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Commissie denkt aan sluiten onrendabele bureaus

Rijkspolitie in Limburg
wildoelmatiger werken

Van onze verslaggeefste

Om
_ **e* district Limburg van de I dè
jaren werken aan een doelmatiger bedrijfsvoering.

„ leidt volgens politievoorlichter H. Clabbers mogelijk tol
sluiten van kleine politiebureaus en het inkrimpen van hel

Jktipark. Dit streven naar een grotere efficiency is een ge-
-8 Van de zogenaamde 6-procentsregeling. De Rijkspolitie is

ft !: de Algemene Inspectiedienst en het ministerie van Justi-. wacht aangezet. Het structurele tekort op de begroting
Rijkspolitie moet weggewerkt worden. Dat betekenl

er of doelmatiger moet worden gewerkt of er moeten ba-n verdwiinen.
«tri-
°liti riet Limburg van de Rijks-
e^i T' ruim duizend man perso-
f^ heeft zich een grotere efficiën-
"[ir

n doel gesteld. Er is intern een
l centscommissie ingesteld die
et jjen moet aandragen. Hoeveel
w/7strict Limburg precies moet
ie( yerken, kon Clabbers gisteren
M, fggen. Wel dat de diverse poli-
C lcten tot 1993 de tijd hebben
% n nun begroting sluitend te

.p^eën die tot nu toe leven in de

'^ Centscommissie concentreren
D w°nd het beheer van gebouwen
fyj agenpark. „Er zijn kleine on-
lin,. ele politiebureaus die we
H,g^h afstoten. Het district Lim-
°ld nu v°lêens Clabbers zon
lisj^ bureaus. Daarvan zou er

een aantal opgeheven
'"d k Woi-den. Sluiting van de on-
(H abele vestigingen kan tiendui-
lis pil guldens per jaar schelen, al-
Uj Mabbers. De Limburgse com-

'e denkt ook aan de inkrimping
6j^et uit tweehonderd voertuigen

wagenpark.
L

Korthals Altes heeft ook
i^,aridelijke werkgroep ingesteld
Mo e* korps door te lichten en een
tfe)Ssng te vinden voor het struc-e tekort van 50 a 60 miljoen gul-
-stn aarmee de Rijkspolitie al ja-
l{rsang kampt. „Het kon niet an-
»s„„ 0^ dat tekort moest wordenewerkt. We moeten nu gaan
L e n met een vastgestelde begro-
et',, Waaraan niet meer tè tornenli^J aldus de Algemene Inspectie-

st van de Rijkspolitie.

De landelijke werkgroep heeft voor-
lopig geconcludeerd dat met een
verdergaande automatisering en
met 600 mensen minder deRijkspo-
litie hetzelfde werk zou kunnen blij-
ven doen en toch een bedrag van 50
a 60 miljoen gulden per jaarkan be-
zuinigen.
Dit plan staat geheel los van de her-
plaatsing van agenten van kleinere
naar grotere korpsen.

Werkgevers bouw
houden vast aan
flexibeler ATV

WOERDEN - De werkgevers in de
bouwnijverheid (250.000 werkne-
mers) houden vooralsnog vast aan
een flexibeler vormgeving van de
huidige ATV. Zij willen vier snip-
perdagen rond de kerst ruilen voor
roostervrije dagen, waardoor de be-
drijven minder onderbrekingen
hebben.

De overige 12 roostervrije dagen
willen de werkgevers ongemoeid la-
ten, zo heeft AVBB-scretaris mr P.
van Rooij gisteren meegedeeld tij-
dens een schorsing van het CAO-
overleg in Woerden.

Tot nu toe wilden de werkgevers
ook de inroostering van deze dagen
ter discussie stellen, maar daarvan
is nu afgezien om de bonden tege-
moet te komen, aldus Van Rooij. De
bonden zijn voorshands echter niet
bereid om maar enige concessie te
doen op het gebied van de rooster-
vrije dagen. Zij zijn bang dat het los-
laten van de collectieveroostervrije
dagen nadelig gevolgen heeft voor
de herbezetting van vrijgekomen ar-
beidstijd.Hetweer

TEEL WIND
tife eea matige tot vrij krach-
lns stroming uit richtingen
W<lm west en noordwest
? ft» Ucnt aangevoerd waar-

°Pklarin£en °°k wol-
♦cL eden voorkomen. In de
"Ui kan nog een licht« Vallen maar in de mid-
VC»fdt de buienaktiviteit
\ '«rukt door een zwakke

o Van hogedruk en is het
Sf6' **e maximumtempera-
NmWordt 8 «raden. In de
\t^ eaat de wind draaien
W*uidwest tot west en
\^} de bewolking weer toe
''"*sd a ket mdc nacht van
J»a* a 6 op woensdag weer
Vagenen.
ffcffe actuele informatie be-
Vt de het weer in Limburgu bellen 06-91122346.

<>AG:S>: 07.57 onder: 17.52
k<\«. °«?: 1102 onder: 04.17

C°P: 07.55 onder: 17.5411°P: 11.53 onder: 05.25

Kind nog levend
na kwartier
onder water

UTRECHT - Het vierjarig jon-
getje Abdul Boudella, dat zon-
dag in Utrecht een kwartier lang
onder water heeft gelegen, is
door een in reanimatie gespecia-
liseerde arts van de GG & GD
ternauwernood van de dood ge-
red. Het komt zelden voor dat
iemand het er na zon lange tijd
zonder zuurstof nog levend af-
brengt.
Het jongetje raakte zondagmid-
dag bij het spelen te water. Vier
politiemensen' sprongen te wa-
ter, maar konden het jongetje
niet vinden. Pas na een kwartier
slaagde een duikploeg van de
brandweer erin de jongen op de
kant te brengen. De GG & GD-
arts paste met succes reanimatie
toe, hoewel de lichaamstempera-
tuur inmiddels tot 27 graden was
gedaald. Het jongetje verblijft
nog in het ziekenhuis. Bedrijven

Daarnaast heeft de rijksdienst voor
het wegverkeer alle Nederlandse
kentekens vergeleken met de gege-
vens in het verzekeringsregister.
Dat heeft een computer 'even in het
weekeinde' gedaan, aldus een
woordvoerder van het ministerie.
Daarbij is komen vast te staan dat
ook bedrijven onverzekerde auto's
op de weg hebben. Het gaat om
ruim 50.000 bedrijven.

Een kleine 45.000 hiervan heeft
maximaal drie auto's op deweg. De
rest heeft er vier of meer en die ont-
vangen deze week een brief van de
minister. De rijksdienst voor het
wegverkeer pakt de 45.000 bedrij-
ven met kleine wagenparken in een
volgende fase aan.
Vanaf volgende week ontvangen
elke dag 50.000 particuliere autobe-
zitters een brief van Verkeer en Wa-
terstaat. Ook zij krijgen twee weken
de tijd om na te gaanof hunauto ten
onrechte niet in het verzekeringsre-
gister is opgenomen.
In april gaat de overheid daadwer-
kelijk bekeuren. Een boete van 400

gulden is het minimum. Wie al eer-
der is betrapt op onverzekerd rij-
den, krijgt een „veel hogere" boete.

In zo een geval kan Justitie een
auto-eigenaar voor de rechter da-
gen, die ook een gevangenisstraf
kan opleggen of het rijbewijs tijde-
lijkkan intrekken. Wie de boete van
400 gulden niet op tijd betaalt, krijgt
een acceptgiro van 500 gulden. Bij
de rechter wordt het ten minste 600
gulden, aldus Verkeer en Water-
staat.

Als alle aan te schrijven autorijders
daadwerkelijk onverzekerd blijken
te zijn, levert dat de staat 250 mil-
joen gulden op.

Kleuter (4)
overleeft val
van 12 meter
BEVERWIJK - Een vierja-
rige kleuter heeft een val
van twaalf meter over-
leefd. De jongen viel uit
een raam van een op de
vierde etage gelegen flat-
woning in Beverwijk.

Zijn val werd gebroken
door een boom en het kind
kwam op gras terecht. In

het ziekenhuis werd een
scheurtje in de schedel
ontdekt. Vervolgens is het
kind naar het Umuidense
Zeewegziekenhuis ver-
voerd voor verdere behan-
deling.

Het knaapje was alleen in
de flat en was kort voor
zijn val door een buur-
vrouw in bed gelegd. Het
kind heeft kans gezien het
raam in de slaapkamer te
openen en is vervolgens
naar buiten gevallen. Hij
werd achter de flat op het
gras gevonden.

In Sint Joost en
Helden-Parmingen

Twee doden in
het verkeer

door gladheid
ROERMOND - Bij twee verkeers-
ongelukken zijn gisterochtend twee
personen om het leven gekomen.
Het betreft een 16-jarig meisje,
G. Janssen uit het Noordhmburgse
Maasbree, en een 22-jarige vrouw,
M. Kamps uit Sittard. Het 16-jarig
meisje kwam om toen de auto waar-
in zij zat in Helden-Parmingen tegen
een boom botste. De 22-jarige
vrouw kwam door een gelijksoortig
ongeval bij St Joost om het leven.
De ongelukken waren te wijten aan
gladheid op de wegen.
In totaal vonden er volgens de poli-
tie in Limburg twintig ongelukken
plaats, die te wijten waren aan de
plotselinge kou. De materiële scha-
de was groot. Een woordvoerder
van de rijkspolitie sprakvan een 'ra-
vage op de wegen in Midden-Lim-
burg'. Hij wees er op dat automo-
blisten kennelijk steeds opnieuw
verrast worden door gladheid in de
ochtenduren.

9) Zie verder pagina 11

Rond 630.000 auto's niet in verzekeringsregister

Grootscheeps offensief
tegen 'zwartrijders'

Van onze verslaggever

DEN HAAG- De 500.000 zon-
der WA-verzekering rijdende
automobilisten en bijna 8.000
ondernemingen met 130.000
bedrijfsauto's die eveneens
onverzekerd zijn, krijgen twee
weken de tijd om aan te tonen
dat zij wél premie hebben be-
taald. Lukt dat niet, dan volgt
een boete van minimaal 400

gulden. Het ministerie van
Verkeer en Waterstaat heeft
dit gisteren aangekondigd.

Het centraal bureau motorrijtuigen-
belasting heeft vastgesteld dat on-
geveer 630.000 auto's niet zijn opge-
nomen in het verzekeringsregister.
Dat heeft het ontdekt door auto's te
fotograferen en de kentekens te ver-
gelijken met zijn eigen gegevens.
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# Akkoord over

commerciële zender.
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# Verpleegkundigen
wakker geschud door
actie.
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# Scholen pikken
bezuinigingen niet.
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# Geen angst voor
rookverbod.
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sport

" Gert Jan Theunisse en
Steven Rooks starten
niet in Giro.

# Het wonderbaarlijke
herstel van doelman
Joop Hiele.

" Yvonne van Gennip zet
nog geen punt achter
haar carrière.

Gevolg van Alkmaarse uitspraak

'Brunssumse' Tamil
moet Nederland uit

Van onze verslaggever

BRUNSSUM/HEERLEN - De
Brunssumse politie heeft gis-
termorgen een Tamil opge-
pakt met het doel de vermoe-
delijk 26-jarige jongeman te-
rug te sturen naar Sri Lanka.
De politie denkt vandaag een
reisdocument voor de Tamil,
hier bekend onder de naam
Ravi, te krijgen, zodat hij op
het vliegtuig naar zijn geboor-
teland kan worden gezet.

Een tijd lang heeft Nederland geen
Tamils uitgezet. Vorige week heeft
de rechter te Alkmaar echter be-
paald dat datnu weer kan, omdat de
Tamils in bepaalde delen van Sri
Lanka geen gevaar zouden lopen.
Op grond van die uitspraak heeft de
Brunssumse politie nu de Tamil
Ravi, die al vier jaar in Nederland
verblijft, opgepakt. „Het gaat om
iemand die alle stadia van de asiel-
aanvrage heeft doorlopen. Hij heeft
politiek asiel aangevraagd en dat is
afgewezen evenals de aangevraagde
herziening van dat besluit.
De Raad van State heeft dat besluit

niet geschorst en het kort geding
daarover heeft hij ook verloren. Wel
nog loopt de bodemprocedure bij
de Raad van State maar aangezien
geen gewijzigd standpunt wordt
verwacht, gaat Justitie over tot uit-
zetting," aldus een woordvoerder
van de politie gisteravond.

'" Zie verder pagina 11

Wonderbron
met cadmium

vervuild
Van onze correspondente

BERINGEN - De bron van de
kapel van Onze Lieve Vrouw aan
de Staak in het Belgisch-Lim-
burgse Koersel, waaraan een ge-
neeskrachtige werking wordt
toegeschreven, blijkt ernstig ver-
ontreinigd te zyn met cadmium.
Dagelijks komen vele bedevaart-
gangers naar 't Fonteintje in
Koersel om het 'wonderwater' te
drinken. Zy' hopen zo van hun
kwalen af te komen. Sinds giste-
ren is het ten strengste verboden
om het water te drinken.Zelfs als
het gekookt is. De overheid heeft
bij de bron een waarschuwing
geplaatst waarmee de bedevaart-
gangers op het gevaar van het
water wordt gewezen.
De bron wordt geregeld gecon-
troleerd. Bij de laatste analyse
kwam aan hetlicht dat het veel te
veel cadmium bevatte. Het is nog

I volstrekt onduidelijkwaaraan de
cadmiumverontreiniging is te
wijten.

De laatste
Sovjet-mili-
tairen moeten
volgens de ak-
koorden van
Genève van
verleden jaar
april voor
woensdag uit
Afghanistan
weg zijn en op
het vliegveld
van Kaboel
gaat het 'in-
schepen' in
militaire
vrachttoestel-
len dan ook
gestaag door.
Zware
sneeuwval
heeft het ver-
trek van een
aantal Sovjet-
soldaten ech-
ter vertraagd.
Desondanks
meldde Radio-
Moskou giste-
ren dat de te-
rugtrekking
bijna voltooid
is. Alleen nog
kleine groep-
jes verblijven
in Kaboel en
andere gebie-
den," aldus de
radio. Het
partijblid de
Prai be-
richtte giste-
ren dat Af-
ghaanse ver-
zetsstrijders
hun activiteit
opvoeren ten
westen van
Kaboel. „De
opstandelin-
gen schoten
enkele raket-
ten af in de
richting van
het vliegveld
van Kaboel,
zonder echter'
goed doel te
treffen."

Bij controle
4,2 promille
in het bloed
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kunst

Wat doet Rembrandt in een opslagdepot?

Rijksdienst Beeldende Kunst
'nationaal kunstreservoir'

DEN HAAG - Wat doen kostbare
schilderijen van beroemde kunste-
naars in voor publiek ontoegankelij-
ke ruimten? Horen die topstukken
niet thuis in musea of andere insti-
tuten waar kunstliefhebbers de
kans krijgen er optimaal van te ge-
nieten? Vragen die opkomen na de
berichten over de ontvreemding
van kostbare schilderijen uit de op-
slagdepots van de Rijksdienst Beel-
dende Kunst (RBK) in Den Haag.
'Man met baard', een schilderij van
Rembrandt uit 1647 en 'IJsvermaak'
van Jan van Goyen uit 1649 werden
onlangs vermist, een schilderij van
Co Westerik, 'De Pols' (1981) was al
in maart vorig jaaruit een depot van
de Rijksdienst Beeldende Kunst ge-
stolen.

Bij sommigen wekt het inderdaad
verbazing dat de opslagactiviteiten
van de dienst zich blijkbaar uit-
strekken tot topstukken van een
dergeüjk kaliber. Voor Frits Linne-
mann, voorzitter van de Beroeps-
vereniging van Beeldende Kunste-
naars (BBK), is het een raadsel dat
'daar Rembrandts liggen. 'Je komt
er niet achter. De Rijksdienst is een
erg oninzichtelijke en gesloten in-
stelling. Men is zelden of nooit be-
reid opening van zaken te geven
over zulke kwesties. Ook de woord-
voerster van het Rijksmuseum in
Amsterdam, met een wereldbe-
roemde topcollectie aan Rem-
brandts, kan een kreet van verwon-
dering niet onderdrukken. 'Wat zegt
u? Liggen er Rembrandts in ons
tand opgeslagen die niet door het
publiek kunnen worden bekeken?'
Adjunct-directeur R.E.O. Ekkart
van het Rijksbureau voor Kunsthis-
torische Documentatie in Den
Haag, is daarentegen helemaal niet
verbaasd. Hij zegt: 'Je kunt de
Rijksdienst Beeldende Kunst niet
vergelijken met een museum. De
dienst functioneert als een soort na-
tionaal reservoir waaruit geput kan
worden ten behoeve van binnen- en
buitenlandse tentoonstellingen of
indere presentaties in bijvoorbeeld
"yksgebouwen. De opslag is altijd

dus nooit permanent. Bang
iat men zichvan deze kunst niet op
le hoogte zou kunnen stellen is dan
>ok onterecht.
Ekkart wijst erop dat nu eenmaal
liet alle kunst in ons land tegelijk
»n voortdurend kan worden ten-
:oongesteld of anderszins aan het
jubliek vertoond. 'Er is zó veel raa-
«riaal. Nederlandse musea bezitten

bijvoorbeeld erg veel werk van Jan
van Goyen. Dan is het helemaal niet
vreemd als eens één van zijn schil-
derijen 'in magazijn' is en niet be-
zichtigcl kan worden. Nee, er is geen
sprakevan dat de bij de Rijksdienst
opgeslagen kunst daareen vaste be-
stemming heeft. Op gezette tijden
komen de werken uit de depots om
tentoongesteld te worden, of dienen
voor representatieve doeleinden of
als tijdelijke aanvulling op werken
die in een rijksgebouw voor enige
tijd zijn uitgeleend. Daardoor fluc-
tueert de kunst-in-depot behoor-
lijk.

