 2 1-7
2e klasse
afd. 6
SLTC 3-Zuthphen 2 6-2
afd. 7
Ready-Victoria 2 1-7
Holy-SLTC 2 2-6
Vredenburgh-Pellik.3 6-2
Afd. 8
Frisselstein 2-Brunss. 8-0
Leimonidas 4-V.Horne 4-4
Kimbria-CCTV 1-7
Pellik.T.2-8a5t.8.2 5-3
3e klasse
afd. Il
Doorhakkers-Cash 1-7
afd. 12
Volley 3-GTR/NIP 3 5-3
Blerick-Uden 8-0
Helze-Tilburg 2 7-1
afd. 13
Helios Oss-Rapid Hil.2 1-7
Frisselst.3-Nijm.2 6-2
Doetinchem-Duno 6-2
4e klasse
afd. 22
Rapiditas-Venlo 1-7
Nijmegen Quick4-Thes 6-2
Eeckenrode-Thos 4-4
afd. 23
ELTV 6-Merletten 5-3
Venlo 2-Ready 4 7-5
Packador-Ray Prickers 6-2
afd. 24
Thos 2-Ray Prickers 2 8-0
OranjeN.-Bom 6-2
GTR-Horn 6-2
Ready 3-Brunssum 2 1-7
afd. 25
SLTC 4-Ready 2 4-4
Nieuwenhagen-U.o.W 5-3
5e klasse
afd. 42
Son 4-Best 2 5-3
afd. 44
Packador 2-Veldhoven2 3-5
Volley 8-St.Tunis 4-4
Shaile4-Maasbree 5-1
Skinlo-Bladel 3-5
afd. 45
Ready 5-Brunssum 3 0-8
afd. 46
Nieuwenh.2-Oranje N.2 6-2
Kimbria 3-Bunde 0-8
afd. 47
Rulec 2-GTR 3 1-7
afd. 48
Blerick 3-Tegelen 8-0
6e klasse
afd. 89
Doornakkers 3-Slotje 3 6-2
afd. 90
Venlo 3-Arcen 4-4
afd. 92
Echt-NIP 2 6-2
Ace 2-Herkenbosch 7-1
afd. 93
Panta Rhei-SLTC 6 6-2
Burght-Stein 2 8-0
Munsterg.-GTR 4 5-3
afd. 94
Ready 6-Klimmen 3-5
Burght 2-GTR 5 2-6
ATIVU 2-Nieuwenh.3 6-2
afd. 95
SLTC 7-Übach o.Worms 3 8-0
GTR 6-Schinveld 5-3
ATIVU 3-BRZ 3 #6-2
Merkelb.-Kimbria5 3-5
afd. 96
Brunssum 4-Stein 7-1
Rapid S-Kerkrade 3 1-7
afd. 119
v.Home 5-Belfeld 1-7
afd. 120
Lottum-Helden 2 6-2
Maarheeze-Horst2 6-2
Boshoven-Wessem 2 2-6
afd. 121
Park E92-Swalmen 2 4-4
Nederweert 2-v.Horne 4 6-2
NIP 3-Boshoven 2 6-2
Budel 5-Ace 3 2-6
afd. 122
Wessem 3-Maasniel2 5-3
Budel 4-Montfort 4-4
afd. 123
Rosus-Park E 90-8
Hom 2-Stein 3 8-0
afd. 124
SLTCB-Wimbledonck2 8-0
Urmond-Baexem 3 ' 5-3
Bom 3-PantaRhei 2 5-3
afd. 126
SLTC 9-Keerweide 4 6-2
Elsloo 2-Kimbria 6 4-4
Munsterg.4-Maastricht 1-7
Burght4-Rosus 2 8-0
afd. 127
Munsterg.s-Volhard.3 1-7
Bunde4-PantaRhei 3 3-5
Eijsden 3-Burght 3 3-5
afd. 128
Bocholtz 2-Volhard.4 5-3
Kimbria 7-Waterkoel 2 2-6
Eijsden 4-Munster 5-3
afd. 129
Kerkrade 5-Voerendaal 3 0-8
Simpelveld 2-Eijsden 2 2-6
afd. 130
Brunssum 7-Hulsberg 2 3-5
afd. 131
Brunssum 6-Talvu 5-3
Bocholtz-Voerendaal 1-7
Heerlen-Nieuwenh.4 4-4
afd. 132
Merkelbeek 2-Oranje N.3 8-0
Übach 0.W.5-Brunssum 5 1-7
Oirsbeek 2-ATIVU 5 8-0
Kerkrade 4-Berenbos 7-1
afd. 133
VTC-Venlo 4 0-8
afd. 134
Venlo 5-Blerick 5-3
Topspin 3-Moleneind 8-0
Shaile 6-Packador 6 4-2
afd. 135
Venlo 6-Kaetelberg 2 3-5
afd. 136
Blerick 6-Velden2 5-3
Herencompetitie
le klasse
afd. 1
Boemerang-Frisselst. 4—2
Loon op Zand-Nieuwenh. 1-5
ATC-Pettelaer 0-6
Dash 35-Drachten 5-1
afd. 2
Manege-Ready 5-1
ThorRW-Dijkzicht 5-1
2e klasse
afd. 1
Frisselstein 2-Topio 5-1
afd. 2
Helden-Skinlo 3-3

f ’ veldkorfbal ]
Overg.klasse D.
ZKC 16-PSV 12- 6
SDO-Overkanters 12-10
3e klasse P.
Excelsior-J. Brabant 10-3
NKV-Boemerang 10-2
Oudegracht-Eindh. ■ 10-8
Kido-Sirene 5-6
Res.2e klasse P.
Excelsior 2-R.Roest 3 4-4
NKV2-SDO 3 6-6
O.Gracht2-Eindhoven2 6-7
Zuid 1.
Ready-Heerlen 6-10
DOT-Kanaries 3- 0
Mariarade-Eymerick 5- 4
Zuid lA.
Kido 2-Sportl.3 9- 2
Wertha-Deurne 6-10
D.Bosch-Deto4 5-11
O.WU3-OEC2 1- 4
Zuid 2A.
PSV 4-Tilburg4 4-13
Sportl.4-Tilburg 3 4-10
Zuid 3A.
Ready 2-Excelsior4 4- 5
Wertha 2-Deurne 2 0-10
Elsene-Kido3 2- 3
Mariarade 2-Eymerick 2 13- 1
Zuid 3C.
OEC 3-Heerlen 2 3-5
Klimop 3-Trega 2 10-3
NKV4-SDO 5 0-9

’ dammen J
Kampioenschap van Lim-
burg. Voorrondes.
Hoofdklasse.
Schreurs-Soorsma 0-2
Gadjradj-Raes 0-2
Caubo-Nieling 2-0
Ummels-Witjes 0-2
Pietershove-Carli 1-1.
Heijnen-Bosch 0-2
v.Gortel-Okrogelnik 0-2
deHeer-v.Rossum 2-0
Leemreize-v.Keeken 2-0
Everduin-Jansen 2-0
Heunen-Velraeds 0-2
Stam-Bremmers 2-0
Koullen-Gorsky 2-0
Juniorenklasse.
deHeer-Loor 2-0
Buskens-Huskens 2-0
Verhoef-P.America I-
de Mast-E.America 2-0
Bremmers-Lamers 2-0
Rijken-Verhagen 2-0

’ zaalhandbal}
Dames.
I.A.
Vesta-Eksplosion 15-12
HVN-Blerick 13- 9
2.A.
Haelen 2-HBS 17-7
2.8.
Posterh.2-Quickly H. 5-0
2.D.
Olympia-M'tricht 5-0
Heren.
P.K.
Caesar-Alfa Sch. 19-18
Kerkrade-HBS 22-23
Herten-BSV 12-15
Zwart Wit-Eksplosion 16-15
Swift 3-Polaris 23-18
LA.
Vesta-DES 20-15
Herten 2-Ospel 10-16
Bevo 2-Vios 2 25-13
Rapiditas 2-Blerick 2 20-12
LB.
ATSV-Minor 19-19
2.C.
Caesar 2-81.Wit 4 26-15
SVM 2-Wilskracht 2 18-12
3.A.
Vesta 2-Linne 16-18
3.8.
ATSV 2-Füarskis 8-32
Ingelast.
Dames P.K.
Maasbr.-Loreal2 13-10
LB.
Alfa-BSV 10-21
Margr.-lason3 14- 9
2.A.
Loreal 3-Bevo 2 6-8
3.A.
Loreal 4-Popeye 8-13
3.D.
Juliana-Adio 9-13
Heren LB.
Bl.Wit 3-Sittardia 3 gest. 17-14
2.A.
Bevo 3-Breton 22-24
2.8.
M'bracht-P'holt 2 15-12
3.8.
lason 2-BeQuick 16-20
Junioren P.K.
Bl.Wit-Filarskis 12-7

[ / darts j
LDB-Competitie,Kring Heer-
len
Eerste divisie.
Dr Eck-Brouwkeetel 7-3
DLS 2-Meetpoint 6-4
Gevelke 2-De Flesj 8-2
Tweede divisie.
Heukske-Hoeve de Vos 2-8
Kesenberg-Anjelier 4-6
O.Sjilveld-Brandpunt 2 5-5
A.Welse 2-Velderke 4-6
Egelserhofke-DLS 4 9-1
Derde divisie.
Kafeeke-Egelserhofke 2 8-2
Eikenboom-Eikske 6-4
DS'B4 2-D'Auw Pastorie 2 7-3
Boerenslot-Kompas 2-8
D'AuwPast.-Brandp.3 9-1
Velderke 2-D'AuwPast.3 8-2
de Bluf-DS'B4 3 3-7
DCC-DCC 2 7-3
BuilFight.2-Bull Fight3 6-4
DC Paniek-Buil Fight. 1-9..
District Urmond
2e klasse
Duif-Sparta 2-4
Sittardia 2-Meule 1-5
Fortuna 2-Krietje 2 2-4
Die Bayern-Almania 2 4-2
GGBC-Torp 5-1
3c Rlüssc
Brand Tav.3-Schopke 2 4-2
Pappegay 4-Die Bayern 2 3-3
Brandpunt-Schopke 6-0
Pap/Valaan 2-Voske2 6-0
Pappegay 3-Hollandia 2 3-3

’ biljartenT]
Comp.Bandstoten dis-
tr.Z.L.v.d.KNßß
Afd.A.l.
Sanderb.-Maasb. 2-5
HGK-Volkshuis 7-0
Grijzegr.-Societ. 0-7
afd.A.2.
Volksh.-Societeit 7-0
Kantje-BBC 3-4
Schaesberg-de Vink 5-2
Afd.A.3.
Schaesb.-Apollo 0-7
deKeizer-DDK 0-7
Societ.-Academie 5-2
Afd.B.l.
HGK-Gona 5-2
Kempke-Heukske 4-3
Societ.-Wilza 3-4
Afd.B.2.
Lindenh.-Gona 7-0
Kempke-Heukske . 2-5
Statie-St.Bavo 1-6
Afd.B.3.
Gebr.Hofke-Kantje 7-0
Keizer-Vr.kring 5-2
Afd.B.4.
DJB-Treffers 5-2
de Vink-Heukske 4-3
Weustenr.-OHVZ 2-5
Afd.B.s.
Keizer-Irene 2-5
ABC-Kempke 3-4
OHVZ-DJB 7-0
Afd.B.6.
Keizer-Heukske 7-0
Zwaantje-Kempke 7-0
In 'tVen-DJB 1-6
Afd.B.7.
ABC-Academie 4-3
DJB-Kempke 7-0
Schaesb.-de Vink 5-2
Afd.B.B.
Apollo-Kempke 7-0
DDK-deKeizer 1-6
DJB-Irene 7-0

Distr.Maastricht en Om-
str.KNßß
C.2.
A.Raak-O.O.Heer 2-5
Heukske-Wolder 3-4
Wolder-A.Raak 5-2
Heukske-OOHeer 7-0
OO Heer-Wolder 4-3
Heukske-A.Raak 2-5
C.3.
d.Duuker-BC Oost 5-4
BC Oost-Eijsden 3 5-4
Eijsden 3-d.Duuker 7-2
C.4.
Ketsers 3-00 heer 4 4-5
d.Duuker2-'tHeukske4 2-7
Heukske 4-Ketsers 3 9-0
OOheer4-d.Duuker2 2-7
d.Duuker2-Ketsers 3 5-4
OOHeer4-Heukske4 7-2
C.5.
Diekske 2-Voliere 3 0-9
L.Band St.G.4-Diekske 2 9-0
Volière 3-fc.Band St.G.4 7-2
Db.
Rheingold-Vr.kring 3 7-0
Vr.kring 3-Rheingold . J-O