" 'Man met baard' van Rembrandt, ontvreemd uit het depot
van de Rijksdienst Beeldende Kunst.

Presentaties
De RBK heeft zoals gezegd tot taak
de beheerde kunstwerken, vrijwel
steeds in samenwerkingmet de mu-
sea, regelmatig te exposeren op pre-
sentaties in het binnen- en buiten-
land. De Beroepsvereniging van
Beeldende Kunstenaars (BBK)
vindt echter dat dit onvoldoende ge-
beurt; voorzitter Linnemann
spreekt zelfs van een zeer inactief
beleid op dit terrein, geheel in te-
genstelling tot de Nederlandse
Kunststichting die destijds wél re-
gelmatigreizende tentoonstellingen
hield.De dienst neemt ook deel aan
internationale kunstmanifestaties.
Verder koopt de dienst kunstwer-
ken aan - het aankoopbudget waar-
over de dienst beschikt bedraagt 1
miljoen gulden per jaar - en legt
daarvoor verantwoording af in de
vorm van aankooptentoonstellin-
gen. Tenslotte adviseert de dienst
over het behoud van 'roerende mo-
numenten' die vallen onder de Wet
Behoud Cultuurbezit. Sinds 1 ja-
nuari van dit jaar heeft de dienst er
ook nog een 'recuperatie-taak bij
gekregen; recupereren is het weer
in bezit proberen te krijgen van tij-
dens de bezettingsjaren door de
Duiters weggevoerde kunstwerken.

Bij het opslaan en beheer van
kunstwerken wordt er onderscheid
gemaakt tussen kunst van histori-
sche waarde (gaat terug tot vóór de
Gouden Eeuw) die in aparte afdelin-
gen worden bewaard, en heden-
daagse kunst waarbij verschil wordt
gemaakt tussen werken met cultu-
rele waarde en die met 'bijzondere'
culturele waarde. Die laatste wer-
ken worden met extra zorg behan-
deld. Volgens Linnemann van de
BBK is de hoeveelheid hedendaag-
se kunst - daaronder massa's wer-

ken verkregen via devroegere Beel-
dendeKunstenaars Regeling (BKR)
- overigens vele malen groter dan de
omvang van de 'historisch waarde-
volle kunst.

Studentenkoor
concerteert

in Maastricht

MAASTRICHT - Het
Nederlands Studenten
Kamerkoor (NSK) doet
tijdens zijn Nederland-
se tournee deze week
ook Limburg aan. In de
aula van de Muziek-
school van Maastricht
geeft het koor komende
vrijdag een concert, dat
om 20.15 uur begint. Op
het programma staan
werken van Britten,
Werle, Stockhausen,
Penderecki, Rauta-
vaara, Barlow, Musgra-
ve,Badings enBruynèl.
Dirigent is Cees Rotte-
veel. Het is voor de vijf-
tiende keer dat het Ne-
derlandsStudenten Ka-
merkoor op tournee
gaat. Het NSK wordt
ieder jaar opnieuw sa-

mengesteld, waarna in
een korte, intensieve re-
petitieperiode het re-
pertoire wordt ingestu-
deerd. Hoog niveau en
ongebruikelijke reper-
toirekeuze zijn kenmer-
kend voor dit koor, dat
bestaat uit studerende
amateur zangers en zan-
geressen. Onbekende
composities en nieuwe
muziek zijn steeds te-

rug te vinden in de pro-
gramma's van het NSK;
diverse keren bracht
het koor nieuwe com-
posities in première,
o.a. van Daan Manneke,
Joep Straesser en Huub
Kerstens. Ook dit jaar
staat er op het program-
ma van het NSK over-
wegend nieuwe mu-
ziek. Bijzonder spekta-
kulair zijn de composi-

ties Drei Schwarme-
reien voor koor en elec-
tronica van Henk Ba-
dings en From the Tri-
pod voor vrouwenkoor
en geluidsband van Ton
Bruynèl. Een oorspron-
kelijk geplande compo-
sitie in opdracht van
NSK-15 kan niet wor-
den uitgevoerd, omdat
het stuk niet op tijd kon
worden afgeleverd.
Vanaf de oprichting in
1974 staat het Neder-
lands Studenten Ka-
merkoor onder leiding
van Cees Rotteveel,
hoofdvakdocent koor-
directie aan het Bra-
bants Conservatorium.
Met dit projekt neemt
hij afscheid van het
koor.

" Het Nederlands Studenten Kamerkoor.

'Victor ofde kinderen aan de mach' in première kunst en cultuu

Het Vervolg met
nieuwe productie

MAASTRICHT - De Franse auteur Roger Vitrac projecteerde zijn
eigen getourmenteerde, gespleten leven op het jongetje 'Victor' in zijn
meest besproken toneelstuk: 'Victor ofde kinderen aan demacht. To-
neelgroep Het Vervolg in Maastricht liet zich erdoor fascineren. Vrij-
dag, 17 februari, om 20.30 uur, brengt het de première in zijn eigen
theater in Het Generaalshuis aan het Vrijthof.

Nu eens geen beknopte voorstel-
ling, maar een productie die, exclu-
sief de pauze, twee uur in beslag
neemt. Léon van der Sanden, die
ruim een halfjaar geleden'Philocte-
tis' regisseerde, heeft ook de regie
van 'Victor' op zich genomen. Geen
sinecure, want 'Victor' is niet ge-
makkelijk te spelen. Bovendien is
de inhoud zo complex, dat hij niet
tot in de finesses te ontwarren is.
Een surrealistisch drama met dra-
matische-, boulevardcomedie-, zo-

wel als kluchteffecten. „Het is een
aaneenschakeling van absurdisti-
sche elementen, in principe een
briljant stuk, als het publiek er ge-
noegen mee wil nemen dat niet alles
verklaarbaar is", aldus de regisseur.

redactie: jos fruscl

Revolutionair
Roger Vitrac schreef het stuk in
1928. Het was destijdseen grote pro-
vocatie, met alle normen en waar-
den werd de vloer aangeveegd. Uit-
spraak van Vitrac: „Alle elementen
uit mijn burgerlijke drama's en ook
de personages die erin voorkomen,
zijn aan het leven ontleend, bijna
zonder vermommingen. Het is droe-
vig om te zeggen, maar het ongeluk
van anderen trekt mij aan".
Vitrac, geboren november 1899 in
Pinsac in de Dordogne, had geen
gelukkige jeugd. Zijn ouders had-
den voortdurend ruzie omdat zijn
vader zijn eigen geld, en datvan zijn
vrouw, verdobbelde, en hij haar be-
droog. In 'Victor'.toont de auteur de
wereld van de volwassenen, gezien
door de ogen van een vroegrijp
kind. Toen Vitrac 12 jaar was, ver-
huisden zijn ouders naar Parijs. Tij-
dens zijn militaire diensttijd ont-

dekte hij een aantal jonge kunste-
naars met wie hij de Dada-manifes-
taties in Parijs bezocht. Hij voelde
zich aangesproken door de denk-
beelden van de Dadaïsten om de
vooroorlogse principes: werk, geld,
kerk en eer, over boord tegooien. In
een soort droomtoestand tussen sla-
pen en waken- er werden collectie-
ve slaapséances georganiseerd - de-
den ze inspiratie op om de beelden
die zich daarbij aandienden op te
schrijven. In 1924 sloot Vitrac zich
definitief bij de surrealisten aan. In
1926 richtten de regisseurs/schrij-

vers Artaud, Vitrac en Aron het
Théatre Alfred Jarry op. Artaud en
Vitrac waren toen echter al uit de
surrealistische beweging verwij-
derd. In de ogen van André Breton
bevatte het toneel teveel controver-
siële elementen. Het bestaande
theater zou vernietigd moeten wor-
den, in elk geval ontdaan van spel of
amusement. Vitrac was van mening
dat het theater het publiek in een
staat van opwinding moest bren-
gen. Op het moment dat 't publiek
denkt begrepen te hebben waar het
om gaat, moet het tegengestelde
zichtbaar worden. Na de eerste
voorstelling van Théatre Jarry, juni
1927: 'Mystère de I'Amour de Vi-
trac', waarmee derecensenten geen
raad wisten, kwam Vitrac een jaar
later met 'Victor'. Het publiek bleek
vooral geschokt door de anti-milita-
ristische en anti-patriottistische
geest die het stuk ademt. Théatre
Jarry ging failliet en in 1934 ont-
stond een breuk tussen Vitrac en

Artaud. Tussen 1929 en 1938 werkte
Vitrac mee aan een groot aantal
films. Zijn verblijf in een kliniek
voor alcoholverslaafden leverde het
stuk 'Le Loup Garou' op. Tijdens de
tweede Wereldoorlog hield Vitrac
zich ook bezig met films, schreef
een autobiografisch stuk over zijn
jeugd, maar ging aan zijn alcohol-
verslaving te gronde. Januari 1952
overleed hij.

Léon van der Sanden: 'Victor' is het
beroemdste stuk van de schrijver.
In de jarenzestig werd het door de
NederlandseComedie op hetreper-
toire genomen. Verleden jaar speel-
de 'De Appel' het. Anouihl heeft
eens gezegd: 'Ik had alles wat ik ge-
schreven heb willen inwisselen
voor dit éne stuk, het is geniaal!'

" Repetitiefoto van 'Victor' door Het Vervolg

Victor
'Victor' in het stuk, viert zijn 9e ver-
jaardag. Hij is in 1900 geboren, de
nieuwe eeuw is even oud als het
kind. Na negen jaar leven is de wan-
hoop van de jongeVictor, en van de
nieuwe eeuw, zo groot, dat hij en
zijn ouders zelfmoord plegen. Het
kind Victor werd door zijn ouders
veronachtzaamd, in eenkeurslijf ge-
perst. Door die opvoeding heeft hij
zijn kinderlijkheid verloren. Alle
pogingenvan iemand als Victor om
zijn stem te verheffen in een wereld
van gewelddadigheid, lopen stuk
omdat niemand naar hem luistert.
Ze wordt, abstract gezien, ge-
smoord in individualisme en onver-
schilligheid. Op die negende ver-
jaardag maakt het 'volwassen kind'
amok. „Toch is 'Victor' ook gewoon
een familiestuk", zegt deregisseur.

De toneelfiguur 'Victor' is een 'kind'
van 1.81 m lengte! De rol wordt ver-
tolkt doorAdri Overbeeke, eerder te

zien als 'Lancelot' in 'De Draa*
andere spelers zijn: Ryan va"
Akker, Mieneke Bakker, Mennjj
Beekurn, Marie-Christine de 'Hans van Leipsig, Martin de'
en Juul Vrijdag.

Visitekaartje
Léon van der Sanden: „Wij hej
eerst geëxperimenteerd met'
opdrachten, met levende von*
van de spelers. Vervolgens zil'
op precisie gaan werken". De *
seur heeft zich overigens zo i*
keurig mogelijk gehouden aai1
nuscript en bijbehorende adv*
Maar dan nog is er voor de regl*
ruimte om er zijn visitekaart^
te hechten, voor de spelers ofl 1

rol te karakteriseren.
'Victor' is ook te zien op zaterdjj
februzri om 20.30 uur en zond»
februari om 14.30 uur. Vervou
loopt het stuk een week in 'Dep

ke Grond', Amsterdam. HetkoJ (
februari in Venray, 10 april in *24 april in Roermond, 5, 6 en"
in het Generaalshuis en 12 n 1
Heerlen. myaH"

Oplossing
van
gisteren -cm- n - n

-vol u me '
poes - o e i

- I d-ger 1

-ue-e - ' '■
stre m s e '- i -gal el
bel -kan*

de speelgoedspiegel

(c) Standaard Uitgeverij n.v. Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. / 'sGravenhage

recept
Jagersgehakt
Benodigdheden voor 4 personen:
400 tot 500 g grof gemalen varkens-
ofrundergehakt, 100 tot 150 g mager
vers spek, 2 grote uien, 200 g kleine
champignons, 2 dl rode wijn (bij-
voorbeeld Rioja), 1 kleine groene
kool, 750 g kleine aardappelen.
Zet aardappelen op met water en
snufje zout. Voeg na 10 minuten de
in smalle reepjes gesneden groene

kool toe. Schep, zodra aardappelen
gaar zijn, alles in vergiet en laat uit-
lekken. Snijd spek in blokjes en bak
bruin en knapperig. Schep ze uit de
pan en houd warm. Bak in spekvet
gehakt onder voortdurend omroe-
ren tot het goudbruin is en in krui-
mels uit elkaar is gevallen. Voeg
grof gesnipperde uien en in vieren
gesneden champignons toe. Schep
enkele malen goed om en laat nog
even bakken. Schenk er 2 dl bouil-
lon en de wnn bij. Breng op smaak

met zout en peper, leg deksel schuin
op depan en laat nog ca. 20 minuten
heel zachtjes sudderen. Schep er de
aardppelen en de kool door. Dien
het gerecht door en door warm op.
Gameer vlak voor het opdienen met
achtergehouden spekjes.
TIP: Een meer pittige smaak wordt
verkregen door tegelijk met gesnip-
perde uien 2 ragfijn gesnipperde
knoflookteentjes erbij te doen., hub meijer
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Onennigheid
*oe *s ne* kabinet er echter

iten Seslaagd om met eigen voor-
v'ls^ e komen ter stimulering van
Dta Onenigheid over de
We , 'nhoud van te nemen maat-
ren 6.? en de kosten daarvan vor-
"fies oorzaak. Reden voor Deen De Grave om het onder-en 2U'n ne* openbaar aan te snij-
at»cler *;iden willen het kabinet zo
*tge druk zetten om alsnog met

Voorstellen te komen. De
l^e Roemde het gisteravond 'be-
let' ij °-e waardigheid van het kabi-
"itiat- net de kwestie overlaat aan. dieven uit de Kamer.
lp g rave wees erop dat deKamer alfed° torjer 1987 een motievan zijn

aatlnam, waarin het kabinet
b^t Sevraagd voor 1 januari 1988
% „ beleidsvoorstellen te komen
"Un611-rneer winstafhankelijke be-

f^n $'n de bedrijven te stimule-
Irj a °lgens hem is de zaak nu ex-
lief f lueel geworden door de rela-
liver°rse loonsverhogingen die in
»0or Se, CAO's worden opgenomen.

moet een soortgelijke
D|M{LVan zaken voorkomen worden,
Htio meer via de winstdelingsre-

Bij '*ar\ Ke t^YD wordt vooral gedacht
v stimuleren van winstdeling
ssrrnpgenstitels zoals aandelen,

Ües jP^ticipatiebewijzen of obliga-
te e ndien het kabinet niet binnen
k\f ms^de termijn van een maand.et initiatieven komt, willen de
;°aiit etl °P dit punt trachten metllegenoot CDA zaken te doen.

Met een schuin oog kijkt de VVD
echter ook naar een wetsvoorstel-
Vermeend (PvdA) dat al sinds eind
1987 op behandeling in de Kamer
ligt te wachten. Vermeend stelde
voor om winstuitkeringen tot 2000
gulden per jaar, waarvan maximaal
1000 gulden in contanten, belasting-
vrij te laten.

Struikelblok
Vooral het aanpakken van bedrijfs-
spaarregelingenzou nu het struikel-
blok zijn binnen het kabinet om tot
voorstellen inzake winstdeling te
komen. Het voorstel om de spaarre-
gelingen bij de plannen te betrek-
ken is afkomstig van Financiën.
Daar ziet men zo een mogelijkheid
om de kosten van fiscale stimulan-
sen voor winstdeling te beperken.
Nu gelden voor bedrij fsspaarrege-
lingen ook bepaalde belasting-voor-
delen. Deze zouden in de ogen van
Ruding moeten vervallen.

Medio oktober diende staatssecre-
taris Koning (Financiën) wel een
wetsvoorstel bij de Kamer in waar-
door opties op bedrijfsaandelen die
een werkgever toekent aan zijn
werknemer tot een bedrag van 750
gulden per jaarbelastingvrij zouden
blijven.

DeGraaf haalt
angel weg uit

aanpassingAAW
I - Staatssecretaris De

*v°nd Sociale Zaken) kan van-
-1,1 dgTakenen op een meerderheid

1
eedeKamer voor zijn wets-

Vo0r
l
d de AAW aan te passen.

Vggp
e regeringsfracties is de pijn

inornen nu hij op de valreepvtqu Jn tegemoetkomingkwam om
\nT

en alsnog, tot het moment
,P zijn voorstel wet wordt, in
egenheid te stellen een AAW-

ring aan te vragen.

e 1 *
geuJke behandeling van vrou--6n °P2ichte van mannen in desSti H:een basisuitkering voor men-

! f^at " t*oor een handicap niet in
'n> 2al'Jn betaald werk te verrich-

' dan na ruim twaalf jaar on-
.Vet Worden gemaakt. De staats-
S ar» ris heeft het hiermee niet la-

omen °P een voorspelbare
% ?:ng Van de Tweede Kamer op

Svoorstel- Zowel de rege-
als de oppositie be-

eGr ,n dit als een taktische zet.aafhield zo langmogelijk vast
oorsPronkelijke plan om

Stu en van vrouwen op AAW
%8 Rugwerkende kracht tot begin
fe 2o"geldig te verklaren. Hij wil-
'l de , en vloedgolf van aanvragen
Serii °p van 1988 en dit Jaar ont"

af|en- Aanvankelijk dacht De
S üitw er welzestigduizend nieu-
> Qtrien ciinBsaanvragen zouden los-

dn* ePraktijk wees anders uit:
Vrl er zi Jn er een kleine 2500'agen ingediend.

Weer aanval op
legerkamp in

Argentinië
BUENOS AIRES - Argentijnse mi-
litairen hebben gisteren een gewa-
pende aanval op een kazerne in het
noordoosten van het land afgesla-
gen. Dit heeft een woordvoerder
van het Argentijnse leger verklaard.
Volgens de woordvoerder waren de
aanvallers, die maandag voor zons-
opgang een legerkamp in Rio Cuar-
to overvielen, waarschijnlijk lid van
een linkse groepering.
De groep vluchtte na een felle scho-
tenwisseling, die aan een soldaat
het leven kostte. Het was de derde
aanval op een kazerne binnen een
maand.

Echtgenote van ANC-leider beschuldigd van misdrijven

Advocaat van Winnie
Mandela neemt ontslag

Van onze correspondent

JOHANNESBURG-Krish Naidoo,
de advocaat voor Winnie Mandela
heeft maandag laten weten, dat hh'
haar niet langer meer wil vertegen-
woordigen. Hoewel Naidoo 'per-
soonlijke redenen' aanvoerde voor
deze beslissing, twijfelt niemand er
in Johannesburg aan, dat deze inge-
geven is door de aanhoudende con-
troverse rond Winnie Mandela's be-
trokkenheid bij ontvoeringen, mis-
handelingen en mogelijk moord. De
bekendmaking van Naidoo volgde
onmiddellijk na persberichten, dat
Winnie Mandela gerechtelijke stap-
pen overweegt tegen twee Zuidafri-
kaanse kranten, die de afgelopen
dagen over de beschuldigingen aan
haar adres hebben gepubliceerd.

Deze kranten - de Sunday Star en
de Weekly Mail - citeerden oogge-

tuigen, die haar verantwoordelijk
stellen voor de ontvoering van vier
zwarte jongeren eind december vo-
rig jaar uit een opvangcentrum in
Soweto. Deze jongens werden ver-
volgens mishandeld door leden van
haar lijfwacht, beter bekend als het
'voetbalteam Mandela United'. Win-
nie Mandela zou hierbij een zweep
hebben gehanteerd.

Een van devier jongens slaagde erin
te ontsnappen, twee anderen wer-
den later onder druk van burgerlei-
ders in Soweto door Winnie Mande-
la vrijgelaten, maar de vierde, de 14-
-jarige Stompie Mokhetsi is nog al-
tijd spoorloos en aangenomen
wordt dat hij dood is. Advocaat Jef-
frey Budlender bevestigde gisteren
voor het eerst over beëdigde verkla-
ringen van de drie jongens te be-
schikken, die Winnie Mandela's be-
trokkenheid bevestigen.

Ook wordt de naam van Winnie
Mandela en die van haar lijfwacht
nu openlijk in verband gebracht
met de moord op de populaire dok-
ter Abu-Baker Asvat twee weken
geleden. Asvat heeft als laatste
Stompie Mokhetsi medisch onder-
zocht heeft, een dag voordat hij
werd doodgeschoten door twee on-
bekende zwarte jongeren.

In anti-apartheidskringen vraagt
men zich openlijk af hoe Winnie
Mandela zich uit deze situatie kan
redden. Ook maakt men zich ernstig
zorgen over de negatieve uitwer-
king die alle publicaties in de bin-
nen- en buitenlandse pers kunnen
berokkenen aan de anti-apartheids-
strijd en depersoon van ANC-leider
Nelson Mandela, die als de 'vader
van deonderdrukte natie'wordt be-
schouwd.

CDA en VVD eisen op korte termijn concrete voorstellen

Kabinet onder druk over
winstdeling werknemers

t . Van onze parlementaire redactie

J,j^N HAAG -De fracties van CDA en VVD willen dat het ka-
i|0

et °P korte termijn komt met voorstellen om winstdelinge >i s?r erknemers te bevorderen. CDA-fractieleider De Vries

* e gisteravond op een spreekbeurt in Kampen 'opkorte ter-; j JU concrete actie' van het kabinet. WD-Kamerlid De Grave
tr j. weten dat het kabinet van de liberalen nog een maand

i \pj& om met eigen voorstellen te komen. Zo niet, dan zal de
ij u zelf initiatieven nemen.
L .
)e jl'msters Ruding (Financiën) en
W°nlnS (Sociale Zaken) lieten|esin oktober 1988 in een brief aan
k n er weten dat het kabinet be-
te Vember met voorstellen inza-
aiunstdeung zou komen. Volgens

k wir>stdeling leiden tot flexi-
to^, beloning in bedrijven. Dit
ot j de economie, de bereidheid
lei(jo°nmatiging,0°nmatiging, de werkgelegen-lejd,,6ll het functioneren van de ar-

ten goede, aldus beide
Vefkn en' Bovendien raken
let . emers nauwer betrokken bij

ei6en bedrijf.

binnen/buitenland

Aartsbisschop Tutu beslist vandaag
Ds. Boesak sluit zich

aan bij hongerstaking

Van onze correspondent

j°HANNESBURG - De presi-
dent van de Hervormde Wereld-rad van Kerken, dominee Allan
°esak heeft zich gisteren aan-

sloten bij de 300 politieke ge-
ienen in Zuid-Afrika, die nu

drie weken in hongerstaking
gin. Boesak maakte zijn besluit
;". er>d in een open brief aan de
gister van Wet en Orde,
*dnaan Vlok. Deze is verant-woordelijk de noodtoestandsge-, angenen. De Anglicaanse aarts-
o'sschop van Kaapstad, Des-

ond Tutu zal vandaag samen
et een een aantal andere kerk-ers beslissen of zij het initia-eivan Boesak zullen navolgen.

Boesak is tot die stap overge-
gaan, omdat hijzelf in het verle-
den het slachtoffer is geweest
van willekeurige opsluiting door
de Zuidafrikaanse politie. Hij
riep ook andere christenen in
Zuid-Afrika en daarbuiten op om
zich bij de hongerstakers aan te
sluiten, totdat hun eisen zijn in-
gewilligd. Deze eisen zijn: on-

middellijke invrijheidstelling of
berechting.

In zijn brief noemt Boesak de
hongerstaking een 'dramatische
protestactie, die dramatische
consequenties kan hebben voor
alle inwoners in het land, maar
vooral voor de gevangenen die
eraan deelnemen. Het was voor

mij geen makkelijke beslissing.
Maar ik weet dat God dit van mij
verlangt. Ik kan alleen maar ho-
pen en bidden, dat u, meneer
Vlok, weet wat God van u ver-
langt', aldus Boesak.
Hoewel minister niet reageerde
op de brief van Boesak, stemde
hij later op de dagwel in met een
ontmoeting met de advocaten
van de hongerstakers. Vorige
week weigerde hij dat nog, om-
dat hij niet wilde 'zwichten voor
politieke chantage.

Inmiddels is het aantal honger-
stakers, dat in een ziekenhuis is
opgenomen, tot 14 gestegen. De
toestand van minstens één van
hen wordt ernstig genoemd.

Ministerie, producenten en Consumentenbond

'Dioxine in tampons geen
gevaar voor gezondheid5

Van onze Haagse redactit

DEN HAAG - Wie regelmatig tam-
pons, maandverband, papieren zak-
doekjes, theezakjes of koffiefilters
gebruikt, hoeft zich niet ongerust te
maken over haar ofzijn gezondheid.
De Britse televisie kwam gisteren
met berichten over de kanker-
verwekkende stof dioxine in deze
produkten. Zowel het ministerie
van Welzijn, Volksgezondheid en

Cultuur (WVC) als de producenten
en de Consumentenbond noemen
de hoeveelheden dioxine zo mi-
niem, dat dat geen gevaar voor de
gezondheid kan opleveren.

Dioxine ontstaat als bijprodukt van
industriële processen waarbij met
chloor wordt gewerkt. Tampons,
maandverband, papieren zakdoek-
jes, luiers en allerlei andere produk-
ten waarin 'absorberend papierma-
teriaal' zit, krijgen hun 'schpne' wit-
te uiterlijk doordatze met dhloor ge-
bleekt worden. Schoon voor het
oog, is nog niet schoon voor het mi-
lieu. Een woordvoerster van WVC:
„Na gebruik komt de dioxine in het
milieu terecht, daarom is het eigen-
lijk meer een milieuprobleem dan
een bedreigingvoor de gezondheid.
Ook de Consumentenbond zegt dat
de aangetroffen dioxine absoluut
geen gevaarvoor de gezondheid op-
levert. Woordvoerder G. Huis in 't
Veld: „Het gevaarvoor het milieu is
veel groter. Dioxine is een slecht af-
breekbare stof, die als afval in het
milieu terechtkomt. Daardoor komt
het ook in de voedselketen en uit-
eindelijk bij ons."

Ma stembusnederlaag

Japanse premier
ziet geen reden

tot aftreden
TOKIO - De Japanse premier, No-
buru Takeshita, peinst er niet over
in te gaanop de eisvan de socialisti-
sche oppositie om af te treden en
vervroegde verkiezingen uit te
schrijven. Hij gaf gisteren niettemin
toe dat de nederlaag van zijn Libe-
raal-Democratische Partij (LDP)
van zondag bij tussentijdse verkie-
zingen in Fukuoka, een bolwerk
van de LDP, een forse tegenvaller

De premier schrijft het verlies toe
aan onvrede onder de kiezers over
het Recruit-aandelenschandaal, dat
al heeft geleid tot het aftreden van
drie ministers uit zijnregering. Niet
de LDP-kandidaat maar zijn socia-
listische rivaal wordt nu gouver-
neur van de prefectuur Fukuoka op
het zuidelijke eiland Kyushu. De
marge van 200.000 stemmen viel
veel groter uit dan was verwacht.

De affaire, die vorig jaar zomer aan
het licht kwam, houdt de gemoede-
ren in Japan flink bezig.

Actie
De Consumentenbond overweegt
tot actie over te gaan. Huis in 't
Veld: „Het bleken van deze produk-
ten met chloor is niet noodzakelijk.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit een ini-
tiatief van een Duitse fabrikant, die
is met bruine koffiefilters op de
markt gekomen. Ook in Scandina-
vië, waar de grootste papierprodu-
centen zitten, zijn er dit soort initia-
tieven. Zo zijn er minder helderwit-
te luiers in de handel.Dat kan in Ne-
derland ook, niemand zal bezwaar
tegen minder witte produkten heb-
ben als het milieu daarmee gediend
is."
De PPR is maandag al met schrifte-
lijke vragen gekomen. Het kabinet
moet volgens deze partij bij de pa-
pierverwerkende industrie aandrin-
gen op veranderingen in het pro-
duktieproces, zodat er geen dioxine
meer in het milieu terechtkomt.

Vakbonden in
gezondheidszorg

verscherpen
looneisen

UTRECHT - Vier vakbonden in de
gezondheidszorg hebben gisteren
besloten hun eisen voor de nieuwe
CAO voor het ziekenhuiswezen
(200.000 werknemers) aan te scher-
pen. In plaats van 1,5 procent loons-
verhoging eisen Abvakabo, CFO,
GOB en FHZ nu 4, procent meer
loon en 1 procent loonruimte voor
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Dat heeftR. de Vries, voorzitter van
het gezamenlijk overleg van de bon-
den, gisterenmeegedeeld.
Met 1,5 procentvan de geëiste 4 pro-
cent loonsverhoging willen de bon-
den de salarisontwikkelingenin het
bedrijfsleven bijhouden en 2,5 pro-
cent is bestemd voor 'het inlopen
van de achterstand die in vergelij-
king met de werknemrs in het be-
drijfsleven is ontstaan. Deresteren-
de 1 procent moet van de bonden
worden besteed aan secundaire ar-
beidsvoorwaarden als werkgelegen-
heid, scholing en kinderopvang. Za-
terdag demonstreerden in Utrecht
vijfduizend verpleegkundigen om
kracht bij te zetten aan hun eis voor
een betere beloning. De demon-
stranten vonden de 1,5 procent
loonsverhoging waarmee de bon-
den binnenkort het CAO-overleg in
wilden gaan veel te laag.

9) Zie ook pag. 11

punt uit
Meisner

Kardinaal Joachim Meisner is
zondag geïnstalleerd als aarts-
bisschop van Keulen. Onge-
veer 12.000 mensen waren aan-
wezig bij de plechtigheid in de
Dom, terwijl buiten de kathe-
draal geprotesteerd werd tegen
de komst van de 55-jarige bis-
schop van Berlijn en tegen de
gang van zaken voorafgaand
aan zijn benoeming. Na een
maandenlange strijd tussen het
Vaticaan en het kapittel (ad-
viescollege) van het aartsbis-
dom Keulen werd hij eind de-
cember door paus Johannes
Paulus II benoemd. De kardi-
naal is een geestverwant van de
paus en staat te boek als zeer
conservatief.

Spionnen
In de Amerikaanse ambassade
in Moskou werkten in 1987.
meer Soyjetrussische infor-
manten dan Amerikanen. Dit
staat in een nieuw boek over de
zaak rond de Amerikaanse ma--
riniers die ervan waren be-
schuldigd spionnen van de
KGB toegang te hebben ver-
schaft tot het communicatie-
centrum van het ambassadege-
bouw. Volgens de auteur hield
de CIA zelfs voor het ministerie
van Buitenlande Zaken verbor-
gen dat de hele ambassade vol
zat met afluisterapparatuur.

Reis
De Sovjetminister van Buiten-
landse Zaken, Edoeard Sje-
vardnadze, brengt aanstaande
zondag een bezoek aan Jorda-
nië. Volgens de Jordaanse ko-
ning Hoessein zal de minister
een rondreis maken in het Mid-
den-Oosten. In het kader daar-
van zal Sjevardnadze ook naar
Egypte, Irak en Syrië gaan.Het
Iraakse persburau INA bericht-
te zondag dat het voornaamste
gespreksonderwerp een inter-
nationale vredesconferentie in
het Midden-Oosten zal zijn.

Bom
Een 23-jarige inwoner van
Zaanstad heeft tegenover de
politie bekend dat hij zondag-
avond bij het Chinees restau-
rant Fou You in Almere-Stad
een of meerdere brandbommen
naar binnen heeft gegooid. De
man was zondagavond aange-
houden. Over zijn motief heeft
de verdachte nog niets willen
vertellen. Door de brand
werd het interieur van het res-
taurant verwoest. Er vielen
geen slachtoffers.

Kou
De koudegolf die Alaska bijna
drie weken in een ijzeren greep
heeft gehad en waarbij de tem-
peratuur daalde tot min 70 gra-
den, is definitief over. Scholen
in noordelijke plaatsen zijn in-
middels weer open; het dage-
lijks leven is grotendeels weer
op gang gekomen en sneeuw-
schuivers zijn druk doende nog
niet vrijgemaakte wegen
schoon te maken.

Lawine
Zes Franse bergbeklimmers
hebben zondag in de Spaanse
Sierra Nevada de dood gevon-
den toen zij werden verrast
door een lawine. Een bergbe-
klimster, die het als enige over-
leefde, waarschuwde reddings-
ploegen.Het ongeluk gebeurde
op de hellingen van de Mulha-
cen, met 3.481 meter de hoogste
berg van Spanje in de buurt
van Granada.

Bezoekers
De zondagmiddag gesloten
Auto-Rai heeft dit keer minder
bezoekers getrokken dan de
vorige, twee jaar geleden. In
1987 bezochten 546.675 belang-
stellenden de autotentoonstel-
ling, terwijl dit jaar472.680 be-
zoekers een kijkje kwamen ne-
men.

ICTO
H. Pröpper is gisteren afgetre-
den als voorzitter van het Inter-
kerkelijk Comité Tweezijdige
Ontwapening (ICTO). Pröpper,
die in, november vorig jaar
voorzitter werd, is burgemees-
ter van de gemeenteWest Maas
en Waal. Hij is door de gemeen-
ten in het Land van Maas en
Waal aangewezen als hun verte-
genwoordiger in de landinrich-
tingscommissie die zich gaat
bezighouden met de ruilverka-
veling in de gemeenten West
Maas en Waal, Heerewaarden
en Druten. Bovendien blijkt
het lidmaatschap van de Eerste
Kamer voor het CDA meer tijd
te vergen dan hij had vermoed.