I biljarten J
Eindstanden Midden Lim-
burgse Biljartbond
Hoofdklasse A
Roggel 18-74
't Stift 18-66
Boekoel 18-59
DOS 18-59
Montfort 18-52
OVU 17-52
Grathem 18-51
Odilia 18-49
'tBlaakven 17-34
Paerdstal 18-32
Hoofdklasse B
OVU 2 18-79
M'Beek 18-66
Joppe 18-62
Maasbracht 18-62
Montfort 2 18-54
Nunhem 18-54
Herkenbosch 18-46
Wessem 18-43
Los Band 18-42
Thorn , 18-32
le klasse A
Beegden 18-70
KOT 18-64
't Blaakven 2 18-61
Vriendenkring 18-61
DLV 18-59
Swalmen 18-53
Internos 18-52
Roggel 2 18-48
Den Hoek 18-45
Montfort3 18-27
le klasse B
Veldpoort 18-75
OVU 3 18-71
Maneslust 18-61
De Ster 18-58
Odilia 2 18-54
Boekoel2 18-49
Crescendo 18-46
Carambola 18-45
Robic 18-42
OVS 18-39
2e klasse A
,ONA 18-93
Crescendo 2 18-79
Roermond 18-75
Wessum2 18-75
Maasbracht 2 18-74
Allerhand 18-70
Montfort4 18-69
Ketelbink 18-69
Walhalla 18-64
Taverne 18-52
2e klasse B
Meijel 18-91
Grathem2 18-86
De Stevel 18-85
Den Hoek 2 18-74
Joppe 2 18-74
Ramona 18-70
TOP 18-68
Tramhalte 18-61
KOT 2 18-56,
Leveroy 18-55
2e klasse C
'tKlumpke 18-100
Baexem 18-89
Wilhelminahof 18- 75
DDD 18- 69
Grathem 3 18- 68
M'Beek2 18- 66
Odilia 3 18- 65
Servaas 18- 65
Avanti 18- 64
Beegden2 18- 59
2e klasse D
Veldpoort 2 18-94
TOP 2 18-81
Heel 18-79
Karot 18-78
Meijel2 18-75
ONA 2 18-65
Hom 18-65
Internos2 18-63
Wessem 3 18-62
Prairie 18-58
2e klasse E
Casino 18-97
Haelen 18-95
Thorn 2 18-82
Beegden3 18-75
Maneslust2 18-75
OVT 18-69
KOT 3 18-64
Montfort 5 18-60
Robic 2 18-52
Pumpke 18-51
2e klasse F
Karot 2 18-103
Ster 2 18- 86
Nunhem 2 18- 80
Vlodrop 18- 77
Roggel 3 18- 75
Mijnheerkens 18- 66
Stevensweert 18- 64
Peel 18- 60
OudeMolen 18- 56
Stift2 18- 53
2e klasse G
Ramona 2 18-86
Brands Quelle 18-80
TOP 3 18-78
Swalmen 2 18-77
KOT 4 18-76
Odilia4 18-71
OVU 4 18-68
Joppe3 18-67
Robic 3 18-61
Taverne 2 18-56
2e klasse H
DES 18-91
Montfort 6 18-84
Brand's Quelle 2 18-79
Den Hoek 3 18-76
Crescendo 3 18-75
Oranjeteam 18-73
Prairie 2 18-72
DDD 2 18-71
Amicia 18-57
OVS 2 18-42
3e klasse A
Beegden4 , 18-94
Posterholt 18-80
Joppe4" 18-77
Boekoel 3 18-77
Sport 18-73
DDD 3 18-73
Ketelbink 2 18-68
DOS 2 18-64
Centrum 18-59
Buggenum 18-52
3e klasse B
Meijel 3 18-88
Maneslust3 18-80
Roermond 2 18-75
Graanbeurs 18-74
Klumpke2 , 18-71
DDD 4 18-71
DOS 3 18-69
Crescendo 4 18-67
Bergske 18-64
Paerdstal 2 18-61
3e klasse C
Roggel 4 18-96
Wilhelminahof 218-87
Thorn3 « 18-85
Vriendenkring 2 18-73
DMB 18-70
Graanbeurs 2 18-67
Nunhem 3 18-67
Klumpke 3 18-60
Internos3 18-59
Tramhalte 2 18-56
3e klasse D
Walhalla 2 18-86
TOP 4 18-85
Vriendenkring 3 18-82
Wessum 4 18-79
Heel 2 18-78
Avanti 2 18-78
Allerhand 2 18-64
Veldpoort 3 18-62
Peel 2 18-56
Amicia 2 - 18-50
3e klasse E
Heel3 18-87
DMB 2 18-85
Amicia 3 18-84
Sport 2 18-79
Baexem 2 18-71
ABC. 18-70
Tramhalte 3 18-69
Ramona 3 18-65
Maasbracht3 18-61
Casino 2 18-49
3e klasse F
Crescendo 5 18-95
Stevensweert 2 18-79
Baexem 3 18-77
Herkenbosch 2 18-71
Ketelbink3 - 18-70
Brands Quelle 3 18-68
Thorn4 18-66
Mijnheerkens 2 18-66
Amicia4 18-64
Oranjeteam 2 18-64

3e klasse G
Karot 3 18-105
Klumpke4 18- 94
Ster 3 18- 91
M'Beek3 18- 90
Herkenbosch3 18- 77
Los Band 2 18- 60
Pumpke2 18- 59
Volharding 18-54
Stevel2 18- 50
Avanti3 18- 40
3e klasse H
Prairie 3 18-89
Sport 3 18-89
Swalmen 3 18-77
Haelen 2 18-76
Stevel3 18-71
ABC 2 18-65
Odilia 5 18-65
Oude Molen 2 18-64
Graaf 18-62
MeijeH 18-62
4e klasse A
Veld 18-95
Stift 3 18-86
Vlodrop 2 18-85
Veldpoort4 18-80
Paerdstal 3 18-80
Montfort 7 18-70
ONA 3 18-62
Ketelbink 4 18-62
DLV218-51
Allerhand 3 18-49
4e klasse B
Veldpoort5 18-88
Hom 2 18-81
Doorstoters 18-79
Wessem 5 18-77
Joppes 18-74
Baexem4 18-73
Odilia 6 18-70
Ritho 18-67
Genoa 18-64
Leveroy 2 18-47
4e klasse C
Graaf218-104
Den Hoek 4 18- 85
Graanbeurs3 18- 82
TOP 5 18- 81
Ankerplaats 18- 69
Wilhelminahof3 18- 68
Karot 4 18- 67
Smids 18-63
Intemos4 18- 62
DLV318- 39
4e klasse D
Centrum2 18-106
Tramhalte 4 18-85
Heel 4 18- 77
Oranjeteam 3 18- 70
Boekoel 4 18- 69
Maneslust4 18- 69
OVS3 18- 69
Prairie4 18- 67
Los Band 3 18- 57
DLV 418- 49
4e klasse E
M'Beek4 18-89
Walhalla 3 18-87
Allerhand 4 18-79
Stift 4 18-79
OVT2 18-68
Tramhalte 5 18-68
Swalmen 4 18-67
Buggenum 2 18-65
Den Hoek 5 18-62
DMB 3 18-56
4e klasse F
Casino 3 18-96
Klumpke 5 18-94
Stift 5 18-89
Graanbeurs 4 18-82
Touche 18-72
Haelen 3 18-68
OVU 5 18-66
Grathem 4 18-60
DLVS 18-57
Pumpke 3 18-36
4e klasse G
Herkenbosch4 18-100
Swalmen 5 18- 91
TOP 6 18- 87
KOT 5 18- 75
Grathem 5 18- 70
Doorstoters 2 18- 69
ONA 4 18- 69
Hom 3 18- 68
Paerdstal 4 18- 63
Centrum 3 18-28
4e klasse H
Karot 5 18-88
Vlodrop3 18-81
Wessem 6 18-78
Sport 4 18-77
Joppe6 18-75
Maneslusts l 18-68
ABC 3 18-67
Grathem 6 18-65
Vriendenkring 4 18-61
Graaf318-60
4e klasse I
Herberg 16-83
Graaf4 16-78
Veldpoort 6 16-78
Ster 4 16-77
Paerdstal 5 16-64
Veld 2 16-58
OVS 4 16-53
Smids 2 16-43
Maasbracht 4 16-42
DB klasse A
DMB 12-91
Vriendenkring 12-84
Los Band 12-83
OVS 12-72
M'Beek 12-64
OVU 12-59
Los Band 2 12-51
DB klasse B
OVS 2 12-87
Grens 12-81
DLV 12-75
Stift 12-71
Old Timer 12-65
Ketelbink i2-64
Heel 12-61
DB klasse C
Karot 2 12-93
Karot 12-84
Vriendenkring 2 12-81
Oranjeteam 12-72
Tramhalte 12-70
Smids 12-60
Walhalla 12-44

* I volleybal J
Dames
le divisie B
Flamingo's-Tonegido 2 1-3
Nokia-Acitivia 3-1
Boxmeer-Symmachia 2-3
EAW-Hovoc 3-0
Pancr.bank-Letro 2-3
Brevok-Gevamy 2 3-0
Stand
TDK/BrevokK 21-63
Letro/Oikos 21^13
Activia 21-40
Gevamy/WC2 21-36
Pancr.bank/VCH 21-34
VCE/Boxmeer 21-31
Symmachia 21-30
EAW 21-27
Nokia/Valboval 21-26
Tonegido/V 2 20-23
Flamingo's D 21-16
HovocD 20- 6
2e divisie C
Udenhout-Sarto 1-3
Rapid-Facopa 1-3
DVO-Nashua 3-1
Peelpush-Civitas 0-3
Pancr.bank 2-Torpedo 3-1
Dr.Pepper-Rooyse VK 3-0
Stand
Sarto/PellikaanK 21-59
Rapid PD 21-52
Facopa VC Weert 21-44
DVO 21-39
Pancr.bank/VCH 2 21-32
Peelpush 21-30
Torpedo 21-27
Nashua/VCG 21-26
Dr.Pepper/WereDi 21-25
Civitas . 21-24
UdenhoutD 21-16
Rooyse VKD 21-4
3e divisie E
Rapid 2-MoonenPap. 0-3
Jokers VC-Bach SV 3-2
VCE-Nuvoc 1-3
Dynamic-Datak 1-3
Pancr.bank 3-Letro 2 3-1
Sonderm.-Rooyse VK 2 3-0
Stand
Pancr.bank 3K 21-60
Moonen Papier/WKPD 21-48
Letro/Oikos 2 21-41
Sondermeyer/SVL 21-40
Bach SV 20-38
R?oid2 21-32

Dynamic 21-28
Jokers 21-27
Datak/VCL 21-25
Nuvoc 21-23
Rooyse VK 2 D 21-12
VCE/PSVD 20- 1
3e divisie F
Morres-Sarto 2 3-0
Set Up-Swinta 1-3
VOY-AKS 2-3
IKS-Datak 2 3-0
Odulphus-T.Leynse 3-0
TDK 2-Mytilus 3-0
Stand
OdulphusK 20-60
TDK/Brevok 2 PD 21-53
AKS 21-36
Mytilus 21-33
Morres/Hulst 21-31
IKS '72 21-30
VOY 21-30
Sarto/Pellikaan2 21-29
Swinta 21-25
Datak/VCL 2 20-22
SetUp/PD 21-16
T.Leynse/EVVC D 21-10
Heren
le divisie B
Radius-Varel 0-3
Camp-Kompro 0-3
Datak-Nashua 2 1-3
EAVV-Rijnmond 3-0
Odulphus-USS 0-3
Tornado-Vrevok 3-0
Stand
Varel/CWK 21-56
EAW 21-48
Kompro/HBC 21-47
Radius 21-38
Tornado 21-34
Vrevok 21-29
Camp.VCLinne 21-25
Rijnmond 21-25
Nashua/VCG 2 21-22
Odulphus 21-21
USS 21-21
Datak/VCL D 21-12
2e divisie C
Gevamy 2-MoonenPap. 3-1
v.Tartwijk-Jola 3-1
Datak 2-Peelpush 0-3
Super-BCS Comp. 1-3
Pancr.bank-Polaris 3-0
Activia-Velden 3-1
Stand
BCS/Comp.Serv./DS K 21-51
Acitivia PD 21-46
Velden 21-42
v.Tartwijk/VCH 21-37
Peelpush 21-35
Super/Roosendaal 21-34
Jola/Olympus 21-33
Pancr.bank/VCH 21-32
Gevamy/VVC 2 21-31
Moonen PapieriVVK PD 21-24
Polaris D ' 21-12
Datak/VCL 2 D 21- 1
3e divisie E
Rooyse VKK 21-51
Vocas 21-45
Facopa VC Weert 21-42
Janssen VC Hom 21^2
Ledub 21-41
Pancr.bank/VCH 2 21-40
Kompro/HBC 2 21-36
Wevoc/WH . 21-26
Rapid 21-25
VCED 21-19
FurosD 21-11
SEC/V D 21- 0
K =kampioen
D = degradeert
PD = P/D wedstrijden