Ophanging
Iran zal vandaag 70 drugmok-
kelaars ophangen. Het gaat om
het grootste aantal veroordeel-
den dat, voor zover bekend,
ooit op een dag in Iran is opge-
hangen. Op 16 januari werden
56 vermeende drugsmokke-
laars opgehangen. Sinds 21 ja-
nuari geldt verplichte ophan-
ging voor eenieder die meer
dan 30 gram heroïneof vijfkilo
opium of hashish vervoert.

Met algen begroeide autowrakken langs het Am-
sterdam-Rijnkanaal. De vaarweg ondergaat een
grote schoonmaakbeurt omdat de scheepvaart veel
hinder ondervindt van de wrakken. Een bergings-
schip van Rijkswaterstaat heeft de afgelopen we-
ken al een compleet wagenpark boven water ge-
haald: niet minder dan 129 voertuigen werden tot
nu uit het kanaal getakeld, waarbij het voorname-
lijk gaat om gestolen auto's. Behalve auto's,fietsen
en brommers kwamen ook brandkasten naar bo-
ven.

(ADVERTENTIE)
ANPNIEUWSTELEFOONI».T.».Fff.T.f.M.lf
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(ADVERTENTIE)

Neemtu 22februari even
plaats voor debuis!
DE MID LOTTO VAN FEBRUARI:

Kans op een half miljoen.
Gratis extra prijzen: Philips Personal Computers.

In de Mid-Lotto van februari wint u met de laatste 5 cijfers
goed van uw formuliernummer 'n Philips PC. U krijgt f 250- of
f 25- uitgekeerd, als u respectievelijk de laatste vier of drie cij-

fers van uw formuliernummer■ goed heeft
Maar misschien wint u

wel de hoofdprijs, diekan oplo-
pen tot 'n half miljoen, of één
van de tienduizenden andere
prijzen! Of f 100.000- in het
Cijferspel. Haal snel een Mid-

WÊË Sm Lottoformulier bij uw club of
winkelier. Lever dit deze week

%mwimmmyÉpiWm%@^^ even plaats voor debuis om de

***** 'y<iti\l ■.■IIMi>Wi*Wf»IM»»ÉKMMÉÉMM«MB^^Wfc. //»

Tmm :mïïï /önf?
DEIOnOUJiaEENSPELLETJ^TOTDrXTJE^WINT.

Kijk in deGouden Gids voor de inleveradressen.

(ADVERTENTIE)
Een hypotheek van het Bouwfonds...

U wilt een hypotheek afsluiten en u denkt aan
het Bouwfonds... Dan stapt u gewoon naar

UW EIGEN MAKELAAR of VERZEKERINGSADVISEUR!
Want hij kan u alles vertellen over de gunstige hypotheekmogelijkheden

van het Bouwfonds. Dat is gemakkelijk én vertrouwd!

*8j Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Geleen, JosKlijnenlaan 288,Tel. 04490-45678. Roermond, St. Christoffelslraat 12,Tel. 04750-16555

Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij Trefcenter) Tel. 077-541945

_iimbm:gs dagblad
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/EPVICE RUBRIEK
Winter-, doorwerk- en regenkleding

o.a. ook thermo-boven- en
-onderkleding. PU-doorwerkkleding,
bodywarmers + warm.-up-jacks,
chauffeursvesten + origin. parka's.

HYDRAFLEX/NUTH
Kathagen 4, tel. 045-243131

f,*!'+& rekl.buro-drukkerij\

I /Tv? antwan |

M grensstraat 135. 6374 er landgraaf
te! 045-3165 50 M

PLEXIGLAS - PVC
„op maat"

zagen, buigen, lassen, lijmen
| KUNSTSTOFFEN

Hofdwarsweg 7, 6161 DE Geleen
tel. 04490-53865 m 2,

—^——_^^^—

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 9-2-
-1989 zijn de volgende faillissementen uitgesproken:

1. H.W. Schroyen, Schoutstraat 3, 6441 EG Bruns-
sum. Rechter-commissaris: mr. G.M.C.J. Gemme-
ke-van Delft. Curator: mr. J.F.E. Kikken, Bokstraat
77, 6413AS Heerlen, tel. 045-217670 (flnr. 13631);

2. A.J.M. Hanneman. Kaalheidersteenweg 15, 6466
AA Kerkrade, h.o.d.n. Ton Hanneman, Grupello-
straat 39, 6461 ET kerkrade. Rechter-commissaris:
mr. G.M.C.J. Gemmeke-van Delft. Curator: mr.
P.M. Boudewijn, Grupellostraat 10, 6461 EV Kerk-
rade, tel. 045-457130 (flnr. 13632);

3. Gebrs. Heijnen Schimmert 8.V., Industriestraat 1,
5961 PG Horst. Rechter-commissaris: mr. G.M.C.J.
Gemmeke-van Delft. Curator: mr. P.M.W. Huver,
Goltziusstraat 1, 5911 AS Venlo, tel. 077-546100
(flnr. 13633).

I— 111 11 -■■—-I I —II I I ■ I ■ II 111 ■ ■ —^^^^^—

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 36x

6000 - 118,- 132- 143- 198,-
-12000 186- 229- 257- 279- 389-
-18000 278- 337- 386- 418,- 584-
-24000 370- 448,- 515- 559,- 779-
-28000 432- 526- 601,- 653- 909,-

I l 42000 644- 784- 898- 973- 1364-
Effect. rente vanaf 0,81% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf
Zeer goedkope tarieven

" Lopende leningen geen bezwaar Elk bedrag tussen

’ 1000-en ’ 100000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar Mosg

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair M

HENNES SWINKELS
is verhuisd naar

DE KOUMEN in HOENSBROEK
IJzer-, metaal- en autowrakkenhandel

Tel. 045-224768

MEïIIiCHTKUSSENZOOL *%I
De kwaliteit, de pasvorm, zó zacht, \mÊSa\ I Izókomfortabel.
Waldlaufers zijn een weldaad x^^*'^''^L\Ivoor uw voeten, onderalle Wind-
omstandigheden. ,- ''l^Éßp - I
Ruime keus in aktuele ' iiiiiiiiiiiiiilJlJJjljMir^^^^
kleuren en modellen. «Ma*»**4B**
WALDLAUFERKOMFORTABELERKAN HET NIET. ■

of^ * 0+ Nutti, Stationsstraat 224, lel. 045-241286. 7sft^^ Am ri^^A Wyckerbrugstraat 38A. 6221 ED Maastricht, /,
"* * r ■* "*** tel 043-210426. k

schoenon b.v. Donderdag koopavond tot 8 uur; / Ê
's maandags tot 1 uur gesloten. Mk\\

I ——, m , __
--*

Als we tegen u zouden zeggen dat de nieuwe Volvo 440 Nu echter is het dan zover: we presenteren u de nieuwe £
betoverend is, dan zou u waarschijnlijk even de schouders Volvo 440. In alles een echte Volvo. Veiliger, betrouwbaarder en L
ophalen, zich omdraaien en wegwandelen.Zopraatje niet over duurzamer. De Volvo 440 mag zich in dekorte tijd dat de auto

auto's. Stel vervolgens, dat we voorzichtig zouden opperen datu nu op weg is naar een verre toekomst, reeds verheugen ineen t

bij de naam Volvo aan meer denkt danlouter aan een auto, dan eclatant succes. Compact van buiten, royaal van binnen en *><
zijn we vermoedelijk snel vrienden. Volvo, denken we, is een met 'n uitrustings- en afwerkingsniveau datver boven modaal is.
naam met 'n aura geworden, ja haast met een vleugje magie. lets datzeker ook geldtvoor het rijcomfort. Nee nee, we

- Zoiets duurt jarenen jaren. Volvo springt dan ook be- zeggenunietsoverdatrijcomfon.Wanterzijndingeninhetleven s

wust zeer zuinig met zn reputatie om. En is een merk dat niet die je niet moetonthullen, die moetje delen. En koesteren. Ja, je
bij elke andere maanstand met een "nieuw" model uitkomt. zult nu maar aan een nieuwe auto toe zijn. VOLVO

■

VI M 1 bJiVm \\^m^mmmm%\

»

D6NEUWE VOLVO 440. ZN AFKOMST GARANDEERT ZN TOEKOMST
MOTORVERMOGEN 0-100 TOP PRIJZEN ALLE MOTOREN ZIJN "SCHOON" EN STANDAARD UITGERUST MET 5-VERSNELUNGSBAK ALLE PRIJ- NAAM VDTIHI ■KM/U KM/U DL GL GLE GLT TURBO "u" VUUKI

58 kW/ 79 PK 125 S 170 29 550 — ZEN INCL BTW. EN EXCL ’ 472,- AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. VOOR ADRES
64 kW/ 87 PK 11.5S 175 29 950 31.950 35 950 35 950 — INFORMATIE. OOK OVER VOLVO LEASING EN FINANCIERINGEN KUNT U TERECHT BIJ UW VOLVO- s
78 kW/106 PK 10 5 S '185 — 36 250 39950 39950 — POSTCODE: PLAATS: .
70 kW/ 95 PK | ," 5 s 180 J, 250 39950 39 950 DEALER OF STUUR DE BON IN EEN GEFRANKEERDE ENVELOP NAAR VOLVO NEDERLAND PER- j
88 kW/120 PK 9.05. 200 — — 45950 SONENAÜTOBV,POSTBUS 16.4153ZG BEESD,TAV.DEAFD KLANTENSERVICE.OFBELO34SB-8888. HUIDIGEAUTO: BOUWJAAR: 44Ó/Ü'

GELEEN, AUTO KALLEN BV, RIJKSWEG ZUID 320, TEL: 04490-42719 " HEERLEN, AUTOBEDRIJF ALBERT KLIJN, DE KOUMEN 7, HOENSBROEK, f&
045-220055 " KERKRADE, AUTOBEDRIJF JAC. KLIJN, STRIJTHAGENWEG 123, TELO4S-458000 " SITTARD, AUTOBEDRIJF VEDERS &V'
INDUSTRIESTRAAT 3, TEL: 04490-10342 " VALKENBURG,BIERMANS AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 24, BERG EN TERBLIJT, TEL: 04406-405?4

i
Spec/a/e aanbieding MEUBELSTOFFEN
GORDIJNSTOFFEN WMHA* p-

H V velours kwaliteit

■«% %411Alll lltW HUM
nu per meter %fF ■ nu Per meter ' 5

DE LAATSTE ASSORTIMENT
WINTERCOUPONS i °35

>"EH
mam \ Renuar j?^'nGe'een, Maast-nv** + slaapkamer- mam gm± maa> reuver, Roermond, Sittard en i,ht S interieur # QUz% — Wvaw>*. ° < uocmbreed# ïüj

nu per stuk %pr ■) nu Per me,er ■ 5

GUNSTIGE LENINGEN 4

('Ss^^YJXSLY "aar..1
IS, Ze EN 3e | I «l|OlpyiW»p»MewTJ KrMi.l- P. mnd R.nl. **£HYPOTHEKEN I InntlMl lilTlfri.rtH.'rl °^ " —" -J

Persoonh|ke Leningen, zonder
_

-„_ ___ ~ M
krediet- looptijd onderpand verstrekbaar en meestal *UWr ,ww«" Wi»'^° .
bedrag in maanden kwijtschelding bij overlijden. 11.000,- 220,- 0,87% "*'» - * SST 72 x 54 x 42 x 20.000, 400, o^3 % g
10.000,- 69,- 97,- 107,- I 5000 . |2| |4? 30.000,- 600, 0,83% «J15.000,- 103,- 145,- 161, I to!oOO 199,- 23f1!- 290!- 40.000, 600,- 0,81 <*>__*^
25.000,- 172, 242, 269,- I is.ioo 284.- 352,- 431,- ammmaammmmmmmaaaaammaJaia^40.000,275,388,431,1 "000 "6, 467, 571, 1 FINANCIERINGSKANTOOR n
75.000, 514, 727, 609, M «£■ Ut Tot HïM [^^^^11^^

MmwV 50.000 934, 1161,1423,I h▼ 4I■ I■■kM P \
-" ■" " """ Aam Hm em ~0i,,.n.i08i%P ..m..nd \\\ UUU^wkwWaW U VIL-^^u■■ ■■ ■■ Scharnerweg 108 Maastr en

L^r- Bijkantoor:
TSémK m.gL r JL*^l*7A.'l'Jl Hoofdstraat 9, Hoensbroek
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Gevarieerd
Ten aanzien van de televisiepro-
gramma's zegt de ATV/EPTV-com-
binatie te zullen streven naar een
gevarieerd aanbod van voorname-
lijk Nederlandse programma's die
zowel op de radio als de televisie-
zender horizontaal zullen worden
geprogrammeerd. De bedoeling is
met dit aanbod „de verschillende
doelgroepen waarop de adverteer-
ders zich wensen te richten te kun-
nen bereiken".

De intentieverklaring werd onder-
tekend door AVRO, TROS, Veroni-
ca, Elsevier, Perscombinatie, Tele-
graaf, VNU, de Bond van Adver-
teerders (BvA) en de Nederlandse
Vereniging van Erkende Reclame-
Adviesbureaus.Overleg grafische

industrie hervat
ifl^HT - De acties in de grafi-
t, lndiistrie zijn voor deze week
H j£baan. De grafische bonden
di0 .vV en CNV aanvaarden de
h,e a'ging van de grafische werk-
lrjerL°m komende vrijdag de cao-handelingen te hervatten. Dat
\ peen woordvoerster van DrukaPier FNV gisteren meege-

Hv Vrijdag blijken dat er geen
!lijj. r"Jke onderhandelingen mo-
Un i ziJn, dan zullen de bonden
51o e^en m e grafische industrie
lanv °Proepen om volgende week

btle te komen.
r otlden zien in de brief welis-

ir, o^een directe tegemoetkoming
6 Cao-eisen, maar willen ko-

lf^ vrijdag opheldering vragen
He exacte standpunten van de
?def Vers- Zo is het voorstel om
isrte toeslagen voor ploegen-
W v°lgens Druk en Papier nog
&W aan deorde, terwijl de werk-
>riQhKrnaandag zeiden het voorstel

°en ingetrokken.

beurs-overzicht
Rustig
VERDAM - Het Damrak is
% j?Uwe week flauw begon-
d^r,' ver een breed front zorg-
t>fjj Verkopen voor flink lagere
Of ,j.en- waarbij de slotkoersen op
st^ 'cht jn (j e buurt van het laag-
jeQ

Peil van de dag belandden.
Wd mzetten waren met f 1,4 mil-

-3? 11 de ferme kant, waarbij
vari h n voor bijna f 700 miljoen
tfijn ac hand gingen. De stem-
l62 |sindex daalde 2,3 punt tot

fer Wall Street vrijdag fors la-
°laTas 6esloten en de interna-as k rente zich omhoog begaf

Vq0 |}et sein groen geworden
~vei"kopen. Deze kondenor"Jk in goede banen wor-

-Beej.^e^eid en van paniek was
feno

sPrake. Desondanks moest
f?^en worden genomen met[ie^p lnk aantal behoorlijke ver-

eldß'j de staatsleningen
mmerden, gemiddeld 0,4 punt.

Hternat'onale aancJelen kon-
%g flank zij een stabiele dollar
Versj. redelijk standhouden. De

611 aSen m net algemeen
W, f 1 of iets minder. Anders
het .net gesteld met bijvoorbeeld
'H Nedlloyd dat
Vli 5 2aB ontgaan op f 296,50.
We e*en van f 1 tot f 2 waren
y*n,flegd voor Heineken, Océ-
e Grinten, NMB, Nationa-
"tfypNederlanden, Bührmann,
&H a " Bols, Heineken, Internatio
U8,^r°bank.DSM zag zich op i
Vit,- een daalder ontgaan. Het
% ef°nds schaarde zich met
VrK^zet van f 39>3 miljoen
tte f DIJ de vier meest verhandel-ton-dsen.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 93,60 92,00
Ahold 92,00 91,20
Akzo 151,60 149,80
A.B.N. 43,00 42,40
Alrenta 161,10 161,30
Amev 55,50 54,40
Amro-Bank 82,60 81,00
Ass. R'dam 147,50 145,50
Bols 138,50 136,60
Borsumij W. 130,80 128,20
Buhrm.Tet. 64,00 62,80
C.S.M.eert 64,00 63,60
Dordtsche P. 226,60 224,80
DSM 119,60 118,10
Elsevier 64,00 63,40
Fokker eert. 29,80 29,90
Gist-Broc. c. 37,00 36,60
Heineken 150,50 148,40
Hoogovens 81,40 80,50
Hunter Dougl. 93,50 93,30
IntMüller 80,50 79,00
KLM 45,10 44,20
Kon.Ned.Pap. 51,60 49,90
idem div 89 50,20 49,80
Kon. Olie 123,40 122,40
Nat. Nederl. 66,00 64,60
N.M.B. 208,00 206,00
Nedlloyd Gr. 301,50 296,50
Nijv. Cate . 85,50 84,80
Océ-v.d.Gr. 300,00 298,00
Pakhoed Hold. 118,70 117,70
Philips 36,00 35,50
Philips divB9 34,50 34,10
Robeco 104,80 104,80
Rodamco 160,20 160,70
Roünco 100,60 100,70
Rorento 61,70 61,90
Stork VMF 29,30 28,60
Unilever 131,30 129,90
Ver.Bezit VNU 88,20 87,00
VOC 38,20 37,30
Wessanen 79,50 78,20
Wolt Kluwer 158,00 154,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 35,50 35,00
ACF-Holding 62,30 61,50
Ahrend Gr. c 175,00 173,00
Alg.Bank.Ned 43,80 43,20
ABN div'B9 41,80 41,80
Asd Opt. Tr. 24,60 23,60
Asd Rubber 8,60 8,40
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 81,00 81,00
Autlnd.R'dam 68,00 70,00
BAM-Holding 290,00 289,00
Batenburg 77,00 76,00
Beers 127,30 124,50
Begemann 72,50 72,60
Belindo 426,00 426,00
Berkei's P. 7,70 7,50
Blyd.-Will. 25,50 24,20

Boer De, Kon. 334,50 334,00
de Boer Winkelbedr. 58,30 57,80
Boskalis W. 13,50 13,20
Boskalis pr 10,70 10,50
Braat Bouw 840,00 837,00a
Burgman-H. 3250,00 3250,00
Calvé-Delft c 853,00 859,00
Calvéprefc 4750,00 4770,00
Center Parcs 67,30 65,10
Centr.Suiker 64,50 64,00
Chamotte Unie 13,70 13,60
Cindu-Key 99,00 97,70
Claimindo 413,00 412,50
Cred.LßN 79,00 76,50
Crown v.G.c 77,00 78,80
Desseaux 193,00 193,00
Dordtsche pr. 226,20 224,80
Dorp-Groep 42,70 43,00
Dorp v.div.B9 44,00
Econosto 206,00 203,20
EMBA 116,00 114,00
Enraf-N.c. 47,20 46,80
Eriks hold. 322,00 322,00
Frans Maas c. 66,00 64,00
Furness 102,30 99,00
Gamma Holding 74,00 72,00
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 27,50 26,60
Geveke 40,30 39,80
Giessen-deN. 119,00 119,00
GoudsmitEd. 201,50 198,00
Grasso'sKon. 93,20 90,00a
Grolsch 106,00 103,50
GTI-Holding 157,00 158,00
Hagemeyer 82,30 82,00
H.B.G. 186,00 181,00
HCS Techn 15,10 14,50
Hein Hold 129,80 128,00
Hoek's Mach. 169,00 167,00
HoldohHout 440,00 b 440,00
Holec 18,70 17,80
H.A.L.Tr. b 1463,00 1450,00
Holl.Am.Line 1470,00 1455,00
Heineken Hld 129,80 128,00
Holl.Sea S. 1,58 1,55
HoU. Kloos 330,00 325,00
Hoop en Co 14,40 14,00
Hunter D.pr. 2,05
ICA Holding 16,80 16,80
IGB Holding 43,70 41,80
IHC Caland 21,90 21,50
Industr. My 168,00 169,00
Ing.Bur.Kondor 605,00 605,00
Kas-Ass. 37,00 36,50
Kempen Holding 16,70 16,30
Kiene's Suik. 1240,00 1240,00
KBB 75,40 74,00
KBB (eert.) 74,80 73,50
Kon.Sphinx 77,50 77,00
Koppelpoort H. 277,00 277,00
Krasnapolsky 157,50 157,50
Landré & Gl. 46,50 46,00 a
Macintosh 46,50 45,50
Maxwell Petr. 592,50 592,50

Medicopharma 78,00 75,50
MeUa Int. 7,00 7,00
MHV Amsterdam 20,50 20,50
Moeara Enim 1070,00 1040,00
M.Enim 08-cert 13900,00 13900,00
Moolen en Co 32,40 32,00
Mulder Bosk. 50,50 48,00
Multihouse 10,00 10,30
Mynbouwk. W. 439,00 439,00
Naeff 225,00
NAGRON 48,70 47,70
NIB 519,00 510,00
NBM-Amstelland 16,10 15,80
NEDAP 296,00 290,00
NKF Hold.cert. 238,00 235,00
Ned.Part.Mij 32,40 31,30
Ned.Springst. 10300,00 10100,00
Norit 663,00 656,00
Nutricia 259,00 a 252,00a
OmniumEurope 19,20 19,20a
Orco Bank c. 79,50 78,40e
OTRA 501,00 501,00
Palthe 154,00 154,00
Polynorm 91,50 89,00
Porcel. Fles 125,00 125,00
Ravast 57,00 57,00
Reesink 62,00 60,60
Riva 66,50 64,50
Riva (eert.) 65,00 63,00
Samas Groep 61,20 58,20
SandersBeh. 80,20 78,00
Sarakreek 36,00 35,50
Schuitema 1260,00 1320,00
Schuttersv. 87,00 86,50
Smit Intern. 26,30 26,20
St.Bankiers c. 26,30 26,00
TelegraafDe 429,00 422,00
TextTwenthe 241,00 239,00
TuUpComp. 57,80 57,10
Tw.Kabel Hold 126,20 125,00
Übbink 95,50 95,20
Union Fiets. 15,50 15,30
Ver.Glasfabr. 245,00 245,00
Verto 69,50 69,00
Volker Stev. 53,70 52,50
Volmac Softw. 83,40 82,30
Vredestein 20,10 20,00
VRG-Groep 44,40 42,80
WegenerTyl 174,30 173,00
West Invest 28,00 27,00
Wolters Kluwer 158,00 155,00
idem div 89 154,00 152,00
Wyers 61,50 60,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,80 36,70
ABN Aand.f. 68,70 69,40
ABN Belegf. 52,10 51,50
ALBEFO 51,60 51,40
AldoUar BF $ 20,60 20,60
Alg.Fondsenb. 228,00 228,00
AllianceFd 12,10 11,70
Amba 45,00 45,30

America Fund 278,00 275,00
AmroA.inF. 91,50 91,40
Amro Neth.F. 69,40 69,20
Amro Eur.F. 67,50 66,70
Amvabel 98,60 98,60
AsianTigersFd 56,80 57,00
Bemco Austr. 65,50 64,50
Berendaal 107,70
Bever Belegg. 28,10 28,00
BOGAMIJ 116,50 115,30
Buizerdlaan 36,70 36,70
Delta Lloyd 40,50 40,50
DP Am. Gr.F. 21,90 22,10
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng-H0U.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 73,40 73,40
Eunnvest(l) 105,00 105,00a
Eur.Ass. Tr. 6,00 5,90» EurGrFund 53,60 53,00

I Hend.Eur.Gr.F. 169,70 169,10

'■ Henderson Spirit 73,30 73,60
Holland Fund 63,60 63,10
HoUObl.Fonds 119,50 119,50
HoU.Pac.F. 112,90 112,40
Interbonds 570,00 570,00
Intereff.soo 36,10 36,00
Intereff.Warr. 257,50 257,50
Japan Fund 49,90 50,00f
MX Int.Vent. 60,00 59.00
Nat.Res.Fund 1390,00 1360,00
NMB Dutch Fund 34,20 33,90
NMB ObUg.F. 36,20 36,30
NMB Rente F. 101,70 101,80
NMB Vast Goed 38,70 38,60
Obam, Belegg. 196,70 196,00
OAMFRentef. 15,20 15,10
Orcur.Ned.p. . 46,70 46,50
Prosp.lnt.H.l. 10,30 10,30
Rentalent Bel. 1353,10 1352,70
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rohnco cum.p 102,00 102,00
Sci/Tech 17,90 17,90
Technology F. 18,70 18,70
Tokyo Pac. H. 242,00 242,00
Trans Eur.F. 70,30 69,70
Transpac.F. 550,00 550,00
Uni-Invest 119,70 119,00
Unico Inv.F. 84,10 84,00
Unifonds 27,10 27,30
Vast Ned 122,90 122,90
Venture F.N. 41,90 41,90
VIB NV 86,70 86,70
WBO Int. 79,30 79,00
Wereldhave NV 206,70 206,30
Wereldh.divB9 202,00 202,50

Orig. n.amerik. aandelen
AUied Signal Ind 35,00 34,00d
Amer. Brands 64,00 63,50
Amer. Expres 31,10 30,00
Am.Tel.& Tel. 32,00 31,70
Ameritech 51,60 51,10
Amprovest Cap. 129,00 128,00

Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 27,20 27,00
AU. Richf. 85,20 83,50d
BAT lndustr. 5,40 5,40
BeU Atlantic 74,30 74,50
BeUCanEnterpr 38,50 37,80
BeU Res.Adlr 1,38 1,38
BeU South 42,30 42,00
BET Pubüc 2,35 2,35
Bethl. Steel 27,20 26,40
Boeing Comp. 62,50 62,50
Chevron Corp. 49,50
Chrysler 28,30 27,80
Citicorp. 27,20 26,60
Colgate-Palm. 46,50 45,50
Comm. Edison 33,50 33,10
Comp.Gen.El. 410,00 415,00
Control Data 20,00 20,30
Dai-IchiYen 3630,00 3590,00
Dow Chemical 97,50 95,20
Du Pont 99,00 96,30
Eastman Kodak 48,00 48,10
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 240,00 240,00
Exxon Corp. 45,25 44,25
FirstPaclnt 1,30
Fluor Corp. 23,95 23,50
Ford Motor 54,30 53,80
Gen. Electric 47,00 46,00
Gen. Motors 91,50 d 89,90
GiUette 35,00 34,50
Goodyear 50,00 d 49,00
Grace & Co. 27,90 27,50
HoneyweU 66,80 64,80
Intßus.Mach. 126,00 125,00
Intern.Flavor 49,80 49,60
Intern. Paper 50,15 48,90
ITT Corp. 53,30 53,00
Litton Ind. 75,50 74,70
Lockheed 48,00 47,00
Minnesota Mining 67,00 66,80
MobUOil 47,00 46,70
News Corp Auss 10,80 10,60
Nynex 69,50 69,70
Occ.Petr.Corp 27,50 27,20
Pac.Telesis 33,30 32,80
P.& O. ® 6,80 5,90
Pepsico 40,50 39.80
Philip Morris C. 108,25 106,70
PhiU. Petr. 20,70 20,80
Polaroid 41,70 41,50
Privatb Dkr 295,00 295,00
Quaker Oats 53,00 51,50
RJR Nabisco 100,00
StGobin Ffr 613,00 600,00
Saralee 47,40 46,20
Schlumberger 35,50 35,75
Sears Roebuck 42,10 40,90
Southw. BeU 43,20 42,80
Suzuki (yen) 788,00 784,00
Tandy Corp. 43,30 42,70
Texaco 50,10 49,75
Texas Instr. 42,40 41,85
T.I.P Eur. 1,93 1,90

Toshiba Corp. 1130,00 1120,00
Union Carbide 29,70 29,20
Union Pacific 69.00 69,00
Unisys 29,50 28,20
USXCorp 31,10 31,10
US West 61,80 60,80
Warner Lamb. 80,30 79,50
Westinghouse 55,90 55,50
Woolworth 54,00 52,10
Xerox Corp. 63,80 64,80

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 52,50 53,00
Am. Home Prod. 184,00 179,50
ATTNedam " 65,50 65,50
ASARCO Ine. 56,00
AU.Richf. 179,00 181,50
Boeing Corp. 130,00 130,00
Can. Pacific 40,00 40,00
Chevron Corp. 103,50
Chrysler 58,00 58,00
Citicorp. 54,60 54,60
Colgate-Palm. 96,00 96,00
ControlData 38,00 38,50
Dow Chemical 201,50 198,00
Eastman Kodak 96,00 97,00
Exxon Corp. 94,00 93,00
Fluor Corp. 49,00
Gen. Electric 97,00 96,00
Gen. Motors ' 190,70 190,50
Gillette 71,00 71,00
Goodyear 103,00 102,50
Inco 80,00 78,00
1.8.M. 258,50 258,00
Int. navors 106,00
ITTCorp. 112,50 110,50
Kroger 19,00 19,00
Lockheed 99,00 99,00
Merck & Co. 130,00 127,00
Minn. Min. 138,00 138,00
Pepsi Co. 81,00 80,00
Phüip Morris C. 225,00 223,00
Phill. Petr. 41,20 42,00
Polaroid 79,00 78.20
Procter &G. 188,00 185,00
Quaker Oats 102,50 101,00
Schlumberger 73,00 73,00d
Sears Roebuck 85,00 84,00
Shell Canada 80,50 80,00
Tandy Corp. 88,60 88,50
Texas Instr. 87,00 86,00
UnionPacific 142,00 143,00
Unisys Corp 60,00 59,00
USX Corp 63,50 63,00
Varity Corp 5,40
Westinghouse 116,50 116,10
Woolworth 115,00 109,30
Xerox Corp. 125,00 128,00

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 100,00 100,00
Aegon warr 12,80 12,90

lOV2 ABN 87 98,50 98,50
13Amev 85 98,00 98,00
13Amev 85 94,75 94,00
10Amev85 101,35 100,50
11Amev 86 98,00 98,50
14'AAmro87 97,00 97,00
13 Amro-BankB2 101,25 101,25
lOV2 Amro 86 96,80 96,80
10Amro 87 99,00 99,00
53A Amro 86 101,00 101,00
Amro Bank wr 26,50 27,00
Amro zw 86 68,50 68,50
9 BMHecu 8592 100,50 100,50
7 BMH 87 97,00 97,00
IO'AEEG-ecu 84 101,25 101,25
93AE18-ecuBs 104,75 104,75
12'AHIAirLF 91,75 91,75
12 N1B(B) 85-90 102,00 102,00
11V4NGU83 101,50 101,50
10NGU 83 100,50 100,50
2'A NMB 86 84,50 84,50
NMB warrants 50,50 48,75
83A Phil. 86 95,30 95,10
6% Phil.B3 95,00 95,00
11 Rabo 83 101,60 101,60
9Rabo 85 105,25 105,25
7Rabo 84 108,00 108,00
12'AUmi. 98,00 98,00

Parallelmarkt
Alanheri 18,00 f 17,70
Berghuizer 53,50 53,50
Besouw Van c. 42,00 41,50
CBI Bann Oc. yen 1535,00 1535,00
CB Oblig.F.l 100,50 100,50
CB Obüg.F.2 100,70 100,70
CB Obüg.F.3 102,30 102,30
De Drie Electr. 28,00 27,70
Dentex Groep 39,70 39,70
Dico Intern. 89,30 e 89,00
DOCdata 33,00 31,00 e
GeldPap.c. 84,60 83,00
Gouda Vuurv c 67,00 66,00
Groenendijk 33,70 33,00
Grontmijc. 113,00 105,50
Hes Beheer 240,00 244,80
HighlDevel. 12,00 b
Homburg eert 3,70 4,20
Infotheek Gr 21,40 21,50
Interview Eur. 7,50 7,80
Inv. Mij Ned. 50,30 50,00
KLM Kleding 31,00 32,00
Kuehne+Heitz 25,50 25,60
LCI Comp.Gr 35,40 35,00
MeUe 271,00 270,00
Nedschroef 84,20 83,50
Neways Elec. 10,30 10,10
NOG Bel.fonds 29,90
PieMed. 11,40 10,90
Poolgarant 10,50 10,50
Simac Tech. 18,90 18,20
TextUte 5,70 7,00

Verkade Kon. 264,00 263,00
Weweler 76,90 76,20

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c apr 45,00 262 0,90 0,80
abn e okt 40,00 258 4,40 3,90
akzo c apr 150,00 395 6,50 5,20
akzo c apr 160.00 353 2,50 1,90
akzo c jul 150,00 301 7,80 6,70
akzo p apr 150,00 789 3,40 3,80
amev c jul 55,00 1774 3,50 2,70
d/fl c mrt 210,00 1105 2,75 3,10
coc c feb 265,00 665 6,30 3,20b
coc c feb 270,00 893 2,70 0.90
coc p feb 265,00 1574 0,80 1.70
coc p feb 270,00 1125 2,50 4,30
coc p mrt 265,00 443 3,50 a 5.00
coc p mrt 270.00 868 5,70 7,40
goud p feb 390,00 478 2,00 b 6,00
goud p mei 390,00 411 7,70 9,60
gist c apr 45,00 295 0,50 0,40
hoog c apr 75,00 295 7,80 7,40
hoog c apr 80,00 279 4,80 4,30
hoog c apr 85,00 458 2,80 2,30
hoog c apr 90,00 302 1,50 1,20
hoog p apr 75,00 341 1,50 1,70
hoog p okt 80.00 565 7,00 a 6.80
kim c apr 45,00 615 1,90 1,50
kim c jul 45,00 251 3,30 2,70
kim p apr 40.00 290 0.30 0,40
.nlq p aug 97,50 250 0,90 a 0,70
nis p mei 110,00 425 I,loa U 0
nlv p aug 100,00 500 o,Boa 0,60
nlw c n9l 100,00 500 I,Boa 1,40b
nlw p mei 100.00 750 1.50 a 1,50
natn p apr 65,00 273 1,30 2,00
natn p jul 65,00 275 2.50 3,20
natn p okt 65,00 1465 3,30 4,30b
obl p feb 97,50 629 0,35 a 0,50
obl p nov 97,50 1005 1,20 a 1,20
phU c apr 35,00 624 2,30 1,90
phU c apr 40,00 375 0,60 0,40
phil p apr 27,50 300 0,20 a 0,10
phü p apr 30,00 399 0.30 0,30
phil p apr 35,00 527 1,50 1,90
phil p jul 35,00 574 2,30 2,40
phil p okt 35,00 552 2,40 2,90
oüe c apr 120,00 891 5,60 5,00
olie c jul 125,00 342 3,90 3,30
olie p apr 120,00 511 1.30 1.60
olie p apr 125,00 395 3,50 4,30
umi c apr 130,00 505 4,80 4,00
umi p apr 130.00 392 3,10 3,50

«=liten g=bieden+ei-div.
b bieden h=laten+ei-div.
c=ei-claim k=gedaan+h
d=ei-dividead I=gedaan-t-g
e=gedaan+bieden vk = slotkoers vorige dag
t=gedaanTlaten sk=slotkoers gisteren

Adverterend bedrijfsleven zeer tevreden

Akkoord over opzet
commerciële zender

0 VERSUM - Het adverterend bedrijfsleven en de partners
* Commerciële televisie in Nederland hebben elkaar gevon-
tln-de opzet van programmering van televisieprogramma's
!Za° arneboodschappen op een commerciële radio- en televi-
j, rje overeenstemming is vervat in een intentie-

baring die gisteren in het Veronicagebouw in Hilversum
aUe partijen werd ondertekend.