District Zuid-Limburg
DamesPromotieklasse.
Rapid 3-Furos 0-3
SEC-Muvoc 3-1
Dynamic 2-Sittardia 3-1
Pancr.b.4-EPV 0-3
VCV-BSV 3-0
Furos 2-Rapid 3 3-2
leklasse A.
SEC 2-AMVJ 0-3
Elsloo-Dovoc 3-1
Dynamic 3-Datak/VCL 3 3-0
Spartak A-Grovoc 3-1
EPV3-Sp&Sp 3-0
le klasse B.
Jokers 4-Fiscus 2-3
Jokers3-Volharding 1-3
EPV 2-de Heeg 2-3
VCV 2-Vluco 0-3
2e klasse A.
Elsloo 2-Furos 4 3-0
BSV2-Datak/VCLS 1-3
Dovoc 2-Rapid 4 2-3
Mut.Maluku-Furos 4 3-1
Sp&Sp2-BSV4 0-3
Elsloo 2-Dovoc 2 3-0
Rapid 4-Datak 5 1-3
2e klasse B.
SEC 3-Volharding 2 0-3
Nivoc 2-Sittardia 3 1-3
Dynamic 4-Sittardia 2 0-3
Elan-BSV 3 0-3
2e klasse C.
Avoc-Muvoc 2 3-0
Helpoort-AMVJ 2 uno 1-3
Nivoc-Avanti 2 0-3
NAC 2-de Heeg 2 3-0
SpartakA 2-Jokers 6 3-2
Elan 2-Vluco 2 3-1
Heren Promotieklasse.
BSV-Fiscus 3-1
SEC2-Avanti2 3-1
Datak 3-Avanti 1-3
Elsloo-Sittardia 2-3
Helpoort-Grovoc 1-3
VCV-Vluco 3-0
le klasse A.
Sp&Sp-SpartakA 3-0
SEC 3-AMVJ 2-3
Datak 4-Muvoc 0-3
Pancr.bank 3-Sjoahn 3-2
Pancr.bank 5-Furos3 1-3
le klasse B.
Jokers2-Volharding 1-3
Datak 5-EPV 3-1
NAC-Sittardia 2 3-2
VCV 2-Vluco 2 " 0-3
2e klasse A.
SpartakA 2-Mavoc uno 3-1
BSV 2-Spartak A 2 1-3
Mavoc-AMVJ 2 3-2
Datak 6-Muvoc 2 3-1
Furos 4-Sjoahn 2 3-0
Elan-Vluco 4 1-3
Vluco4-Furos 4 3-1

Sp&Sp 2-Volharding 2 0-3
Datak 7-Avanti 3 3-2
Carna-Nivoc 0-3
Pancr.b.6-Sjoahn3 3-1
VCV3-Vluco3 1-3
2e klasse C.
Rapid 3-Fiscus 2 2-3Bairammers-Bastion 1-3
Rapid 2-de Heeg 3-0
Avoc-Helpoort 2 3-0
3e klasse A.
SEC4-Avoc3 3-1
Phoenix-Dovoc 3 0-3
Carna 2-Nivoc 2 3-1
Heipoort 3-Elsloo 3 3-1
3e klasse B.
Margraten-EPV3 1-3
Jokers 4-Volharding 3 1-3
Elsloo 2-Sittardia 4 0-3
NAC 2-Sittardia 3 0-3
Pancr.b.B-de Heeg 2 3-1
Avoc 2-Grovoc2 0-3
Standen Dames.
Promotieklasse.
VCVK 21-59
EPV 21-49
Dynamic 2 21-48
Sittardia 21-48
Furos 21-34
Muvoc 21-32
BSV 21-29
SEC 21-27
Pancr.bank 4 21-16
Jokers 2 20-14
Rapid3Dx 22-10
"Furos2Dx 21- 6
LA.
DovocK 19-50
AMVJ 20-44
Elsloo 19-43
EPV 3 19-39
Dynamic 3 19-36
Grovoc 19-27
Sjoahn 19-23
SpartakA 19-14
SEC2DW 19- 9
Datak/VCL 3 D 19- 3
LB.
Volharding 19-48
Fiscus 19-45
Datak/VCL 4 19-37
Avanti 19-36

EPV 2 19-32
Jokers 4 19-32
VC NAC 18-21
deHeeg 19-19
VlucoDW 19- 7
VCV2D 19- 3
2.A.
Elsloo 2 K 19-56
Datak/VCL 5 19-49
Mutiara Maluku 19-46
BSV 4 19-35
Furos4 19-35
Rapid 4 19-26
Grovoc2 19-21
BSV2 19-17
VCV 3 18-14
Dovoc 2 19- 7
Sp&Sp 2 19- 6
2.8.
Sittardia 2 19-53
BSV 3 19-52
Elan 19-40
Sittardia 3 ■ 18-36
Volharding 2 19-29
Jokers 5 18-28
Avoc 2 19-25
Nivoc2 19-17
Furos3 18-1
Dynamic 4 19-11
SEC 3 19- 7
2.C.
Avanti 2 K 21-61
AvocPW 21-55
Heipoort 21-48
Muvoc2 21-42
Jokers 6 20-39
AMVJ 2 21-38
deHeeg2 21-29
VCNAC2 21-20
Elan 2 21-15
Spartak A 2 21-13
Vlkuco2 20- 9
Nivoc 21-6
x=3 punten in mindering.
Jeugdcompetitie.
Meisjes Al.
AMVJ BW 7-18
FurosBW 7-18
de Heeg 7-15
Datak/VCL 7-10
Rapid 6- 6
EPV 7- 5
Grovoc 5- 4
Pancr.bank 6- 2
A.2.
Sport enSpel 9-20
Jokers 8-19
Volharding 8-17
VVS 9-16
Dynamic 8-11
Sittardia 8- 4
Dovoc " 10- 3
B.
Furos2 8-21
Grovoc 2 8-18
Sittardia 2 8-18
BSV 8-14
de Heeg 2 7-13
Avanti 7-12
Rapid 2 8-10
Muvoc 8- 7
Datak/VCL 2 8- 3
VCV 8- 1
Jeugdcompetitie.
MAL
Rapid-de Heeg 1-3
Furos-AMVJ 3-1
MA 2.
Jokers-Volharding 3-0
Sp&Sp-WS 3-2
Dovoc-Sittardia 0-3
MB.
Rapid 2-Muvoc 2-3
deHeeg 2-Sittardia 2 0-3
VCV-Grovoc 2 0-3
BSV-Datak2 3-1
Furos 2-Avanti 3-0
Standen Heren.
Promotieklasse.
VCVK 21-52
Heipoort 21-45
Sittardiax 21-44
Grovoc 21-43
Avanti 21-37
SEC 2 21-30
BSV 21-28
Vluco 21-28
Fiscus 21-24
Avanti 2 20-19
Datak/VCL3Dx 20-10
ElslooD 21- 9
LA.
MuvocK 19-55
Sport en Spel OW 19-48
Datak/VCL 4 20-38
AMVJ 19-35
Pancr.bank 3 19-34
Dovoc 18-22
SpartakA 19-22
SEC 3 19-21
Sjoahn 19-19
Furos 3 DW 19-18
Pancr.bank 5 D 18-3
LB.
JokersK 17-50
VCNACOW 18-40
Sittardia 2 17-33
EPV 16-26
Vluco2 " 17-22Volharding 17-22
Datak/VCL 5 17-21
VCV 2 17-19
Pancr.bank 4 17-18
Jokers 2 DW 17- 4
2.A.
Furos 4 geen Pr.K 20-53
Datak/VCL 6 20-48
Sjoahn 2 19-47
Vluco 4 20-34
Mavoc/de Bastion 19-28
AMVJ 2 19-25
SpartakA 2 19-22
Dovoc 2 19-20
Muvoc 2 19-19
Elan 19-13
BSV2D 19- 9
2.8.
Volharding 2 ' 18-50
Nivoc 17-48
Avanti 3 17-28
Vluco 3 17-28
Datak/VCL 7 x 17-27
VCV 3 " 18-26
Pancr.bank 6 17-17
Sport en Spel 2 17-17
Sjoahn 3 17-14
Carna 17-0
2.C.
AvocK 17-48
Rapid 2 PW 17^2
EPV 2 , 17-35
Heipoort2 17-33
de Heeg .. 17-30
Jokers 3 17-20
deBastion 18-18
Fiscus 2 17-16
deßalrammers 17-12
Rapid 3 18- 4
3.A.
Dovoc 3K 19-57
Heipoort 3 P 19-51
SEC 4 19-35
Avoc 3 19-33
Phoenix 19-32
Pancr.bank 7 18-31
Elsloo 3 18-30
Carna2 20-17
Nivoc 2 17-11
SpartakA 3 18- 8
Muvoc 3 18- 1
3.8.
Sittardia 3K 21-57
VCNAC2 21-51
EPV 3 21-48
Grovoc 2 21^14
Jokers4 21-36
Pancr.bank 8 20-29
Avoc 2 21-29
de Heeg 2 20-28
Volharding3 21-23
Sittardia 4 21-15
Margraten 21-12
Elsloo 2 19-0
Jeugd C.
CarnaK 7-21
VCV 7-18
WS 7-13
Jokers 6- 7
Rapid 6- 6
Elan 5- 5
Avanti 6- 3
Sittardia 6- 2
x=3 punten in mindering.

Jeugdcompetitie.
Jongens A.
SEC 9-24
AMVJ 9-21
Rapid 7-14
Furos 8-10
de Heeg 8-10
Datak/VCL 8- 7

Pancr.bank 9_ i
Jongens A 2.
VlucoK 7_2l
Sporten Spel " 7-15
Rapid 2 7-8
Jokers 6- 5
BSV 7_ 2
Jongens B.
Pancr.bank 2 K 7-21
Furos 2 8-20Vluco2 8-16AMVJ2 7_13
Volharding 7_ll
Sittardia 7_ 9
Pancr.bank 3 8- 5
de Heeg 2 7_ 2
SEC 2 7_ 2
K=Kampioen.
D=Degradeert
P=Promoveert
DW=speelt degradatiewed-
strijden.
OW=speelt opvullingswed-

.strijden.
PW=speelt promotiewedstrij-
den.