'kla len Pinten tellende intentie-
w rir»g voldoet in hoge mate aan
j^sen die adverteerders en re-

n ?bureaus al lange tijd nastre-
njj**0 is voorzien in reclame op
1(j g' korte reclameblokken tus-
tnüe Programma's, advertenties in

onderbrekingen con-
Ijj cle ontwerp-conventie van de
k van Europa, gerichte verkoop
itt^.dtijd en de mogelijkheid in
v^Ud een groot aantal spots uit

Örj ax'!riale reclamezendtijd is ge-
jj °P.vijftien procent van de tota-

«ita jd' waarbiJ net aktuele Per"
t, §e afhankelijk wordt gesteld
jjst e marktomstandigheden.
ij, feclame in blokken wordt

van programma's
L ■ :

toegestaan

economie

Sovjetmarkt niet
interessant voor
westerse landen

-Voor de hele kapitalistische
wetd. is en blijft de Sovjetunie een relatief
6
'né afzetmarkt. DeRussische markt zal in

oorh
60 neBentig veel kleiner zijn dan bij-

roeeld de Belgische en heel veel kleiner* de Westduitse.
v ls een van de conclusies uit een rapport
ent ussiscne economie in de jaren ne-
ierrt a* e afgelopen week is gepresen-
irit oor het onderzoeksbureau van het«se weekblad 'The Economist. De auteur

het rapport is professor Michael Ellman,
am aan e Universiteit van Amster-
rj en een deskundige op het gebied van

'raal geleide economieën.
'et grootste deel van de handel van de Sov

jetunievindt plaats met andere socialistische
landen. De omvang van de handel met kapi-
talistische landen is klein in verhouding tot
de grootte van de bevolking en het peil van
de economische ontwikkeling. De totale
Russische export naar niet-socialistischelan-
den kwam in 1987 overeen met 41 procent

van de Nederlandse of 29 procent van de
Britse export, aldus Ellman.

Ook de Russische invoer is relatief klein. De
omvang van de Russische import uit niet-so-
cialistische landen was in 1987 46 procent
van de totale Belgische invoer en zeventien
procent van die van de Bondsrepubliek
Duitsland. Het grootste deel van de invoer
bestaat uit bepaalde grondstoffen, voedsel en
machines en apparatuur. De export wordt
grotendeels in beslag genomen door energie,
vooral naar westerse industrielanden van de
OESO (Organisatie voor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling), en wapens,
voornamelijk naar de Derde Wereld, aldus
het rapport.

Vraag naar diesels gedaald

Minder winst
Daimler-Benz

STUTTGART- Daimler-
Benz, het grootste indus-
trieconcern van de
Bondsrepubliek Duits-
land, heeft vorig jaar een
omzet behaald van 73,4
miljard mark tegen 68
miljard mark in 1987. De
winst, die later dit jaar
wordt bekendgemaakt,
zal weliswaar 'bevredi-
gend' zijn, maar wel iets
kleiner uitvallen dan in
1987, zo heeft het con-
cern zijn aandeelhouders
laten weten. De concern-
winst kwam in 1987 uit
op 1,78 miljard mark.
Voor de moedermaat-
schappij kwam er een
winst van 1,4 miljard
mark uit de bus.
Al half december vorig
jaar liet Daimler-Benz
weten dat het dividend

over 1988 onveranderd
twaalf mark per aandeel
van vijftig mark nomi-
naal zal bedragen. De ge-
ringe winstdaling is een
gevolg van de sterke ver-
mindering van de vraag
in de Bondsrepubliek
naar auto's met een die-
selmotoren van de lagere
dollarkoers, waardoor
vooral de gang van zaken
in de Verenigde Staten

nadelig werd beïnvloed
De sector bedrijfswagens
heeft echter een 'verheu-
gende' ommekeer ge-
maakt, zo schrijft top-
man Edzard Reuter aan
de aandeelhouders. Het
concern investeerde in
het afgelopen jaar onge-
veer vijfmiljard mark, 25
procent meer dan in
1987. Het investerings-

programma voor de ko-
mende vijfjaarbeslaat 29
miljard mark, waarvan
75 procent is bestemd
voor de autosector.

De omzetgroei van vorig
jaar werd voor ongeveer
tweederde gehaald in de
autodivisie. Bij de perso-
nenwagens werd met
31,8 miljard mark welis-
waar maar een procent
meer omgezet dan in
1987, maar bij de be-
drijfswagens was er spra-
ke van een omzetgroei
van achttien procent tot
23 miljard mark. De pro-
duktie van personenwa-
gens verminderde met
zes procent tot 559.713
stuks, waarbij de vermin-
dering van 21 procent tot
157.890 stuks in de die-
selsector opviel.

Nog geen handel
in opties DSM

AMSTERDAM -De Optiebeurs kan
het plan om met ingang van dinsdag
14 februari opties (koop- en ver-
kooprechten) op de aandelen DSM
te noteren niet doorzetten. De Stich-
ting Toezicht Effectenverkeer heeft
hiervoor in een bestuursvergade-
ring geen toestemming verleend.
De effectenbeurs had een negatief
advies uitgebracht. Mogelijk mogen
de opties later deze maand wel offi-
cieel verhandeld worden.
Optiebeurs-directeur Westerterp
zegt verbijsterd te zijn. Eerder had
hij al gesteld dat Amsterdam zich
als financieel centrum dreigt te bla-
meren indien niet gelijktijdig met
de introductie van het te privatise-
ren chemieconcern op de effecten-
beurs, 6 februari, ook de opties op
de aandelen officieel verhandeld
kunnen worden. Het gaat bij DSM
om de grootste introductieuit de ge-
schiedenis van de Amsterdamse ef-
fectenbeurs.
Belangrijk criterium bij het al dan
niet toestaan van optiehandel is de
omvang van de handel in de aande-
len DSM op de effectenbeurs. Het
fonds is voortdurend bovenaan de
top 30 van de meest verhandelde

aandelen te vinden, aldus Wester
terp.
Een woordvoerder van de effecten-
beurs zegt het besluit van de Stich-
ting Toezicht Effectenverkeer ver-
standig te vinden. De effectenbeurs
bracht vorige week donderdag ad-
vies uit. Introductie van de opties
op 14 februari draagt volgens de ef-
fectenbeurs niet bij aan een „orde-
lijke ontwikkeling van de markt" en
een „succesvolle introductie". Wel
mogen wat de effectenbeurs betreft
de opties DSM „zo spoedig'moge-
lijk" in de notering komen.
Het is niet uitgesloten, dat de Stich-
ting Toezicht Effectenverkeer later
deze maand de handel in opties
DSM toestaat. Volgens een woord-
voerder is een besluit over het ver-
zoek van de optiebeurs aangehou-
den tot meer inzicht bestaat in het
verloop van de handel van de aan-
delen DSM op deeffectenbeurs. Hij
sluit niet uit, dat nog deze maand
een beslissing wordt genomen.

Werkloosheid
in EG laagste

sinds 1983
BRUSSEL - De werkloosheid in
Europa is sinds de zomer van 1983
niet meer zo laag geweest als nu.
Eind december 1988 zaten in de
twaalf landen van de Europese Ge-
meenschap 15,6 miljoen mensen
zonder werk. Dat is 10 procent van
de beroepsbevolking.
Er waren eind vorig jaar 1,1 procent
meer werklozen dan in november,
maar gecorrigeerd voor seizoensin-
vloeden en voor deverschillen in re-
kenmethodes komt de werkloos-
heid in de EG op 10 procent, en dat
cijfer is al bijna zes jaar niet meer
gehaald..
Dat blijkt uit cijfers van het Euro-
pees Bureau voor de Statistiek, die
maandag zijn bekendgemaakt. Vo-
rig jaar is de werkloosheid vooral
fors gedaald in Spanje, België, ler-
land, Portugal en Engeland. In Ne-
derland, Duitsland en Frankrijk
bleef het vrijwel gelijk.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 13-2-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt f 26.000-/26.500,
vorige ’ 26.100-/26.600, bewerkt ver-
koop ’ 28.109, vori8e f 28.200 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 355-/ 425, vori-
ge ’ 355-/ 425; bewerkt verkoop ’ 470
laten, vorige ’ 470 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,05 2,17
Brits pond 3,57 3,82
Can. dollar 1,72 1,84
Duitse mark(lOO) 111,00 115,00
lers pond 2,88 3,13
Austr. dollar 1,81 1,93
Jap. yen (10.000) 161,25 166,25
Ital. Ure. (10.000) 14,75 16,15
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 31,90 34,40
Zwits. Fr (100) 130,50 135,00
Zweedse kr. (100) 31,75 34,25
Noorse kr. (100) 29,85 32,35
Deense kr. (100) 27,60 30,10
Oost.sehill.(100) 15,79 16,39
Spaanse pes.(100) 1,74 1,89
Griekse dr. (100) 1,22 1,42
Finse mark (100) 47,00 50,00
Joeg. dinar (100) 0,01 ' 0.06

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 2,11175-11425
Brits pond 3,6950-7000
Duitse mark 112,865-915
Franse franc 33,150-33,200
Belg. franc 5,3845-3895
Zwits. franc 132,735-2,785
Japanse yen 164,35-164,45
Ital. lire 15,460-510
Zweedse kroon 33,255-33,305
Deense kroon 28,995-29,045
Noorse kroon 31,265-31,315
Canad. dollar 1,78125-78375
Oost. schiU 16,0470-0570
lers pond 3,0100-0200
Spaanse pes 1,8150-8250
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,8735-8835
Hongk.dollar 27,05-27,30
Nieuwz.dollar 1,3075-3175
Antill.gulden 1,1700-2000
Surin. gulden 1,1700-2100
Saudische rial 56,25-56,50
Ecu gulden 2,3540-3590

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP/-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):

algemeen 308,3 304,4
alg.-lokaal 300,4 294,7
internationals 316,8 314,9
industrie 270,8 267,0
scheep/luchtv. 284,5 277,7
banken 371,1 361,6
verzekering 602,9 592,5
handel 488,8 480,5
cbs obl.index 110,8 110,0
rend. staatsl. 6.81 6,90
waarvan 3-5 jr 6,79 6,89
waarvan 5-8 jr 6,81 6,91
waan,'.s langst 6,84 6,93
rend. bng-len. 6,85 6,87
rend. banklen. 6,86 6,89

C & A-filiaal
in Herstal

moet sluiten
BRUSSEL - De correctionele
rechtbank van Luik heeft giste-
ren de sluiting gelast van het
C&A-filiaal in Herstal. De direc-
teur van het filiaal werd veroor-
deeld tot vijftien dagen gevange-
nisstraf en een boete van ruim
6.600 gulden. De man had het be-
drijf geopend zonder dat het ge-
meentebestuur van Herstal daar-
voor toestemming had gegeven.
Het gemeentebestuur weigerde
in 1983 om C & A-België een
bouwvergunning te geven voor
het nieuwe filiaal. Maar de direc-
tie omzeilde de warenhuiswetge-
ving met een truc. Ze liet twee
gebouwen optrekken, geschei-
den door een patio.
Het nieuwe warenhuis opende
zijn deuren in maart 1985. De di-
recteur van een confectiezaak in
Herstel diende echter een klacht
in. Die leidde tot de uitspraak
welke de rechtbank in Luik
maandag deed.

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

Akzo 149,80-150,10(149,80)
Kon Olie 122,30-123,20(122,40)
Philips 35,50-35,80(35,50)
Unilever 129,90-130,70(129,90)
KLM 44,20 (44,20)

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 2275.71 1054.17 186.34 869.57
Hoogst 2295.71 1071.96 187.53 878.96
Laagst 2266.07 1047.22 185.63 865.34
Slot 2282.50 1068.08 187.11 874.88
Winst/
verlies - 3.57 + 8.09 + 0.88 + 1.74

Het 'Brienenoordproject' heeft met vertraging te kampen. Slechte weersverwachtingen
leidden gisterochtend tot het uitstelvan het gigantische 'Brienenoordtransport'. De pas ge-
reedgekomen tweede Brienenoordbrug moet de komende dagen over water worden ver-
voerd vanaf de werf in Zwijndrecht naar haar uiteindelijke bestemming in Rotterdam.
Daar komt ze naast de eerste Brienenoordbrug te liggen. Rijkswaterstaat waagt morgen
een tweede poging om de reeds op pontons liggende brug te vervoeren.

(ADVERTENTIE)

'N BEGRIP INLAIMCIA!
Heerlen. Akerstraat 150, lel. (045) 717755

Maastricht, Galjoenweg 45. tel. (043) 629547
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Wedden dat u te veel betaalt voor
uw autoverzekering?

Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem

de proef op de som. Eén telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat
't de moeite waard is.

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

DE EERSTE
KROKUS!
lEen foto-moment bij uitstek! En bij Foto Print Express worden al

uw kleurenfoto's binnen 27 minuten* perfekt ontwikkeld en
afgedrukt. Geweldig toch om zo dT~~~ -l m\ _ , mj

snel van uw kleurrijke opnames te«B BGRATCGBAPPIGtI
kunnen genieten! Gratis voor iedere VIERKLEUREN BALPEN
klant, een vierkleuren balpen! (maximaal één per klant, zolang de

jms voorraad strekt.)

foto^lprintexpress rMKHBI ?"
I Maastricht, Spilstraat 1. Telefoon 043-251175. "machinetl|d

1 Landgraaf, Winkelcentrum Op deKamp, Rossinipassage. Tel. 045-323377. jI Sittard, Paradijsstraat 10. Telefoon 04490-27524.

Waarom geld investeren
als u een ingereden Opel
kunt leasen?

Voor een vast bedrag per maand kunt u
bij Canton-Reiss over een jonge, ingereden
Opel beschikken. Voor jarenlang rijplezier!

In het vaste bedrag zijn alle kosten
begrepen voor inspecties, onderhoud,
reparaties, banden en BTW.

Wij bieden u gegarandeerd vervoer
zonder dat u hoeft te investeren.

CANTON-REISS
„lüncvt u auto'srmè setvice, koopt *

Valkenburgerweg 28-34
6411 BN Heerlen, Tel. 045 - 718040*

PUBLIEKE VERKOPING
te houden in opdracht van de directie van een belangrijke

EUROPESE BEURSORGANISATIE
(wegens vervanging)

vertegenwoordigd door:

NEEWEE TV
WINKELVELDSTRAAT 14 - 5916 NX VENLO - TEL. 077-542649

zullen zonder tussenkomst van notaris en zonder opgeld direct aan
particulier worden verkocht in

MOTEL HEERLEN Ter Worm 10
1 partij weinig gebruikte
KLEUREN-TV'S EN VHS-VIDEORECORDERS
bestaande uit de volgende merken:
70 stuks JVC-VHS frontloading videoree. caa12 progr. + afst.bed. per stuk 699a"
10 stuks HITACHI stereo's, 16 kan. + afst.bed. per stuk 749.-

-30 stuks SELECO 51 cm, 16 progr. per stuk 449.-
-20 stuks GRUNDIG, draagbaar, 47 cm per stuk 399.-
-10 stuks GRUNDIG, 66 cm, teletekst voorbereid per stuk 899.-
-10 stuks TELEFUNKEN video's, 16 kan.+afst.bed. per stuk 749.-
-10 stuks SELECO 51 cm, 30 kan. + afst.bed. per stuk 649.-
-10 stuks TELEFUNKEN tv's, 32 kan. + afst.bed., 56 cm

per stuk 749."
10 stuks TELEFUNKEN tv's, stereo + afst.bed. + teletekst AOOper stuk I 099.'

SUPERKLAPPER
30 stuks GRUNDIG Monolith, stereo video + tv, teletekst

nu 2499.-
Dagen van verkoop: WOENSDAG 15 februari van 11.00-15.00 uur. n»i

Wij verstrekken alle
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L.

84x 60x 36*
5100 — 109,- 165,-
-7500 .— 158,- 240,-

-10100 — 210,- 322,-
-20000 326,- 417,- 638,-
-25000 402,- 521,- 797,-
Effectieve rente vanaf 9,6%
Boven 72 mnd. is voor
duurzame gebruiksgoederen

1e hypotheken va. 6,2%

2e hypotheken
240 x 180 x 120 x- 10000 97,- 107,- 132,-

-20000 194,- 215,- 265,-
-30000 291,- 323,- 397,--■ 40000 388,- 431,- 530,-
-mits overwaarde
Doorlopend krediet

mcl. rente theo- rente
p.mnd. retische mnd.

looptijd
5000 100,- 69 mnd. 0,97

11000 220,- 66 mnd. 0,87
16000 320,- 65 mnd. 0,83
20000 400,- 65 mnd. 0,83

Uw intermediair

| GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

I Wordt RIJINSTRUC-
TEUR/TRICE! Ofrijschool-I houder (m/v). Kan met ka-

sf derschooldiploma zonder
| middenstandsdiploma.
| Dag-, avond- en zaterdag-
| opleiding starten binnen-I kort. In Best en Utrecht.
1 Vast en zeker werk: 250 va-
| catures met dagopleidingal

na drie maanden aan deI slag. Wilt u een goede toe-
I komst en een fnne baan?
| Vraag dan (ook s avonds)
I gratis studiegids kader-
| school: 04998-99425.
I MEISJE gevr. voor privé-
i werk voor de zaterdag. Tel.
| 04490-45814.

De Valkenier te Valken-
burg vraagt: SECRETA-
RESSE met erv. Vereisten:
bekend met gebruik Perso-
nal Computer, MS.-Dos
Word-Perfect en Adm. Pak-
ket. Soll. na tel. afspr. Tel.
04406-12289.
Sympatische MADCHEN
fur Bar in Deutschland, bei
Kerkrade, gesucht. Garan-- üe. Tel. 09-49240717755
oder 09-4924059878.
POETSVROUW gevr. voor
club. Tel. 04755-1901.
Wy zoeken voor nieuwe pri-
véclub in Selfkant nog en-
kele nette MEISJES, voor■ dag en nacht, woongele-
genheid. Tel. 09-
-4924561053.
Bouw- en architectenbu-
reau GEHLEN-GANS B.V.
Trichterweg 125 Brunssum
vr. voor Duitsland timmer-
lieden en metselaars, ook
colonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of -229548.
Wegens te veel werkzaam-
heden leuke MEISJES ge-
zocht voor privé en escort.
Tel. 045-215113.
ASSISTENTE gevr. voor
eoedlopend privéhuis. Inl.
45-227734.

Gevr. MEISJE/VR. voor
privéwerk (of escort) op
discr. adres. Zr. goede ver-
diensten. 04490-55510.

Gevraagd
erv. monteurs

Statebo
scheidingswanden,

plafonds
043-471735

Gevraagd voor diverse lin-
gerieshows, DANSERES
en fotomodel. Br.ond.nr.
MA 549 LD, Stationsstraat
27, 6221 BN Maastricht.- CHAUFFEURS gevr. voor
groepsvervoer. Reeweg 58,Landgraaf (Abdissen-
boscn).

KAPPER/KAPSTERS ge-
vraagd, voor kapsalon in
Kerkrade. Inl. Mudo-kap-
pers, tel. 04490-53313.
BEZORGER gevraagd'voor ochtendblad Volks-
krant, wijk Bleijerheide.
Tel. 045-451458.
WEEKENDKAPSTER ge-
vraagd, ervaring met föh-
nen. Kapsalon Phil Dupuis,
Veldhof-straat 156, Eygels-
hoven, tel. 045-461207. ,
Sittard. Het dagbladDe Te-
legraaf zoekt op zeer korte
termijn KANDIDAAT-BE-
ZORG(ST)ERS. Heeft u in-
teresse? Bel dan 04490-
-24706.
Vroko vraagt KOELMON-
TEUR, electriciën en free-
lance verkoper. Afspr. tuss.
7.30-8.30 uur. 045-441566 of
na 21.00 uur. 045-452597.
„De Bergkapell" Hillens-
berg, 0.1.v. Roger Cobben,
kan direct plaatsen 1
TROMBONIST en 1 drum-
mer. Repetitie op vrijdag
vanaf 20.30 uur. Reacties
aan J. Stassen, tel. 045-
-211852.

Bekende Vlaamse firma in onderhoudsprodukten en
Cosmetica zoekt met spoed

medewerkers voor ambulante
verkoop in Vlaams België

Wij bieden zeer goede verdiensten, gratis vervoer,
opleiding in bedrijf.

Wij vragen min. leeftijd 20 jaar, goed voorkomen en de
wil om te werken, kan ook part-time uitgeoefend worden.
Tevens vragen wij 20 medewerkers, welke de Franse
taal beheersen voor dezelfdewerkzaamheden voor ons

Waals depot.
Aanmelden en inlichtingen tijdens kantooruren telefo-
nisch vanuit Nederland op de nummers 09-3211227567

en 09-3211242039.

, i
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6 jaar plaatwerk garantie. RENAULT 21SYMPHONIE GTL. Renault adviseert elf oliën.

OyTiyrT>TTfYXTTTj1 T^O 91 SymphonieNevada GTS heeft ook nog
J iVIJTriV/TN 1Jli I^lv/. extra dakrelingenen een bagagedek.

"\7yV"TVT 3 Ij1"^^T A 1f" r■ 1 Deze extras betekenen voor u een voordeel
VTaJLN I\J_jX^lx\.LJ JLiA vanronddef2.ooo,-.Dusookdefinanciële

aspekten van de Renault 21 Symphonie
Nieuws datu alsmuziekin deoren zalklinken: klinken metbepaald vals.

deRenault 21 Symphonie. Een uitvoering
die zich in dubbel opzicht onderscheidt. Bovendien krijgt u, als u nu uw huidige auto
Allereerst zn uitrusting. inruilt tegen 'nRenault 21, daarvooraan-___ __,_ zienhïkméérdandeANWß/Bovagkoers-

De renault 21 Symphonie GTL, GTS en"',... , kistaangeeft.Laatudussnel doorons din-
Nevada GTS beschikken over centrale J ..ncn;ir. t gerennaar eenRenault 21(vanaff26.995,-
-portiervererendeline met afstandsbedie- , . _ , . ,r , , incl.BTW,excl.aflevenngskosten)ofeen
ning,elektrischtebedienenvoorrijruiten^ g (v£maf f .
4x6 WattRenault radio (wat een i 1 __„ , „, , DE RENAULT 21 mcl. BTW, excl. afleveringskosten)akoestiek!), zonwerend glas, inriiuwinnaar" ° | inkuilwiininaak i VQOr een onvergetelijke proefrit.
speciale bekleding, mistlampen >^ _._.. ° , ,

/^mmmmmu9ÊÊÊkf^ r Wijzigingen voorbehouden,
vóór, metallic kleur, twee 1 ''mWïNRURmn f

buitenspiegels in de kleur van >zs\*y^ .«--——.

de carrosserie, fraai gestylde wiel- W^* C% KHW/lUIjI

doppen, striping. De Renault 21 § 1# GEEFT JE LEVEN KLEUR

Heerlen; Atro Heerlen BV, Beersdalweg 97, Tel. 045-724200.Kerkrade; Kerres, Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045-452424.
Maastricht; Autocentrum G.M.R dejongheBV, Molensingel 3 (AutoparcRandwijck), Tel. 043 -616288. Valkenburg;

Auto Valkenburg, Wilhelminalaan 19-21, Tel. 04406-12514.
IVl"

SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
Uw BOEKHOUDING per
computer. Belast.aangifte
enz. Vakk., accuraat, ver-
trouwd. Voordel, tarief,
Buro Kerckhoffs. Tel. 045-
-417144 (ook na 18.00 uur).

Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Scnillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas. water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
Voor alle METSELWERK
en verbouwingen. Tel. 045-
-321252.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
Nieuw: exclusieve, water-
dichte, verzegelde TEGEL-
VLOEREN met unieke
eigenschappen voor 'n
unieke prijs. Info: Kallen
Stabilisaties Kerkrade, tel.
045-457415.
Dakcentrum HEMAST
voor al uw werkzaamhe-
den, niet duur, wel goed!
Vraag yrijblijvend offerte.
Tel. 045-217254 b.g.g.
323659.

Opritten en terrassen in
klinkers of SIERBESTRA-
TING, tuinaanleg. Vrijblij-
vende prijsopgave tel. 045-
-326574.
J.MAN zkt. werk rep. KTV,
video of chauffeur/bestel-
ler. Rijbew. BE. Tel. 04490-
-17149.
Man, verv. gepens. zoekt
THUISWERK of ander
licht werk. Br. o. nr. HE 093
LD, Geerstr. 5, 6411 NM
Heerlen.

Te k. i.g.st. verk. WASMA-
CHINE merk Rondo de
luxe. Pr. ’ 275,-. 045-753709.
Speciale aanbieding water-
vaste dak- en VLOERPLA-
TEN, 19 mm nu ’42,50 p.
plaat. Houthandel Rinkens,
Eygelshovenerweg 60,
Übach over Worms. Tel.
045-319846. 'Eiken balken, bijv. 7x7 cm,
’5,- p.m. 10x10 cm ’lO,-
-p.m, 10x20 ’ 20,- p.m, enzj
tevens geïmpregneerd
eiken en grenen palen,
planken, spoorbielsen,TUINHUISJES enz. Hout-
zagerij/impregneerbedrijf
Windels, Bouwberg-Bruns-
sum, tel. 045-270585.

Nashua
Telefax

vanaf ’ 69- per maand

Kopieermachine
vanaf ’ 62,50 per maand

Autronic B.V. Oirsbeek
04492-3888

Te k. hoek-TV-KASTJE
’125,-. Tel. 045-443939. Na
17.00 uur.
Van part. prachtige ge-
beeldh. KAST, zware eiken
tafel en 2 banken, prachtige
ant. kinderwagen voor
spotprijs. Romenkamp 26,
öirsbeek.
Wegens verhuizing oma'stijd eiken kleer- en KA-
MERKASTEN, ± ’550,-,
bloemtafel ’ 85,-, nacht-
kastjes ’ 120,-, spiegels, pot-
kachel ’ 140,-. Inl. tel., 045-
-312164.
Van part. ant. puntgave
eiken 3-deurs ST KLOK
(Jugendstihl) en zeer mooie
ant. volnoten Henri II kast
met dubbele kuif. Tel. 045-
-212247.
2-drs. strakke antieke eiken
KAST. Tel. 04404-2109, na
18.00 uur.
Te k. VERWARMINGS-
RADIATOR, 1.30 m lang,
1.00 m hoog, 8 cm dik; te-
vens 150 stuks trottoirte-
gels, z.g.a.n. Tel. 043-645628.

Alle BALKHOUT, plaat-
materiaal, lichtkoepels, alu-
minium ladders, aakmate-
rialen etc. Scherpe prijzen.
Houthandel Rinkens,
Eygelshovenerweg 60,
Übach over Worms. Tel.
045-319846.

Te k. aang. vrijst. Z^;
PAND, gel. Aa»1 4
Klompstr. in centriWJ
Heerlen t.o. nw. $yil[
centr. en park.gar. J\(>ruimte ± 100 m 2r" J
venwon. Vrij te„ \W,
Pr.n.o.t.k. Tel. 04492^

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en y
kleuren, complete set a 10 stuks mcl. vullinfl

’ 395,-; rundlederen kussens in div. kleuref ?

’ 998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit Va
stuk, dus geen geschuif meer, ’ 395- per stuk- ' ji
Discount, Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Hee^wi
de), tel. 045-222622. Rijksweg 42, Swalmen, tel. "*4383. "

Opslag/stal Ii ng/bedrijf sgebou^
+ groot terrein te Pey-Echt

Speciaal geschikt voor paarden en meerdere o
den. Inl. Peters Vastgoed Echt, 04754-282a_^^

Sittard Maastricht Geleen Heerlen Kerkra* ,2
Rijksweg Noord 88-90, Grote Gracht 31, Rijksweg Centrum 22, Geerstraat 24, Mozarts»*^
tel. 04490-14234 tel. 043-212731 tel. 04490-43213 tel. niWAtm lel. Q4s^j<
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Duitsland 1
MS 7r>daao ° Gesundheit. Van-rj|J': 1- Neurodermitis. 2. Profi-tip:
"Oq TSaucen leient gemacht.
0,j3 Jsgesschau/Tagesthemen.
}^ De Deern ist richtig. Herh.
Her.^'9hanistan. Documentaire.

3
44. '3-15 Tagesschau.
5rj0 "" Teletekst-overzicht.
5.05 4a9esschau.
$kla na Moca " die Tocnter des
naa Ver,halters. Braziliaanse serie
Pa . de roman van Maria Dezonne,
W6°° Fernar,des. Met: Lucelia
pa,!os. Rubens de Falco, MarcosEn°ea-
% Der Pickwick-Club. Merk Wür-
Q geiten desAlltags. Gevarieerd pr0-

&.15 c' e Trickfilmschau.
sPei ?pass am Dienstag. Flip-Flop,
van how met Claus Krüsken. Thema
si. .^andaag: Het wilde westen. Aan-

l? 1S Tkey en Donald-
l? ?s la9esschau.Ia9esschau.
C as Nest. Serie. Afl.: Das Kuc-

ist SP'elergeschichten. Afl.: Glücklß^aphbar.
l8 3o ia9esschau.

cler und Heute-
iter, 'm°n & Simon. Serie. Afl.: Mi-
]hi S'orden nicht.
fyoo Lfogramma-overzicht.
\\c jJT)Tagesschau.

Bln9sda. Quiz met Fritz Egner.
'l.45 Kontraste.
Barh Da'las. Amerikaanse serie met
lirw ara Bel Geddes, Patrick Duffy,
J?.3^a Gray e.a. Afl.: Gangster.Tagesthemen. Actualiteiten.

23.00 Berlinale aktuell. Insein der ll-
lusion - Briefe aus der Südsee. Film-
reportage over de archipel Vanuatu in
deZuidzee, alwaar de Engelse schrij-
ver James Robert Fletcher het bock
Briefe aus der Südsee schreef.

23.15 Kulturwelt. Ich bin ein Agitator
für's überleben. Portret van Robert
Jungk.

00.25 Tagesschau.
00.30-00.35 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
"Oor Ka

en CAI-abonnees:
»nalen zie schema exploitant

»»\2wart wit programma
o 0 stereo geluidsweergave
T| ,vveetalig bij stereo-app.

* 'eletekst ondertiteling

TELEVISIE
lSsJ^nf 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
Duitsland 1: 9. 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26. 36.46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33. 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet " >
TV 5: satelliet

België/TV 1
'ls Oq j^hooltelevisie.

Aüst Mo,ne, Sweet Home. 13-delige
chae|a'lsche komische serie van Mi-

jlrje , Milis over de belevenissen van
|i *atie i" le Pacelli- Afl-10: De naturali-
i i^ii nr,: John Bluthal, Arianthe Ga-
rf '530 Vhr|stopher Bell e.a. Herh.
i i^anf, en- en 'aten leven. Milieu-%l^e. Herh.jg, H©rh M°dem. Vandaag: Het klimaat.

■ '6kenf? han en Pirrewiet. 16-delige
f<% '"mserie naar de verhalen van
l,Af|i?e!9ische striptekenaar Peyo.
i-SS ii.De betoverde baby.'8 Oo >,euws-I"? Tak- Animatieserie. Hem., fy^ r,kballon. Kleutermagazine.

' B^o J?,a,'e: Francis Verdoodt.
""aarin ros en **°' Kinderma9azine

i '"'Hen vertellen wat kinderen n
'35 nleten- AfL: Belastingen.

'ie y* Papegaai. 6-delige jeugdse-
\J*[ Miriam de Boer, Maarteni^eik!ren' lneke Holzhaus e.a. Afl.4:

j>9ers ne Muppets. Gast: Kenny Ro-

L*n Dr„otto"winnaars, mededelingen
ramma-overzicht.S Seuws-

I ranri n" Australische serie met
°'BrieS ' Dasha Blahova, Peter,ca- Danny werkt zich in de
Sio k en- Scott vertelt Jim wan"
*W»n„ et verr>aal van Kim en haar

20.20 Fanklub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie een vedette wordt. Van-
daag: Music Express met Auf zum
Pich'Wirt.

20.30 Moet kunnen. Muziekprogram-
ma m.m.v. Bart Peeters, Raymond
van het Groenewoud, Gangsters d'A-
mour e.v.a. Presentatie: Gert Ver-
hulst.

21.10 WWF-Special. Programma
t.b.v. het World Wildlife Fund. M.m.v.
Raymond Ceulemans, Ward Ruys-
linck, Lutgart Simoens, Will Tura, Fay
Lovski, Urbanus, De Nieuwe Snaar
en Won Ton Ton. Presentatie: Gil
Claes.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Camera. Magazine voor foto-,

film- en video-amateurs. Afl.3. Pre-
sentatie: Marleen Gordts.

23.15 lemandsland. Toeristisch ma-
gazine. Vandaag: Turkije. Presenta-
tie: Herman Cole.

23.55-00.00 Coda. Suite Vivace, van
Max Reger, uitgevoerd door Thérèse-
Marie Gilissen, altviool.

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.15-13.45 Burgen, Ritter, Liebe-

slieder. Muzikale reis door de Mid-
deleeuwen met Jean Dentinger.
Herh.