f zaalvoetbal j
le klasse A.
Stern B-Billy 8.2 8-6
Kanaries-Yerna 2 10-4
Brouwersw.-Gulpen 2-1
Mat Vaes-Up Quelle" 2-1
Sphinx 2-Kollefit 7-1
Billy 8.-Loontjes 1-3
Hemelke-Wiegert 5-2
Mat Vaes-Loontjes 5-0
le klasse B.
Antwan-LeSoleil 1-6
Theunisseh-Oberye 4-3
VissersAut.-Hoensbr. 3-5
Gr.Ster-Marath.2 5-3
Meyers 2-Vaals 1-7
Bouwf.2-Heilust 6-3
Meetp.-Kolonia 4—l
le klasse C.
Teddyber.-Brunss.2 1-1
Gr.Wit-Letro 3-6
Sjuffelke-Keigel 0-0
Phoenix-PSM 2-5
Geleen-Knoteraer 2-8
Theunissen 2-Zwaluw 3-7
2eklasse A.
Sjefke-MatVaes 2 3-4
Delta-Sjork 3-5
T1874-Hemelke 2 7-4
Pottemen.-Stap In 2 5-2
Flaterke-Bastings 3 13-3
Diekske-Loontjes 2 9-3
2e klasse B.
SportM.-Eijsden2 9- 1
H.Anders 2-Delta2 9- 5
Bastings 5-De Heeg 3-14
Kaanen M.-Maasvogels 1- 6
Sport M.-Boheme 2- 1
Sport M.Kampioen.
2e klasse C.
DWS 8.-Jabeek 2-2
Rood Wit-Keel.Kl.2 3-2
Hadow-CantonR.3 6-3
Vissers 2-Vaals 2 5-
Gr.Ster-Laumen 2 0-4
2e klasse D.
Hadow 2-CantonR.4 8-2
Rood Wit 2-Eendr. 1-8
Anker8.-Laumen 3 9-4
De Joffer-Heilust 2 4-3
Vaals 3-Marebos 6-2
2eklasse E.
Bongo 8.2-Born 3-5
Haantjes 2-Intem. 4-1
Born-Bekkers 2 7-7
Likopa-Zw.Schaap . 3-7
Lacroix-SZV 0-3
2e klasse F.
Geleen 2-Meetp.2 4-5
Puth.N.-Postwag. 3-8
Jabeek 2-Oberye 2 2-1
Brunssum 3-Egor 2 3-9
Brikske 2-Marebos 2 3-2
Egor 2 kampioen.
3e klasse A.
H.Anders3-erka 2-2
Mat Vaes 3-deheeg 2 4-4
Stern 8.2-Voliere 5-4
Mat Vaes 3-Up Quelle 3 6-0
H.Anders3-Pottebr.2 0-1
AZW M.-Bovens 3-6
Erka-Eysden 3 20-1
3e klasse B.
deKilo-Sjotter 11-1
H.Anders 4-Sjork 2 1-4
Kaanen 2-Maasboys 1-4
Volière 2-Mattini B. 4-4
3e klasse C.
Keer-Delta 3 5-3
Maasvog.2-Sjork 3 19-1
Sphinx 3-Delta3 4-4
Maasvog.2-Sport M.2 7-2
Maasvogels 2 kampioen.
3e klasse D.
Sjefke 2-Regina B. 8- 6
Sphinx 4-Hemelke 3 6-10
3e klasse E.
Laumen 4-Laumen 5 2-6
Sportcl.3-Kolonia 2 1-4
Rood Wit 3-Cosmos 2 2-2
Theunissen 3-Quelle 2 4-6
Holz-Kerkr.West 4-5
Laumen 5 kampioen.
3e klasse F.
Laumen 6-Anker 8.2 4-3
Laumen 7-Kolonia 3 4-4
Sportcl.2-Paco 6-1
Soleil 3-Eendr.2 1-4
Keelk.Kl.3-Fortuna3 4-7
3e klasse G.
Bekkers 3-Sitt.B.2 3-3
Bouwkompas 2-PSM 2 1-5
Bom 2-Adveo 4 4-1
3e klasse H.
Santé 2-Keigel 3 2-5
Bouwk.3-Beek 2 3-4
Bom 3-Adveo 3-0
3e klasse I.
Adveo 2-Oberye 3 2- 4
Gr.Wit2-Brikske3 1- 5
Teddyber.3-Puth.B.3 2-10
3e klasse J.
SZV 2-Intern.2 4-3
Egor 4-Postwagen2 2-1
Adveo 3-Sitt.Boys4 4-2
Tilly 8.-Puth Boys 4 5-3
4e klasse A.
De Kilo 2-Sport M.3 8-4
4e klasse B.
Kanaries 2-Circolo 1-7
Keer 2-Sjefke3 7-0
4e klasse C.
Boemerang-Eysden 8 1-6
H.Anders 5-Sjork4 6-1'
Boemerang-DBSV 2 3-3
4e klasse D.
Paco 2-Sportcl.4 2-13
Driessen 8.-Holz 2 6- 3
Cuypertje-Hoensbroek 2 11-1
4e klasse E.
Meetp.4-Fr.Wit 4 , 4-4
Postw.3-Adveo 5 3-9
Bouwk.4-Likopa 2 0-84e klasse F.
Puth.B.s-Postwag.4 5-1
Postwag.s-Knoteraer 3 6-2
Haantjes 5-DWC ' 5-1
Dames.
Bouwkompas-Wierts 2-5
Jeugd.
Peters Gel.-Eysden 4-1
Cosmos-Wierts 13-3

Standen,
le klasse A.
Mat Vaes 24-35
Stern Boys 24-34
Wiegert 24-33
Sphinx 2. 24-33
Brouwerswapen 24-29
Hemelke 24-26
Gulpen 24-25
Kanaries 24-24
Billy Billy's 24-21
Loontjes 24-20
Up Quelle 24-19
Billy Billy's 2 24-15
Kollefit D. 24-13
Yerna 2D. 24-9
le klasse B.
Vaals 24-39
Meetpoint 24-38
Bouwfonds 2 24-37
Le Soleil 24-30
Theunissen 24-31
Heilust 24-28
Meyers 2 24-23
Vissers Aut. J24-22
Hoensbroek 24-18
Marathon 2 24-17
Kolonia 23-15
Oberye 24-15
Gr.Sterx 23-11

Antwan D.
le klasse C. ,J I
Brunssum 2
Sitt.Boys fü
Sjuffelke -;
Knoteraer 2
PSM S
Letro jj
Bongo Boys x ,J
Phoenix j
deKeigel
Teddyberen
Geleen fj
Zwaluw D. Jj,
Groen WitD. ~,
Theunissen 2 D.

f 'D=Degradatie.
x=2 punten in minderinë

75Sm^oe/frJ
2e Klasse Zuid i
Klimmania-De Ster ]
DBSV-Treebeek
Haanrade-Kolonia
Mariarade-De Leeuw
Stand: J
De Leeuw ~;
Treebeek ..
DBSV .
Keer ffl
Klimmania [~;
Haanrade !J
De Ster ~WDZ
Mariarade VJ
Kolonia
2e Klasse Midden ;

I SVH-Roggel il
Slekker 8.-Susteren 2
FC Oda-OVCS j.
Sittard-KOC
Stand: ~;
SVH '39
KOC L
Sittard }:j
Slekker B. ■ L|
Susteren 2 }J
Roggel
OVCS j
SVH'39 2 ~]

Hom \'FC Oda . i^
Derde Klasse A y
OVCS 2-Geulsche B. jj
Slenaken-Sportcl.'2s 2 jj
GSV-Hulsberg y
WW 2-Leonidas jJ
MKC-RKVCL
Stand: ,»iGeulsche B. ■; !{i
Leonidas }«J
MXC »J
WW 2 «J
Hulsberg " ~;
Slenaken l(j,;
gsv ,;
Sportcl. '25 2 4,
Nijswiller 2 } fi-RKVCL }»,
OVCS 2 J

Derde Klasse B
N. Einde-Rimburg
A'bosch-Schuttersv.
Adveo-Weltania t'
Coriovallum-Jabeek
Stand:
Adveo * ,ci:
Weltania JjJ
Rimburg .«J;
N. Einde 4>
H'broek ★ JjJf
Coriovallum .g-
Passart .
Jabeek ,s';
A'bosch js''
Schuttersv. idJ★Twee punten in minaer

Derde Klasse C ll J
Langeberg-LHBMC \i
Almania-IVS j-L
Haslou-Egge o
De Ster 2-Stadbroek jJ
Armada-Schinveld
Stand: .njS
Stadbroek }»J
Egge jjj
Haslou ,<iA
Almania ,gj;
Langeberg .ij-l
Schinveld .«,)'
De Ster 2 }fi - >Bom
IVS ?JArmada .7,'
LHBMC '
Derde Klasse D %\Brevendia 2-Merefeldiat ,J
RKHVC 2-Juliana 1'
RKSNA-Grathem
Stand: I4 J
Linne j4^>;
Juliana .sJ;'
RKSNA Jj-'i
Boekoel ,<?J
SHH gJ
Brevendia 2 .4^'
RKHVC2 \y:
Grathem

Derde Klasse E 0'!
RKSVN-Hegelsom y
Helsen 2-SSS '18 2 k\HRC-Sparta 2 V
Lottum-Venray 2
Stand: 13-i
Helden 2 14-'!
HRC 12'liLottum 14'1,
SSS 2 l3'l
RKDEV 2 - 14';
Sparta 2 ' j4''
Hegelsom l3',
Venray 2 j3'
RKSVN .
f / tafeivoeWll
NTVB-competitie
Ere-afdeling ir,
Karrewiel-Wien 2 y',
Zw.Ridders-LoontjenS y<
Millener b.-Scory b. yt
Miranda-Jojo b. 3j
Hakkers-Boskab. b"
Wien-Leeuw b. <
Stand 21'
Boskabouters 2l ,i
Hakkers 21',
Scory b. 22'?«Zw.Ridders 21 ,
Smidter b. 22$Karre wiel 2l ,<
Wien 21',
Wien 2 21' 3Leeuw b. 21 j
Jojo b. 22' >
Millenerb. %¥ j
Miranda J.\'
Loontjens 1
Overg.klasse A r\,
Heer-Cramignon
Beat b.-Waardh.b. fr.
Star club-Brook
Sjörk-Pluim *"Verdw.Viss.-Survivors
Overg.klasse B . b",
Smidter b.2-Angeüna o- 4^Poart-Hakkers 2 *^Hoekje-Hubetsy b. 2',
Sport-Heide 2'J
Eagles-Ouwe Mert 1 6"
BlauwWit-Koningswin*

4e Algemene Beker-rond*(,J
Olympia-N'hagen 4-?
Kickereck-Kloppers 8^Smile 8.-Blue Angels y<>
Poortje-dr Eek ï'1
Petit 8.-Trappedoelies
3e ronde le klassen. y>
Stampers-Torero ir.
'tGraefke-Smile 8.2
Brouwkeetel-Meppers y'
Brugske-Galouppe \
N'hagen 2-deCorner y'
StaUetje-Zinkviulke
3e ronde 2e klassen. y[
Zoefjes 2-Brouwkeetel i yiBrouwersw.-Bergz.B.2 4^Molen-Nijswiller 2';
Olympia 2-Zoefjes &■>
Oriënt 8.-DugOut g^
drEek 2-Candlelight qJ)
Watertoren-PipoB
Driftwood 2-Kroon
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woon een pechjaar gehad," aldus
Janssen.

" Mick Vliegen houdt de eer aan zichzelf en verlaat Lim-
burgia met onmiddellijke ingang.

Stroman
Wat Vliegen vooral stoort, is het
feit, dat Harm Posthuma en Jef
Derks niet de vereiste papieren
bezitten en dat er dus een 'stro-
man' moet worden aangesteld.
Volgens Goof Janssen is dat he-
lemaal geen probleem. Hij: „Bin-
nen de vereniging zijn drie men-
sen die op dit niveau als trainer
mogen fungeren. Alleen wil ik de
naam of namen van die licentie-
houders op verzoek van de be-
trokkene(n) nog niet kwijt."

Van onze medewerker
WILLY WINGEN

HEERLEN - Stomverbaasd las
ffc"; Vliegen in het Limburgs
datk- van Sisteren het berichtj"al hij komend seizoen bij Lim-°urgia door elftalleider Harmposthuma en JefDerks zal wor-den opgevolgd. Dat Vliegen bij
wmburgia zou vertrekken stond<u lariger vast, maar dat hij hetericht over zijn opvolging uit de
r.ant moest vernemen, betreurt"J te_n zeerste. „Ik ben echt niet

geschrokken van dat bericht. In-egendeel, ik had zelfs zoiets ver-acht," aldusVliegen. Voor hem
hehkmaat m ieder geval voL "Ik
t hieruit mijn conclusies ge-
s ~ en- Ik lever vanavond mijn
liik in en stop met onmiddel-,JKe ingang als trainer bij Lim-burgs.»

Afgelopen zondag heeft Vliegen,
die toch wel iets in de gaten had,
bestuurslid Math Reinders al op
de hoogte gebracht van zijn plan-

nen. „Daarom heb ik Janssen
gistermiddag ook maar van mijn
voornemens in kennis gesteld,
maar die antwoordde lakoniek,
dat hij dat wel verwacht zou heb-
ben. Ik houd dus liever de eer

Limburgia, dat vrijwel zeker uit
de hoofdklasse degradeert, wil
zich in de komende jaren rich-
ting Brunssum profileren en
kiest wat dat betreft voor een ge-
heel andere aanpak. Limburgia
moet volgens Limburgia's pr-
man Goof Janssen weer een
Brunssumse vereniging worden.
„Dat houdt dan onder andere in,
dat mensen uit Brunssum bij
Limburgia aan het roer moeten
staan. Limburgia heeft een be-
leid en het bestuur bepaalt dat
beleid en zeker niet Goof Jans-
sen. Daarom meende het Lim-
burgia-bestuur dat het anders
moest. Gekozen is nu voor het
duo Posthuma-Derks en Hub
Hofland krijgt de jeugd onder
zijn hoede. Het is overigens zui-
ver toevallig, dat Mick Vliegen
dit jaar bij Limburgia de trainer
was. Wat dat betreft, heeft hij ge-

Limburgse wielerofficial boos op KNWU " ROTTERDAM - Bij surfwedstrij;
den op de Kralingse plassen is de
Gronsveldenaar Danny Willems als
8e geëindigd in de internationale
Mitra-klasse.

Rally Hautes Fagnes

Bergsteyn
’ongeremd’

JALHAY - Tijdens de Rally
Hautes Fagnes in Jalhay kreeg
Maurice Bergsteyn af te rekenen
met onwillige remmen na de
klassementsproef over de stuw-
dam bij La Gileppe. Tijdens de
eerste omloop bleek bij de servi-
ce dat een remschijf was gebro-
ken. Bergsteyn seniorwerd er op
uitgestuurd om iets te regelen.

" NIEUWEGEIN - Bij de open Ne-
derlandse judokampioenschappen
was voor de Limburgse deelnemers
geen succes weggelegd. Het verst
kwam nog Alex Smeets uit Tegelen
in de klasse tot 86 kg. In de halve fi-
nale verloor hij van Nederlands
kampioen Ben Spijkers.

Martin Brassé:
’Maat was vol’

Jjp-, . Van onze sportredactie
teri ttLEN - „Op een gegeven moment zag ik het niet meer zit-
toch moet Je DIJ Jezelf te rade gaan of het nog zin heeft om
rn^* 11 functie te blijven. Ik vond, dat ik moest opstappen. De

h
as vo1"' Aan net woord is Martin Brassé uit Hoensbroek,

ee^ "r^suffeur van beroep, maar daarnaast in de wielersport
sn.o ene* figuur, die enkele decennia als jurylid, begeleider
ir, t

r §anisator een belangrijke stempel op het cyclisme drukte
tere^m^urg. Zijn afscheid van de wielersport, waarvan wij gis-

helding maakten, is ingeslagen als een bom.

Uiteindelijk werden op de autos-
loop in Eupen de benodigde on-
derdelen opgeduikeld. Man
Bergsteyn repareerde in ijltempo
de Opel Manta van zijn zoon,
waarna de équipe weer volop de
strijd inkon. Vanwege het strak-

ke tijdschema van de rally had
het herstel veel straftijd gekost.
Aan de finish in Jalhay bleek dat
Maurice Bergsteyn en René
Smeets zich als 28e in de eind-
rangschikking hadden geklas-
seerd met hun Opel Manta.

De rally „Hautes Fagnes" werd
een overwinning voor Antwerpe-
naar Gaby Goudezeune die een
Ford Sierra RS Cosworth be-
stuurde. Zowel Mazda-rijder Jos
Boon als Jean-Marc Gaban, ach-
ter het stuur van een Porsche
911, konden derijtijden van Gou-
dezeune niet evenaren. Streekfa-
voriet Bruno Thiery verspeelde
zijn kansen op de zege door met
zijn Opel Kadett 2.0 GSI 16V op
Tiege van de weg te raken. De
Deen Jan Mortensen, die een
sleutelrol speelde in de Zuider-
zeerally 1989, kon in Jalhay geen
vuist maken met zijn Ford Sierra
RS Cosworth.

" NIEUWSTADT - Selectie Lim-
burgs dames-voetbalteam, dat za-
terdag in Kleve tegen de Deutschê
Jugendkraft speelt: M. Cloos, (Ra^
pid); Koenders, M.Rayman (Quick
Boys), H.Pleyers, M.Mook (Sport-
club 25), D.Baars, M.Boons, M.vari
Ros (Susteren), M.van Dinther (Le-
veroy), R.Jacobs, S.Willems (SSS
'18), C.Winkens (Leonidas), D.Ro-
sier (Rapid). L.Nijskens (RK HVC),
K.Koppeschaar (FC Oda), S.Reneer-
kens (RHC).

Slechte startLimburgse
HILVERSUM - Tijdens de tweede
Grand Prix-wedstrijd te Hilversum
hebben de Limburgse top-turnsters
duidelijker dan ooit hun visite-
kaartje afgegeven. In de pre-Olym-
pische klasse won Christa Blom
(Swentibold, Sittard) met een to-
taalscore van 34.40 punten (vloer
8.85, sprong 8.90).
In de jongste categoriën sloegen de
Kerkraadse turntalenten van KTV
toe. In de klasse 4a turnde S. Peters
voortreffelijk. Met een fantastische
cijferreeks: sprong 9.45, brug 9.30,
balk 8.05 en vloer 9.05 en een to-
taalscore van 35.85 liet zij alle con-
currenten ver achter zich. Clubge-
note S. Gutsche kwam in 3a even-
eens op het erepodium met een to-
taalscore van 32.15. P. Caumon
werd in deze zware klasse 7e en is
daarmee ook zeker geplaatst in de
finale op 19 mei in Den Haag.
Vooraan in het klassement in de
B-klasse eindigden deze keer in 4B
K. Philippen (Swentibold, Sittard),
in 3B D. Reinders (Patrick, Echt) en
in 2B D. Caubo (Patrick, Echt) en W.
Berkers (KTV Kerkrade).
W. Driessen (Hercules, Reuver)
turnde een van haar beste wedstrij-
den bij de senioren. Met een gemid-
delde score van 9.00 en een totaal
van 36.00 won zij deze halve turnfi-
nale. Met haar zijn tevens geplaatst
S.Janssen (Sevenum) en J.van Om-
men (Patrick, Echt).
Tijdens de laatste voorwedstrijd
voor B en C-turners te Heusden wa-
ren de prestaties van de Limburgse
turners zeer goed. Bijna alle Lim-
burgers plaatsten zichvoor de halve
finales die op 28 april te Varsseveld
gehouden worden. In de klasse 1B
won ook nu weer de 26-jarige Peter
Frissen (Excelsior Schimmert) met
een totaalscore van 47.65 lijkt Fris-
sen regelrecht af te stevenen op pro-
longatie van zijn nationale B-titel.
In 3B plaatsten zich met een fraaie
2e en 3e plaats het Roermondse
Olympia-duo R. Herwarts en
R.Graumans. In 6B vielen J.Hof-
kens (Patrick, Echt) en R.Ramakers
(Excelsior Schimmert) met plaats 2
en 3 eveneens in de prijzen, direkt
gevolgd door J.Bremen (Eendracht
Kerkrade) en T.Boontje (Olympia
Roermond).

Uitstekend optreden
Limburgse turnsters

trainersarrousel

van onze tennismedewerker
HEERLEN- De start van de tennis-
competitie is de Limburgse teams
in de hoogste afdelingen bitter te-
gengevallen.Van de zeven wedstrij-
den (hoofdklasser GTR/NIP komt
pas op tweede Paasdag in actie)
konden slechts twee in een over-
winning en één in een gelijkspel
worden omgezet. In de eerste klasse
moest SLTC 1 thuis tegen Metse-
laars 2 starten. Het Haags reserve-
team gunde de Sittardenaren in de
enkelspelen geen enkel punt. Al-
leen Pieter Klinkers wist tegen Hiel-
ke Bakker een 3e set te bereiken. Hij
verloor uiteindelijk toch: 7-6; 5-7;
6-4. In de dubbelspelen werd pas in
het laatste gemengddubbel een
punt gepakt. Manon Beltgens en
Tony Bokhorst versloegen Ming Vu
Tjong met 5-7; 7-5; 7-6, zodat de
eindstand 7-1 op het scorebord
kwam.
Daartegenover stond dat het tweede
en derde team van SLTC wel over-
winningen en nog wel grote, in de
tweede klasse wist te boeken. SLTC
2 versloeg Holy met 7-1. De enige
nederlaag kwam van het herendub;
bel door de combinatie Hans Peter-
van Oirschot en Mare Schönberger.
Het derde team van SLTC gunde
Markendaal slechts twee winstpun-
ten.
De beide Maastrichtse ploegen in de
tweede klasse Ready 1 en Kimbria ï
verloren beide met 7-1. Katja Rett-
berg zorgde voor het enige winst-
punt voor Ready en Ellen Visser, de
jeugdige nieuwe aanwinst van Kim-
bria, voor het enige punt tegen
CCTV 2. Het gelijkspel kwam op
naam van van Home die de helft
van de partijen van Leimonias 4 uit
Den Haag wist te pakken, waarbij
Hugo Janssen voor het leeuwe-aan-
deel zorgde.
In de herencompetitie leden de bei-
de Limburgse ploegen in de hoog-
ste klasse, Nieuwenhagen 1 en Rea-
dy 1, een 5-1 nederlaag. Bij Loon Op
Zand kon alleen Jeroen de Jong een
winstpartij binnenhalen voor de
Nieuwenhagenaren. De Maastrich-
tenaren kwamen bij Manege ió
Apeldoorn ook niet verder dan een
winstpartij.

NUNHEM - De huidige vierde klas-
ser Nunhem heeft voor het komen-
de seizoen de 48-jarige Leo Janssen
uit Sittard aangetrokken als oefen-
meester. Janssen volgt Cees Duyn-
dam op. Janssen is thans werkzaam
bij de afdeling Limburg.

Mick Vliegen stopt acuut
Conflict met Limburgia-trainer bereikt hoogtepunt

Limburgs dagblad sport
Dinsdag 10 april 1990"19

" HEERLEN - Clive Koster (De
Pint/Heerlen) en Michel Moonen
(De Kroon/Voerendaal) zijn als
tweede geëindigd in het open kop-
peltoernooi van de golfbiljartvere-
niging Hukske in Nederweert. Zij
verloren de finale van Math. van
Veldhoven (Maasgolf/Wessem) en
Peter Terium (BV Eind). Raimond
Aarts en Fred Revenich (Brand Ta*
veerne/Sittard) weerden derde door
winst op het SNA-duo Math.Smole^'
naers en Iwan Hendrickx uit Neder-
weert.

Dirk Nauta:
nog 700 mijl

FORT LAUDERDALE - Het
Nieuwzeelandse jacht Steinlager 2
heeft de vijfde en voorlaatste etappe
van de Whitbreadrace om dewereld
gewonnen. Schipper Peter Blake
kwam als eerste aan in Fort Lauder-
dale (Florida). Het vertrekpunt van
deze etappe lag in Punta del Este
(Uruguay). De Steinlager 2 had ook
al de eerste vier etappes gewonnen.
Het schip, ontworpen door Bruce
Farr, kwam 34 minuten eerder aan
de finishlijn dan zijn Nieuwzeeland-
se 'cloon' Fisher and Paykel met
schipperGrant Dalton.
De vloot kreeg op het laatste stuk
nog te maken met een langdurige
windstilte. Daardoor kon het Neder-
landse jacht Equity & Law 11, met
schipperDirk Nauta, dat op afstand
nog met gunstige wind onderweg
was, dichter bij de maxi-jachten ko-
men dan ooit tevoren. Later kregen
ook de Nederlanders met gebrek
aan wind te kampen. Gistermorgen
had de Equity & Law nog 700 mijl af
te leggen tot de finish in Fort Lau-
derdale. Op zijn vroegst wordt het
Nederlandse schip vrijdag in Flori-
da verwacht.

" AMSTERDAM - In de Amster-
damse Apollohal ging basketbalereT
divisionist Miniware in de laatste
seconden van de wedstrijd onderuil
tegen het Sport Life Canadians:
Door de (100-98) nederlaag hebben
de Weertenaren het 'play off-lof
niet meer in eigen handen zijnzij af-
hankelijk van de grillen van Nashu|
Den Bosch dat zaterdag in Urk moei
opboksen tegen Kolf en Molijn Or^
ka's. Winnen de Bosschenaren in
Urk dan is de laatste competitie"
wedstrijd tussen Miniware en Ori
ka's allesbeslissend, er uiteraard
van uitgaande dat de Weertenarea
zaterdag zelf winnen van Compute-
rij Meppel.

aan mijzelf. Vanavond speelt
Limburgia om half acht een
oefenwedstrijd tegen Almania en
die gelegenheid zal ik dan maar
aangrijpen om afscheid te nemen
van de spelersgroep."

DAMMENTENNIS

snap ik niet waarom men in het ver-
leden met mijn noodgedwongen
parcours-keuze geen rekening
hield. Ik voel mij door dit alles,
maar ook door anderen steeds meer
irritaties opwekkende zaken, in
mijn hemd gezet. Vandaar mijn
keuze om de functies als KNWU-of-
ficial neer te leggen".

geen alleen benadrukken, dat er
oP2icht nCUne °^ iets dergelijks ten
sPort van waarnemend districts-
besta?^missielid Gerrit Scholte
"Pret?- aldus de 54-jarige Brassé.
Met h Vond ik het desondanks
van' i* 'k ondanks een ervaring

11 e tierltaHe jaren als wed-
doQ^?°mrnissaris, speaker, etc.
bij l nen weinig ingezet zou worden
lirnk Jureren van wedstrijden in
ben °ürg dit jaar. Desondanks heb-
gerrn ndere oorzaken tot mijn eerderuemd besluit geleid".
Mart jt,
geër „" Bl-assé heeft zich vooral
%\Vtt maan de houding van de

en mJ> die vele jaren de
vari ,ls geweest van de organisatie

3|" daaSse Omloop van de
Da voor amateurs, een keer

kilo^rcours van iets minder dan 20
■Uden ultstiPPelde voor het ver-
eerd n

Van een der eerste etappes,
re glern °p de vingers getikt. Het
lielijkH1 Van de bond bePaalt na"
etappe' een wedstrijd pas als
<lieri . geaccepteerd kan worden in-
'eg(j e route, die meermalen afge-

et worden, minstens 20 kilo-er omvat.
"^9tsche aS ■We* eens verkeerstechni-
ler t r̂. oblemen waren, die een kor-

u i^?} noodzakelijk maakten,
§e acpß\ et onderhavige geval niet
Ntist d"' aldus Brassé. „Tot
algs ;0n?me verbazing kreeg ik on-

»e1 na horen. dat de KNWU wél
erkelKC°Urs van 16 küometer in

r'We n ueek S°edkeurt voor het ver-
at>iatp, lnnenkort van een grote

DrnWedstriJ d in het kader vanv^^otiecompetitie. Kijk, dan

Doyle terug na
valpartij en coma
LONDEN - De Britse wielrenner
Tony Doyle zal op 29 april in een
wielerkoers in Noord-Engeland zijn
rentree maken in het peloton. De
Brit kwam eind november vorig
jaar tijdens de zesdaagse van Mün-
chen ten val, waarna hij drie dagen
in coma heeft gelegen. De voorma-
lig wereldkampioen achtervolging,
die aan de val ook fracturen in de
rechterarm en schouder overhield,
is weer in training.

BUCKEBURG - Wilco Zuyderwijk
heeft de eerste etappe van de Ronde
van Neder-Saksen gewonnen. Zuy-
derwijk, eind maart indrukwek-
kend winnaar in de Omloop van de
Baronie, was de snelste sprinter uit
een kopgroep van elf man, die in de
rit over 156 km van Hannover naar
Bückeburg een voorsprong van
twee minuten had veroverd. Deren-
ner uit Monster profiteerde van de
rivaliteit in de kopgroep, waarin de
ploegen van Polen, de DDR en de
Sovjetunie ieder met twee man wa-
ren vertegenwoordigd. De Pool
Andrzej Sypytkowski, die tweede
werd» kwam mede door de tijdsver-
goeding bij tussensprints in het be-
zit van de leiderstrui.

Over zijn medewerking in het orga-
niseren van deOmloop van de Mijn-
streek heeft Martin Brassé overi-
gens nog geen beslissing genomen.
„In ieder geval", zegt hij, „staat vast,
dat er aanstaande zondag iemand
anders dan mij als wedstrijdcom-
missaris-voórzitter in de Ronde van
Broeksittard moet optreden. Mij
niet gezien. Districtssportcommis-
sielid Gerrit Scholte moet maar
iemand anders zoeken. Men zal met
heel sterke argumenten moeten ko-
men om mij op mijn beslissing te la-
ten terugkomen".

Ritwinst
Zuyderwijk

Toestand
Magee
kritiek

Sa
torCou °SE ~De Australische mo-(laërnirte,Ur Kevin Magee, die zon-
N aWr

g üJdens de Grote Prijs
wam Verenigde Staten ten val

Stabiel'PVV eert in een kritieke maar
5a aant oestand nadat hij meteen

ati Jn in het ziekenhuis vanSe was geopereerd.
°r d

Kp
e Val was een bloedprop in

de 48 verenu
eren ontstaan. De komen-

°P de Ur gt mJ noS ter observatie
ëc c, dipHnsive care afdeling. Ma-
*Ukj npt

de de controle over zijn Su-
Verloor V°or een steile beklimming
j^n Qr,',yiel met zijn hoofd naar vo-
baan. et gedeelte naast de race-

liet 0veel ov|eVal van Magee vertoont\ar> df. A eenkomsten met de crash
Voe.^menkaan Bubba Shobert,

ieca tf»n Ja.a!" op het circuit Laguna
e Wv, al kwam. Shobert herstel-acWef ivf j 1"1'1'maar is nog altijd nietin de racerii.

lotto/toto
h°ttoh»IJS: 4 w,!,rste pr'Js: geen winnaar; tweede
h!JS; 83^"lnaars' b^tü f. 75.000,-; derde
tofe 50^ nnaars. br"to f. 2.525,90; vierdel 666 winnrmnaars' f' 41'7°: vUfde PriJs:> vl^k' f, 5

'- Cijferspel 14: 1 win-
n 'Js: geen ! hoofdPnJs. Toto 14: Eerste
l»?rs.f-75lZn^aar; tweede P"Js: 18 win-
i,s'7°5'7°- Tntn '. erde PriJs: 182 winnaars, f.
Bf'nna«;°w;lH ljkl4: Eerste PriJs: eeen
w Js; 13 win!, pnjs: geen winnaar; derde
'"naars f £a

5
a
0rs' f' 104'90; vlerde PriJs: 377

" Wilco Zuyderwijk, een amateur met toekomst, gaat als eerste door definish.

Berloz. Profwedstrijd: 1. Raab 160kilo-
meter in 3 uur, 55 minuten, 2. De Koning
op 1.15, 3. Pauwels 2.05, 7. Vos 2.25, 9.
Cornelissen z.t.

SCHAKENEgloff/Egloff (Zwi) Yam.aha 0,42, 5.
Scherer/Hiller (BrD) LCR 0,48, 6. Jones-
/Brown (GBr) 0.50, 7. Kumano/Rösinger
(BrD) TEC/LCR 1.16, 8. Progin/Irlan
(Zwi) Krauser/LCR 1.27, 9. Kumagaya-
/Houghton (GBr) Windle op 1 ronde, 10.
Van Kempen/Kuyt (Ned) Krauser/LCR
op 1 ronde. Streuer/De Haas uitgevallen.

TAFELTENNIS

Lyon. Zonetoernooi, mannen, zevende
ronde: Seret - Lautier 0-1, Miralles - Re-
net 1/2-1/2,Koch - Meulders 1/2-1/2, Wi-
nants- Stuhl 1-0,Van der Sterren - Kuijf
1-0, Van der Wiel - Brenninkmeijer 1-0.
Stand: 1. Lautier 6 punten, 2. Winants 5,
3. Van der Wiel 4 1/2 (uit 6), 4. Miralles4
1/2, 5. Brenninkmeijer 3 1/2 en 1 afg. (uit
6), 6. Van der Sterren 3 1/2 (uit 6). 7. Re-
nets 1/2,8. Piket 2 1/2 (uit 6), 9.Kuijf 2 en
1 afg. (uit 6), 10. Seret 2 (uit 6), 11. Meul-
ders, Koch 2, 13. Stuhl 0 (uit .6).

ATLETIEK

Den Helder. NK-dammen tweede ronde
mannen: Van der Tak - Meijer 1-1, Van
der Wal - Scholma 2-0, Gerard Jansen -
Clerc uitgesteld wegens ziekte Jansen,
Van den Borst - Van Leeuwen 2-0, Kra-
jenbrink - Van Aalten 1-1, Bies - Hans
Jansen 0-2, Stokkel - Teer 0-2. Stand: 1.
Van den Borst, Hans Jansen3 punten, 3.
Van Aalten, Krajenbrink, VanLeeuwen,
Meijer, Scholma, Van der Tak, Teer,
Van der Wal 2, 11. Clerc, Gerard Jansen
1 (uit 1), 13. Bies, Stokkel 1.

Rosmalen. NK tweede ronde dames:
Wanders - Graas 1-1, Lanters - Hart-
kamp 1-1,Van Lith- Nicolai 2-0, Janssen
- Schouten 0-2, Polman - Andries 1-1.
Stand na twee ronden: 1. Schouten 4
punten, 2. Graas, Van Lith, Wanders 3, 5.
Hartkamp, Polman 2, 7. Andries, Jans-
sen, Lanters 1, 10. Nicolai 0.

WIELRENNEN

Zweden 4-0, 6. Polen 4-0.

Mannen: Nederland - Bondsrepubliek
Duitsland 2-5. Keen - Böhm 16-21 14-21,
Haldah - Fetzner 20-22 21-12 21-9, Heis-
ter - Rosskopf 18-21 21-19 6-21, Haldan -
Böhm 21-18 21-16, Keen - Rosskopf 13-
-21 16-21, Heister - Fetzner 7-21 21-19 15-
-21, Haldan - Rosskopf 21-14 18-21 17-21.
Engeland - Polen 5-0, Sovjetunie - Bul-
garije 5-2. groep B: Tsjechoslowakije -Oostenrijk 5-1, Frankrijk - Hongarije 5-3,
Zweden - Joegoslavië 5-2. Vierderonde:
Sovjetunie - Nederland 5-2. Vardanjan -
De Vrind 21-1820-22 21-16, A. Mazoenov
- Keen 21-14 21-19,D. Mazoenov - Boute
21-14 21-11, A. Mazoenov - De Vrind 21-
-17 21-13, Vardanjan - Boute 19-21 19-21,
D. Mazoenov - Keen 19-21 12-21, A. Ma-
zoenov - Boute 21-11 21-13.

Tokio mannen, 2 miljoen gulden: eerste
ronde: Pearce - Wahlgren 6-1 6-0, Carls-
son - Tarango 6-2 6-3, Woodbridge - Ma-
tuczowski 6-4 4-6 7-5, Jones - Saccanu
6-2 7-6, Mansdorf - Garner 6-2 6-2. Con-
nel - Hidehiko 6-3 6-2, Patrick McEnroe -
Pereira 6-2 7-6, Kuhnen - Evernden 7-6
6-3, Zivojinovic - Drewett 6-1 6-1,Lewis -Youl 6-3 6-4, Jones - Saceanu 6-2 7-6,
Canter - Sapsford 4-6 7-6 6-4, Matsuoko -Castle 6-2 6-3, Kratzmann - Cash 6-4 6-7
6-4.
Barcelona, mannen, 700.000 gulden eer-
ste ronde: Zöcke - Clavet 7-6 6-4, Bru-
guera - Carbonell 7-5 6-4, Javier SanchezVicario - Potier 6-4 6-2, Filippini - Aven-
dano 5-7 6-3 6-4, Lopez - Agenor 6-2 3-6
7-5, Vajda - Wöhrmann 6-1 6-2,Rahunen- De Miguel 7-5 7-6, Novaeek - Rosset 6-3
6-2,Azar - Duncan 6-2 6-4, Prpic - Solves
6-4 6-4,Pleurian - Haarhuis 3-1, Haarhuis
trekt zich wegens enkelblessure terug,
Tsjerkasov - Roig 6-3 6-3.

MOTORSPORT

Mexico-Stad, 50 km snelwandelen: 1.
Perlov (Sov) 3 uur, 51 minuten, 48 se-
conden, 2. Mercenario (Mcx) 3.52.18, 3.
Popovitsj (Sov) 3.53.12, 4. Sanchez
(Mcx) 4.01.38, 5. Oliva (Cub) 4.02.36.

BILJARTEN

Bückeburg. Ronde van Neder-Saksen
amateurs, eerste etappe 156 km: 1. Zuy-
derwijk3 uur 31 minuten en 25 secon-
den, 2. Sypytkowski, 3. Swijewski, 4.
Karlsson, 5. Teser, 28. Voskamp op 1.56.
31. De Haas, 45. Duin, 85. Rademakers.
87. Startman. Ploegenklassement: 1.Po-
len 10.35.53, 2. Sovjetunie 10.35.59. 3
DDR 10.36.11,4. Nederland 10.37.47.

Hengelo. GP-driebanden, kwart-fina-
les: Van Cuijk 50-37-7-1,351 - Van Bracht
42-37-5-1,135; Havermans 50-48-6-1,041 -Van Beek 28-48-3-0,583.

Jo Nijhuis
overleden

HEERLEN- In Heerlen is op 58-
-jarige leeftijd overleden Jo Nij-
huis. Vooral in voetbalkringen
was Jo Nijhuis een bekende per-
soonlijkheid. Jarenlang was hij
als vicevoorzitter de drijvende
kracht achter WH '16. Jo Nij-
huis was de man die bekende
spelers als Wiel Smeets, Karel
Bauling, JefMommertz en Leen
Rixoort aanwierf voor het toen-
malige roemrijke eejrste elftal
van WH '16. Nadien was hij ook
nauw betrokken bij de totstand-
koming van de fusieclub Heerlen
Sport. De plechtige uitvaart-
dienst is morgen, woensdag, om
11.00 uur in de parochiekerk Ver-
schijning van de Onbevlekte
Maagd te Molenberg-Heerlen.

Laguna Seca, Grote Prijs Verenigde
Staten: zijspannen, 30 ronden: 1. Mi-
chel/Birchall (Fra) Krauser 47.17,06, 2.
Webster/Simons (GBr) Krauser op 0,20,
3. Abbot/Smith (GBr) Yamaha 0,31, 4.

EK Göteborg: vrouwen, eerste catego-
rie, groep 1: Nederland - Polen 3-0, Vrie-
sekoop - Djaczynska 21-14 21-13, Klop-
penburg - Januszyc 21-12 21-13, Vriese-
koop/Kloppenburg - Djaczynska/Mikij-
aniec 21-7 21-6. Sovjetunie - Frankrijk
1-3, Zweden - Hongarije 1-3. Groep B:
Bondsrepubliek Duitsland - Italië 3-0,
Joegoslavië - Roemenië 3-2, Tsjechoslo-
wakije - Engeland 3-1. Vierde ronde: Ne-
derland - Zweden 3-0. Kloppenburg -
Asa Svensson 21-14 21-19, Vriesekoop -Marie Svensson 21-18 24-22, Kloppen-
burg/Vriesekoop - Pettersson/Marie
Svensson 17-21 21-9 21-14. Sovjetunie -
Hongarije 1-3, Frankrijk - Polen 3-0.
Stand: 1. Hongarije 4-8, 2. Nederland
4-6, 3. Frankrijk 4-6, 4. Sovjetunie 4-4, 5.

BADMINTON
Moskou. Ek landen, groep 1: Nederland- Denemarken 0-5; Bruil - Frost 12-15
4-15; Van der Knaap - Nedergaard 1-11
2-11; Pelupessy/Bruil - Lund/Gandrup
6-15 9-15; Coene/Hoogland - Kjaer/Niel-
sen 7-15 7-15; Meijer/Van Dijck - Holst-
Christensen/Mogensen 8-15 12-15.

Sportkort

sport in cijfers



10 II Limburgs kampioen voor
Hoensbroek en Voerendaal. Het
duel voor het klassebehoud tus-
sen Arx uit Arcen en Schaesberg
11 leverde de eerste overwinning
op voor het Schaesbergse team.
Arcen en Pionneke II degrade-
ren. De titel in de eerste klasse A
gingnaar De Juiste Zet uit Noor-
beek na de 7-1 winst op VS
Maastricht 11. In de eerste klasse
B won Venlo 111 van Gess II en
werd eveneens afdelingskam-
pioen.

Limburg Cup
voor All Stars

MAASTRICHT -De eindzege in&
toernooi om de Limburg Cup
een zekere prooi voor All Stars- *is de eerste keer dat het Heeriej
honkbalnegental als sterkste uit<j
bus kwam tijdens deze traditio 110
seizoensouverture.

Schaakcompetitie
nadert ontknoping

verloren nu met 5-3 van HSC twee matchpunten en drie bord-
punten meer hebben dan Eind-
hoven 111.

Van onze schaakmedewerker
SCHAESBERG - Met nog een
competitieronde in deKoninklij-
ke Nederlandse Schaakbond-
competitie voor de boeg boekten
de schakers van de SV Schaes-
berg al twaalf matchpunten, een
nieuw verenigingsrecord. De
tweede plaats achter afdelings-
kampioen Capelle a/d IJssel is
vast in Schaesbergse handen. In
de tweede klasse boekte Venlo
zijn eerste matchwinst en wel te-
gen Bloemendaal. Deze overwin-
ning kwam te laat want het team
was in de vorige ronde reeds ge-
degradeerd, evenals 't Pionneke
uitRoermond. Vorig jaarwas het
team nog goed voor een promo-
tieplaats. De Roermondenaren

Olympia naar
ereklasse

Van onze golfbiljartmedewerker
KERKRADE - De districtskam-
pioen golfbiljarten van De Oude
Mijnstreek, het Kerkraadse
Olympia, gaat vanaf komende
vrijdag proberen om via promo-
tiewedstrijden de ereklasse van
de NGB te bereiken. In deze
klasse komen nu al Bergeroder
Balke, De Pint uit Heerlen en
GBC Kloth uit. Olympia, geves-
tigd in lokaalReulings aan de St.

Pieterstraat, krijgt zes tegenstan-
ders tegenover zich. Dat zijn de
districtskampioenen BVO uit
Ospel, 't Heukske uit Echt en
Dennenoord '89 uit Weert. Ver-
dere tegenstanders zijn: Hollan-
dia en Pappegey uit Sittard en 't
Krietje uit Urmond, die de laat-
ste drie plaatsen bezetten in de
onlangs afgesloten competitie.

Inzet zijn drie plaatsen in de
hoogste afdeling. Alle wedstrij-
den worden op neutrale biljarts
gespeeld. Het wedstrijdprogram-
ma van vrijdag: Olympia-Pappe-
gey bij 't Krietje; Dennenoord
'89-Hollandia bij BVO en BVO-'t
Krietje bij Dennenoord '89. 't
Heukske is vrijaf.

Een nederlaag kreeg ook Chess
uit Sittard te verwerken: sVfe-2Vfe
tegen HMC 11. De Limburgse
derby tussen De Juiste Combi-natie uit Stem en Brunssum le-
verde een kostbare 4V2SV2 over-
winning op voor de Steindena-
ren die nu waarschijnlijk uit de
degradatiezorgen zijn doordat ze

In de slotronde werden twee
vier-punten-duels uitgevochten
in de promotieklasse. Het duel
voor de eerste plaats tussen Ven-
lo II en Hoensbroek eindigde on-
beslist: 4-4. Hierdoor wordt Ven-

Overige kampioenen tweede
klasse: Schaesberg 111, Hoens-
broek 111 en Bergen I. Derde
klasse: Brunssum IV, Tegelen II
en Bergen 11.

Door afzegging van deelname j
het laatste moment van de HasS,v
Crew, had de ploeg van aanvoel
Haarie Teheux zaterdag in de po^j,
wedstrijden voldoende aan een
me zege tegen Sittard Condors °zich te kwalificeren voor de &&
ronde. Uit de andere poules W
men respectievelijk Sarnac°Kerkrade enRed Caps Venray
vierend tevoorschijn. In de eindr0

de, die op zondag werd afgewer*,
duldde de Heerlense hoofdkla^van meet af aan geen concurre^
Achtereenvolgens werden Sa"1/
cols(s-l) en Red Caps(l2-0) op *j
stand gezet. De tweede plaats vu*
opgeëist door Samacols, dat in *g
spannend duel net een honklofj
meer over de thuisplaat kreeg: ?

In de verliezersronde
Sphinx/HSCM als sterkste boy».
drijven, gevolgd door Che^,
Beek, Sittard Condors en St. T^
den Saints.

Dames Datak/VCL op wilskracht naar winst

VCH buigt het
hoofd voor Oikos

Slotzege
EMRCVan onze medewerker PAUL DEMELINNE

HEERLEN - Pancratiusbank/VCH is er niet in geslaagd om de laatste thuiswedstrijd met Ger
Spijkers als trainer/coach op de bank, in winst om te zetten. In een enerverende, boeiende vol-
leybalderby tegen streekgenootLetro/Oikos heeft het Heerlense sextet definitief - althans voor
dit seizoen - het vaandel van sterkste Limburgse vrouwenploeg aan het team uit Roermond
moeten overdragen: 2-3 (15-9, 9-15, 15-9, 13-15, 12-15).

MAASTRICHT - In haar laa^competitiewedstrijd heeft EIV^
haar middenmootpositie op j

ranglijst geconsolideerd door ±
zege op Nieuwegein. Na twintté.
nuten stond EMRC door T^.dsluis al op 8-0, waarna de concJ
tratie echter wegzakte. Het initi^^j
kwam zo bij Nieüwegein dat ec^(

niet tot scoren kwam. In de twe £
,

helft startte EMRC weer ster*,
kwam op 14-0. Het slotoffensie* h,
Nieuwegein kwam te laat. *" 1
stand 14-8.

Grasshoppers behaalde in Pa.^Jdrecht een belangrijke zege: 1
en is daardoorbijna veilig.

schotkracht bij Letro/Oikos stelde
de thuisploeg een alert werkende,
lage verdediging en een venijnige
service. Pancratiusbank/VCH eiste
volkomen verdiend de openingsset
op: 15-9. Met Elise Kamphuis en
Veronique Derksen in de basis, ri-
posteerde een nu wat minder ner-
veus acterend Oikos met identieke
cijfers: 9-15. Geenzins onder de in-
druk volhardde VCH in stug verde-

„lk wil altijd winnen, maar vandaag
meer dan ooit," gaf de binnenkort
afscheidnemende Ger Spijkers grif
toe, „Oikos speelde op zeker, ver-
trouwend op de aanvalspower en
het overzicht via de hoeken. Op die
positie was ons blok niet agressief
genoeg. Maar dat neemt niet weg
dat er weinig licht zat in de krachts-
verhoudingen tussen beide teams."
Tegenover het surplusaan lengte en

digen en wist de meeste rallies sco-
rend via de Roermondse blokke-
ring, winnend af te sluiten: 15-9.
Ondanks maximale wissels wist
geen van beide teams afstand te ne-
men in de thrillerachtige, vierde pe-
riode. Pas op de valreep, bij 13-13,
boog Pancratiusbank/VCH voor een
reeks ziedend harde smashes van
Eüse Kamphuis: 13-15. In de barra-
ge raakte de technisch betere thuis-
ploeg in zichtbare ademnood bij 10-
-10 en haaldeOikos - nog volop in de
race voor een plaats in de nakompe-
titie - opgelucht de eindstreep: 12-
-15.Geen dadendrang

bij Datak/VCL

Pancratiusbank/VCH 2 stunt opnieuw
" SabineDerksen van VCH brengt Esther Haremaker in stelling. Foto: DRIES LINSSEN

HC Heerlen profiteert
Kerkraadse hockeyers pakken Baco

mes van Baco met 1-0 onderuit.

Golfbiljarter
Henk Geurts

districtskampioen
1 AiHEERLEN - Henk Geurts van J,

golfbiljartvereniging BergerO ,
Balke uit Heerlen is districtsKa
pioen geworden van 'De Oude M^streek. Geurts versloeg in $A-klasse in de finale NicoKloth J
GBC Kloth uitKerkrade. De tite**J|
de dames ging naar Riet SÜs tf.mans van GBC Kloth. De
pioenschappen werden in Haarn^,
door het districtsbestuur geovê^
seerd.

De resultaten waren: A-klasse: *" Jjptftl
Geurts, Bergeroder Balke; 2. Nico JHj„lv
GBC Kloth; 3. Thei Koster, De Pint; 4-
van Ree, Bergeroder Balke. „ «o)'
B-klasse: 1. Loek Carlitz, De Pint; l- -$.
Niekamp, 't Eikske; 3. Jo Walravens, u
4. Wiel Smerberg, De Stern. , >C-klase: 1. Rudy Crutzen, 't Geulkej "..„i-
Baeten, Oud Brunssum; 3. Jo Slijper, v»
pia; 4. Leo Jongen, Tolhoes. s-lD-klasse: 1. Pierre Bastiaans, Tolhoe^.Piet van Houthem, A gen Kirk; 3. Mary
rissen, OBK; 4. Huub Smeets, Höfke- %
Dames: 1.Riet Sijstermans, GBC KW"^
Resi Geurts, Bergeroder Balke; ■'jr jKs'
Bergmasns, De Pint; 4. Jeanette Hen°'t Eikske.

Van onze medewerkster
LISETTE MEYRINK

Pancratiusbank/VCH 2 boekte een
vlotte, afgetekende zege tegen W
Torpedo: 3-1 (15-8, 15-9, 14-16, 15-3).
De Heerlense toekomstploeg han-
teerde een hoog aanvalstempo in de
eerste twee sets. Coach Jos Ge-
raedts: „Dat ging ons zo gemakke-
lijk af, dat de concentratie naliet in
de derde periode." Daarin verspeel-
de VCH 2 een 11-6 en 14-10 voor-
sprong door nonchalance. Een mis-
stap die met verve werd rechtgezet
in de afsluitende ronde: 15-3.

sultaat definitief naar de veilige
middenmoot van de ranglijst en be-
zegelden tegelijkertijd het degrada-
tielot van de gasten uit Helmond.
Ondanks de absentie van de gebles-
seerde Ed Savelsberg domineerde
de thuisploeg op alle fronten. Nau-
welijks gehinderd door de zwakke
blokkering van Polaris, mocht Pan-
cratiusbank/VCH zich aanvallend
uitleven. In de laatste periode werd
gas teruggenomen, Polaris kon met
veel taktische plaatsballen aanha-
ken tot 13-13, voordat Joost Doen-
sen nog eens krachtig uithaalde: 15-
-13. Datak/VCL 2 wist gedurende
twee sets lange tijd gelijke tred hou-
den met Peelpush. De equipe uit
Meij el sloeg daarna hard en onver-
biddelijk toe: 0-3 (12-15, 12-15, 4-15).

moeten bepalen.
De heren van Heerlen wonnen met
1-0 van DVS. Hiermee staat het
team op een vijfde positie in de der-
de klasse. Zowel Heerlen als DVS
speelden onder de maat. De
scheidsrechters konden zich ook
niet aan de algehele malaise ont-
trekken. Bij de rust was de stand
nog steeds dubbel blank. Na een
donderpreek van coach Tulip scoor-
de Peter Paul de Leeuw het eerste
en enige doelpunt in de wedstrijd.
„We hebben momenteel een optie
op de vierde plaats, om hogerte sco-
ren zullen we beter moeten spelen",
aldus captain Henk van Rijswijk.

sportkort

" HEERLEN - Uitslag vierjf
wedstrijd Caumerbron-brio»^
toernooi. 1. Cox-Verhoef. Sta ,
na vier duels: 1. Spaay, 2. Cro
bag. Tweede klasse: 1. PO7 nS-Schieveld. Stand: 1. en 2. Ja'
sen, Vrouwenraets.

" DEN HAAG - De drieën^tigjarige Patricia Veldman n j
in Den Haag de Nederlandse
bodybuilding in de h,
wichtsklasse t/m 55 kilo berna t
tigd. De Heerlense heeft, n ei
de titel, ook uitzending naar
EK in Leningrad verdiend-

Sitlard moeizaam
De hockeyers van Sittard kwamen
afgelopen weekend slechts moei-
zaam op gang. Zij moesten genoe-
gen nemen met een 2-1 verlies tegen
hekkensluiter Basko. Coach van
Tiggelen was alles behalve tevreden
over het resultaat van zijn ploeg: „Ik
heb een matige wedstrijd gezien. Na
de voorsprong die we dankzij een
mooie aanval en afmaker van Rob
Deursen binnen haalden, werden de
heren te zelfverzekerd en zelfs arro-
gant. Daarvan maakte de tegenstan-
der dankbaar gebruik in een fase
van de wedstrijd dat zij sterk terug-
kwamen." In de rust stond Sittard
met 2-1 achter. Na de eerste 10 mi-
nuten in de 2e helft had Basko in fei-
te niets meer te vertellen. De ploeg
trok zich helemaal terug in hun23
meter gebied, waardoor er voor de
heren uit Sittard geen doorkbmen
aan was. Wel hebbenzij 8 tot 9 straf-
corners verscheren die werden niet
benut, waardoor de eindstand 2-1
bleef. De dames van Sittard liepen
na het verlies met 2-1 van Bosdaal
de punten mis. Het team dat wat
wisselvallig de competitie doorwor-
stelde heeft zich toch naar een res-
pectabele 4e positie in de sub-top
toegewerkt. Met nog 2 wedstrijden
voor de boeg zal het nog moeten be-
wijzen dat het die uitgangspositie
waard is. De heren van Geleen
speelden 1-1 gelijk in Helden. De
Geleense dames verloren met 1-0
van lersel.

Laatste kans voor
Braggartsreserves

Het Kerkraadse herenteam won in
een spannende wedstrijd met 2-1
van Baco. De dames waren minder
fortuinlijk, zij gingen tegen de da-

In de derde divisie vocht Da-
tak/VCL in Urmond voor lijfsbe-
houd tegen VC Dynamic. Een emo-
tierijk duel dat op het scherpst van
de snede werd uitgevochten. Da-
tak/VCL, met veterane Marlies The-
vissen in een ongrijpbare hoofdrol,
sprak onvermoeddereserves aan en
won, kantje boord, op wilskracht:
1-3 (15-4, 10-15, 12-15, 15-17). Coach
Jo van Mill: „Ik ben intens trots op
wat deze meiden vandaag onder zo-
veel spanning gepresteerd heb-
ben.".'Datak/VCL 2 heeft nog maar
een theoretische kans om degrada-
tie te ontlopen na het 3-0 (15-12,15-7,
15-9) verlies in Breda bij IKS'72.
Kampioen Pancratiusbank/VCH 3
hieldLetro/Oikos 2 vrij gemakkelijk
in toom: 3-1 (2-15, 15-9, 15-7, 15-11)

HEERLEN - De hockeycompetitie
bij de dames in de tweede klasse be-
looft spannend te worden. Het team
van Heerlen heeft de koppositie
overgenomen, via de 3-0 winst die
de ploeg behaalde, in Horst. Coach
Jean Pierre Guyaux en zijn dames
waren uitzinnig van vreugde. Hele-
maal na het vernemen van het 2-2
gelijkspel van naaste belager Con-
cordia in Geldrop. Dankzij de pun-
tendeling van Concordia neemt
Heerlen de koppositie met een punt
verschil over van de ploeg uit Roer-
mond. Hoewel er in die twee laatste
competitiewedstrijden nog van al-
les gebeuren kan lijkt leed toch ge-
leden. De laatste wedstrijd, waarin
Concordia aantreedt tegen Heerlen,
zal de definitieve eindklassering

De duels tussen beide teams waren
in het verleden altijd doordrenkt
met een speciaal, spanningopwek-
kend sausje. De rivaliteitsgedachte
was zaterdagmiddag nog maar spo-darisch aanwezig. Martin Engelen:
„We hadden ons serieus op de partij
voorbereid. Gaandeweg bleek ech-
ter al snel dat het mentale draagvlak
te broos was." Na het snelle, regel-
matige verlies van de openingsset(7-
-15), zorgde invallerTheoVlaar op de
middenpositie van de verhinderde
Tino Bellemakers vooral blokke-
rend voor nieuwe impulsen: 15-11.
Het succesje had evenwel alle da-
dendrang bij Datak/VCL opgesou-
peerd, want vanaf de volgende pe-
riode was nog maar sprake van een-
richtingsverkeer: 6-15 en 3-15.

Van onze volleybalmedewerker
LANDGRAAF - Op de voorlaatste
speeldag van de volleybalkompeti-
tie maakte degradant Datak/VCL
een wat uitgebluste indruk tijdens
de ontmoeting met Nashua/VCG 2.
„Het heilige vuur'is er niet meer,"
constateerde regisseur Martin En-
gelen na afloop van de krachtme-
ting die als een flakkerend nacht-
kaarsje uitging: 1-3(7-15,15-11, 6-15,
3-15).

In de derde divisie zorgde Pancra-
tiusbank/VCH 2 opnieuw voor een
stuntje. De Heerlenaren, die terug
kunnen kijken op een formidabel
goed debuut in deze nationale
speelklasse, vormden een beter col-
lectief in de hoogstaande, spannen-
de krachtmeting tegen het favoriete
en meer geroutineerde Ledüb: 3-1
(14-16, 15-4, 16-14, 15-8). Furos had
alleen in de eerste set van de uit-
wedstrijd tegen NMS/Rapid succes
met een variabele service. In de
voortzetting van het duel schoten
de Kerkradenaren vooral aanval-
lend tekort: 3-1 (13-15, 15-5, 15-7, 15-
-3).

De herenhoofdmacht van Pancra-
tiusbank/VCH won afgetekend met3-0( 15-5,15-7, 15-13) van Polaris. De
Heerlenaren klommen met dit re-

Badmintonjeugd
slaat plank mis

nee***vechtbasketbal hielden de **
naren het hoofd boven water.

partner Ton Regterschot. Ook nu
gingmen met 11-15en 10-15in de
finale ten onder. Beide spelers
wisten wel door hun goede pres-
teren hun plaats naar het Euro-
pees kampioenschap veilig te
stellen, dat vanaf 12 april in
Duitsland wordt verspeeld.

Van onze medewerker
ARTHUR VAN DE BERG

ZUTPHEN - Limburgs jeugdige
badmintonners hebben het op de
nationale kampioenschappen
goed gedaan. In het kampioen-
schap voor jeugd onder zestien
en twaalf jaar, wisten deLimbur-
gers zelfs vrjf finaleplaatsen te
behalen. Een titel was er echter
niet bij. Was het kampioenschap
een aantal weken later gekomen,
dan had er voor met name Ron
Leunissen van Victoria meer in
gezeten. Door blessure-perikelen
had hij niet optimaal kunnen
trainen en het behalenvan de fi-
nale was dan ook al een prestatie
op zich. In de halve finale had hij
nog drie sets nodig tegen clubge-
noot TonRegterschot. In de fina-
le tegen Ruud Kuyten kon hij
goed volgen tot het tiende punt,
maar daarna schoot hij toch te-
kort (11-15; 10-15). In het heren-
dubbel scoorde hij identiek met

Sylvia Franssen van BC Roer-
mond speelde eveneens een uit-
stekend toernooi. In de halve fi-
nale schakelde zij de eerstge-
plaatste uit. In de finale was ze in
de eerste set kennelijk nog niet
warm tegen Cindy Bruil: 11-2
werd het, maar in de tweede set
kwam zij sterk terug, had zelfs 3x
game-point, maar zag de set met
12-11 aan zich voorbij gaan. Ook
Cyrill Weyers van United Venlo
behaalde 2 finaleplaatsen. In het
enkelspel ging hij in drie sets ten
onder en ook in het herendubbel
kon de finale niet in winst wor-
den omgezet.

" SCHAESBERG-Krachtsportvereniging Simson recipieerde, vanwege het behalen van
het Nederlands worstelkampioenschap, in Café de Corner in Schaesberg. Naast gelegen-
heid tot feliciteren, kon er ook afscheid worden genomen van de succesvolle Simson-coach
Ate Postma. Postma kan met gepaste trots afscheid nemen van de Schaesbergse club, zijn
worstelaars werden met speels gemak kampioen van Nederland.

SOMEREN - Sensatie in de over-
gangsklasse basketbal waar Bragg-
arts 2 een huzarenstuk verrichtte
door in Someren met 95-101 te win-
nen van Jasper Sport. Na een reeks
nederlagen tegen mede-degradatie-
kandidaten geloofde niemand meer
in een wederopstanding van de
Heerlense reserves.Het degradaties-
pook kan over twee weken defini-
tief naar hetrijk der fabelen worden
verwezen. Ondanks de acht punten
achterstand bij rust (58-50) kon
Braggarts in de tweede helft een
brede vuist maken en bleek Jasper
Sport een te kloppen ploeg. Binnen
twee minuten was de stand weder-
om gelijk (60-60) en met collectief

Van onze medewerker
MARCEL JOOSTEN

Vooral onder het bord won m
steeds meer terrein en diep fi A
tweede helft werd de inzet bei g5)
met een kleine voorsprong
die met uiterste krachtinspa-» Ê ji
werd verdedigd. Telkens wist j,

de press van de thuisploeg te o
len waarna de winst nooitmee* f
in gevaar kwam. Over twee vv
speelt de hoofdmachtvan Bragë es
tegen Titanus en spelen de TeSuplde
tegen OBC Oss. Bij winst van p« J
Heerlense teams blijft Bragg3l pc
alshog in de overgangsklasse.^,
Eindhovense studentenploeg o-
talus werd kampioen en Pr
veert naar de hoofdklasse.
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