14.45 Warum habt Ihr Hitler wider-
standen? Das andere Deutschland.
Documentaire over het Duitse verzet.
Herh.

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
15.58 Siebenstein. Jeugdserie. Afl.:

Siebensteins Schatze. Herh.
16.20 Logo. Kinderprogramma.
16.30 Bas-Boris Bode. 12-delige se-
rie naar een roman van Justus Pfaufe
en Harry Baer. Met: Mikael Martin,
Franz Buchrieser, Diana Körner, e.a.
Afl. 7: Der Junge, den es zweimal
gab.

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

17.10 "" Tele-lllustrierte. Actualitei-
ten, sport en amusement.

17.45 Der Landarzt. Serie met Chris-
tian Quadflieg, Gila von Weitershau-
sen, Antje Weisgerber e.a. Afl.: Ein
Kind wird vermisst.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage: TITAN - Kurs

Nordwest. Documentaire over het
chemicaliënvrachtschip TITAN dat
iedere dag schadelijke stoffen in de
Noordzee loost.

20.15 Privatdetektiv Joe Daneer:
Ein Auftrag für den Affen. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1981 van Burt
Brinckerhoff. Met: Robert Blake, Mit-
chellRyan, Keenan Wynn e.a. Privé-
detective Joe Daneer krijgt van een
Engelse gentleman opdracht een
kostbare vaas te bemachtigen. Daar-
voor heeft hij echter wel de aap Gre-

gor nodig, die het hoogst gevoelig
alarmsysteem van het museum moet
zien te omzeilen.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Berlinale '89. Aspecten van de

Filmfestspielen.
22.30 Der Sport-Spiegel. Reportage

over de boksende broers Rocchigiani
uit Berlijn.

23.00 Komplizinnen. TV-film van
Margit Czenki. Met: Pola Kinski, The-
rese Affolter, Gerunde Eger e.a. Bar-
bara wordt wegens een bankroof ver-
oordeeld tot een gevangenisstraf van
7 jaar. Beetje bij beetje past ze zich bij
het gevangenisregime aan en leert ze
de andere vrouwen te waarderen. De
onderlinge solidariteit leidt echter ook
tot spanningen.

00.50-00.55 Heute.

" Niek Pancras en Liesbeth den Daas in 'Bas-Boris Bode.
(Duitsland 2 - 16.30 uur)

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters.
19.23 2x7. Spelletje met Mark De-

mesmaeker.
19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 De drie wijzen. Quiz waarin

twee kandidatenduo's moeten raden
wie van de drie panelleden een juist

antwoord geeft. Presentatie: Daniel
van Avermaet. Panelleden: Myriam
Thijs, Lucas Vander Taelen en Koen
Crucke.

20.50 Uitzending door derden.
21.35-22.05 CD, een goed idee.

Reeks van zeven ideeën waarin ze-
ven denktechnieken belicht worden
die kunnen helpen bij het oplossen
van theoretische en praktische pro-
blemen. Afl.2: Dat is toch vanzelf-
sprekend. Presentatie: Patrick Cole-
mont.

" Mark Demesmaeker pre-
senteert '2 x 7. (België/TV 2 -
19.23 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Fleur. Gevarieerd televisie-

weekblad. Presentatie: Mireille Be-
kooy en Tetske van Ossewaarde.

17.36 Dieren in het wild. Natuurserie.
Vandaag: Zomer in Alaska. Neder-
lands commentaar: Freek Simon.

18.00 "" Popformule. Muziekpro-
gramma gepresenteerd door Martij n
Krabbé en Mariska van Kolck.

18.40 Handig in huis. 8-delige cursus
voor de doe-'t-zelver. Afl.3: Omgaan
met gereedschappen. Presentatie:
Cees Snoey en Mireille Bekooij.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Aktie
voor Pedro.

19.00 Familie Oudenrijn. Nederland-
se serie.Afl.: Komkommersplit Royal.
Noeki probeert een lerares in de ma-
ling te nemen.

19.25 Linda. Gevarieerd magazine.
Presentatie: Linda de Mol.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Te land, ter zee en in de lucht.

Vanavond vanuit het Dolfinarium van
Harderwijk, tobbedansen in het kader
van de NOVIB-aktie 'Werk mee aan
hun toekomst. Presentatie: Jack van

Gelder, Tetske van Ossewaarde en
Martin Gaus.

21.50 De Beer. Reportage over het tot
stand komen van de Nederlandse
speelfilm De Beer.

22.45 Aktua. Actualiteiten magazine.
23.15 Hoe later op de avond. Wim

Bosboom in gesprek met Annie M.G.
Schmidt.

00.06-00.11 Journaal.

" Momentopname uit de documentaire 'De Beer. (Neder- \
land 2-21.50 uur)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 1Ó0.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7 00 ook
Irequenlies 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 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-

-*97.5en97.9kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/RTBF 1
14.00-16.00 Schooltelevisie. 16.50-
-17.10 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba nouba, met: Les tri-
podes en Stripy. 18.30 Jamais deux
sans toi, gevarieerd informatief pro-
gramma. 19.00 Nieuwsoverzicht. 19.03
Ce soir, Waalse actualiteiten. 19.25

Lotto en Joker. 19.30 Journaal. 20.00
Actualités a la une. (herh.). 20.05 Dou-
blé sept, spelprogramma. 21.20 Babel,
wetenschappelijk magazine. Vandaag:
Ficelles de pub. 22.50 Laatste nieuws.
23.20-00.55 The shootingparty. Engel-
se speelfilm uit 1984 van Alan Bridges.
Met: James Mason, John Gielgud, Ed-
ward Fox e.a.

programma's dinsdag televisie en radio

Nederland 1
L J 3-05 Nieuws voor doven ens*hthorenden.Es
Ml r anies Herriot. Engelse serie.

■■ Goed en slecht nieuws. Herh. Ja-
fellp moe' een depressieve man ver-
ji:

n dat zijn hond waarschijnlijk
~„a w°rdt en Margery Egerton is te-19 lr>Darrowby.■5 Rondom tien. Informatief the-
k*r°gramma. Vandaag: Huismid-Sjes- Herh.
u° ■ Comedy Capers. Afl.: De

IBCr|t Slapstick met Paul Parrott.

17.30 Journaal.
17.45 Kids. 13-delige Canadese

jeugdserie. Afl.7: De quiz. Kathleen
mag meedoen aan een televisiequiz
en Max en Scooter willen een cool
imago.

18.11 Ducktales. Tekenfilmserie van
Walt Disney. Afl.: Zwarte Magica ziet
schimmen.

18.33 Alex. Tekenfilmserie.
18.38 Pieter Post. 13-delige Engelse

poppenserie. Afl.: Pas op, kop pikt.
19.00 Journaal.
19.19 (TT) Drempels weg. Actiejour-

naal. Presentatie: Dick Passchier.
19.29 Dinges. Spelprogramma. Pre-

sentatie: Frank Masmeijer. Panelle-
den: Loes Haasdijk en Edwin Rutten.

19.51 Cosby Show. Amerikaanse co-
medyserie. Vanessa komt na een af-
spraakje te laat thuis en wordt door
haar ouders opgewacht.

20.16 Different World. Amerikaanse
comedyserie. Theo gaat een week-
end bij Denise logeren enziet het stu-
deren helemaal zitten.

20.46 (TT) Showroom. Programma
waarin gesprekken met opmerkelijke
Nederlanders.

21.37 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
22.14 Adempauze. Meditatie door ds.

Leen van Ginkel.
22.30 Journaal.
22.40-23.30 Entree. Gevarieerd cultu-

reel magazine gepresenteerd door
Doris Baaten.

A-nnie M.G. Schmidt te gast bij Wim Bosboom in 'Hoe later
p de auond'. (Nederland 2-23.15 uur)

Nederland 3
I

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.30-11.00 Schooltelevisie. Jonge

onderzoekers. Les 12.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.30-15.00 Schooltelevisie. Het ver-

haal. Les 10.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Carnaval in Venetië.
18.30 You're welcome. Cursus En- ;

gels. Les 15.
19.00 (TT) Het klokhuis. Jeugdpro-;

gramma.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Van Gewest tot Gewest. On- j

derwerp: Koorschool St. Bavo naar j
Rome.

21.05 Nederlandse pianisten: Ro- i
nald Brautigam. Ronald Brautigam j
speelt Rondo in a, KV 511 en Sonate I
in D, XV 576, van Mozart.

21.32 Cities fit to live in. Deel 7: Bar- j
celona.

22.30 Journaal.
22.40 De Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55 Open Universiteit: Maak werk

van een studie. Herh.
23.25-23.30 Nieuws voor doven ca

slechthorenden.

Duitsland 3 West
07.55 Gymnastik im Alltag.
08.10-11.30 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
17.30 Korkmazlar. Serie over een

Turkse familie in Duitsland. Afl.7: Ur-
laub.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 33.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal =

magazine met nieuws en sport.
20.00 Weltweit. Magazine.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine. =22.15 Landesspiegel: Airport im Auf- i

wind. Reportage over de luchthaven =Münster/Osnabrück.
22.45 Initiativen. Magazine. Van- j

daag: Synanon: Ein Leben ohneDro- l
gen. Documentaire.

23.00 In Zukunft. Magazine. Van- {
daag: Stadte für Menschen. Visies en :
modellen voor de stad van morgen. =00.00-00.05 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00 Tribune économique et sociale:
Les organisations patronales. 19.30
Journaal, met simultaanvertaling in ge-
barentaal. 20.00 Zelig. Amerikaanse
speelfilm uit 1983 van Woody Allen.
Met: Woody Allen, Mia Farrow, John
Buckwalter e.a. 21.20-22.15 Tanner
88, Amerikaanse serie. Afl.6 (slot): The
boiler room.

TV5
16.05 Brèves. 16.10La force du Destin.
Serie. 16.30 Bonjour, Bon Appétit. Ma-
gazine. 17.00 Le Village dans les nua-
ges. Kinderprogramma. 17.30 Des chif-
fres et des lettres. Spelprogramma.
17.55 Brèves. 18.00 Croquignole. TV-
film. 19.30 Papier glacé. Modemagazi-
ne. 20.00 Sports magazine. 21 .00 Ciel
Mon Mardi. Showprogramma. 22.00
Journal télévisé. 22.35 La femme en
bleu. Film. 00.00-01.00 L'oeil en coulis-
se. Theaternieuws.

Radio 1

radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Echo-
magazine. 7.15 Het levende woord.
7.30 Nieuws. 7.33 Echo-magazine.
8.08 Echo-magazine. 8.45 Kruis-
punt. 9.06 Met de KRO, met Arme.
10.06 M/V-Magazine. 11.06 Echo-
magazine. 12.06 Schone Kunsten.
12.55Meded. t.b.v. land- en tuinb.
13.09 Echo-magazine. 14.06 Vero-
nica Nieuwsradio. 19.03 Veronica
nieuwsradio extra. 20.02 BORAT,
gespeld 8.0.R.A. accent aigu T.
21.02 De radiovereniging. 22.02
De Vlaamse connectie. 23.03 Met
het oog op morgen. 0.02-7.00 De
nacht klinkt anders; 2.02 Muziek in
de nacht; 5.02-7.00 VARA's Och-
tendhumeur.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 AVRO's
radiojournaal met 7.30 en 8.30
Nws.overz. 8.04 Actual. 8.25 Fi-
nanc. nws. 9.04 De muzikale fruit-
mand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30 Ik
zou wel eens willen weten. 12.04
Lunchtime-magazine. 13.04 Tijd-
sein. 13.30 Als mensen verande-
ren. 13.54 EO-Metterdaad hulpver-
lening. 14.04 De plantage: Soort-
genoten; 14.48 De jazz van Pete
Felleman; 15.04 Het spoor: 15.50
Margreet Dolman; 16.04 Ischa;
16.53 Vrije geluiden. 17.04 De
plantage: Plantage magazine;
18.30 Meningen; 19 03 Plantage
magazine. 20.02-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.00-0.00
VARA's verrukkelijke dinsdag. 6.02
Holland wordt wakker! 9.04Rigter.
1104 Angelique. 12.04 VARAs
Steen & Been Show. 14.04 Twee
meter de lucht in. 16.04 De verruk-

kelijke vijftien. 18.04 Driespoor.
19.03 Dubbellisjes. 20.03 Pop-
krant. 21.03 VARA's Vuurwerk.
22.03 VARA's Poppodium. 23.02-
-0.00 Tracks.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastik im Alltag. Les 2.
08.30 Telekolleg 11. Cursus algebra. =Les 33. \
09.00-10.40 Schooltelevisie.
16.25 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus algebra. =Les 33. Herh. [
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.: I
Die Musikfreundin.

18.31 Welt der Tiere. Natuurserie, j
Afl.: Roodstaartbuizerd en prarievalk. [

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land. j

Aansl.: Rheisender.
19.30 Fremde Heimat Deutschland. "■Afl.l: Die von drüben (1958-1961). j
20.15 Reisewege zur Kunst. Van- j

daag: Cumbria in Engeland.
21.00 Südwest aktuell -Neues urn j

Neun.
21.15 César und Rosalie. Duits- j

Frans-Italiaanse speelfilm uit 1972 :
van Claude Sautet. Met: Yves Mon- I
tand, Romy Schneider, Sami Frey j
c.a. Sinds haar huwelijkmis ging leeft i
Rosalie met César samen. Hij is gek i
op haar en ze weet wat ze aan hem j
heeft. Onverwacht komt ze een oude \
jeugdliefde tegen. Wanneer ze sa- j
men verdwijnen gaatCésar wanhopig j
naar haar op zoek. Hij vindt hen en j
David besluit zich terug te trekken, j
César is niet opgelucht, want hij weet ;
dat Rosalie's hart gebroken is.

23.00 Warum Christen glauben. Re- j
ligieuze documentaireserie. Afl.6: "Geburt daheim.

23.30 Sport im 111 extra: DFB-cup. I
Achtste finale Bayern München - i
Karlsruher SC.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

Radio 4
NOS; 7.00 Nws. 7.04 Een goede
morgen met Leontien Ceulemans.
(8.00 Nws). 9.00 Continu klassiek.
11.00 TROS Concertzaal: Radio
Symfonie Orkest 0.1.v. Kenneth
Montgomery m.m.v. Harmen de
Boer, klarinet. 12.15 Nieuwe klas-
sieke platen. 13.00 Nws. 13.02 De
klassieke top tien. 13.25 Première
in het Muziektheater: La Damna-
tion de Faust, opera van H. Ber-
lioz., verslag. 13.30 Belcantorium:
Het muzikale leven van voormalig
zangeres Aafje Heynis. 16.00 Het
Kunstbedrijf. 17.00 In kleine bezet-
ting. Werkenvan Beethoven. 18.00
Nws 18.02 Lied van de week.
18.15 Leger des Heilskwartier.
1830 Muziek in vrije tijd: Fanfare
Promotie Concert (2). 19.30 Ka-
mermuziek uit de barok: Werken
van Simonetti (4). 20.00 Nieuws.
20.02 NCRV Klassiek. Radio Ka-
merorkest met piano. 21.30 Litera-
ma. 22.30 Orgelconcert. Werken
van Ritter (3-slot). 23.10-0.00 Mu-
ziek van eigen tijd, Nederlandse
premières (2). Werken van Chiel
Meijering en Tristan Keuris.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 De creatie. 10.00
De wereld zingt Gods lof. 10.50
Tekst en uitleg. 11.00 Studio 55.

12.00 Nws. 12.05 De verdieping.
13.00 Nws. 13.10 Nederland en
zijn buren. 13.30 Rondom het
Woord. 14.00 NCRV-Leerspiegel:
Leerhuis. 14.10 Dagvaardig. 14.30
Teleac magazine. 15.00 Schone
wereld. 16.00 Op de rand van het
recht 16.30 NOS Ombudsman.
17.35 Postbus 51. 17.55 Meded
en Schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Vers op vijf. 18.20 Uitz van
de PSP. 18.30Vertel mewat. 18.40
Taal en teken. 19.00 Progr. voor
buitenl. werknemers. 20.30 You're
welcome. 21.00 Ca va? 21.30 La-
tijn. 22.00 Jaren '30. 22.30-2300
Troyaanse oorlogen.

SAT1
36.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00

SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Besuch aus;
England. 09.35 Mr. Magoo. Afl.: Die
Schatzinsel (2). 10.00 SAT 1 Bliek.:
10.05 General Hospital. Afl.: Lesleys
Verehrer. 10.50 Koehen mit SAT 1.
11.00 SAT 1 Bliek.' ll.os Wo, bitte,
gibt's Bier an der Front? Amerikaanse
oorlogsfilm uit 1968 van Frank Tashlin
met Bob Hope, Gina Lollobrigida, Jef-
frey Hunter e.a. 13.00 Tele-Börse.
14.00 Ihr Horoskop.'Aansl.: Program-
ma-overzicht. 14.05 Jackie und Jill. Die
Barenkinder vom Berg Tarak. Afl.: Der
neue Besitzer. 14.30 ■ Lassie. Afl.: Die
Rauchzeichen. 14.55 Der Goldene
Schuss. 15.05 General Hospital. Aft.:
Dr. Kendrickson gibt auf. 15.50 Teletip
Natur. Afl.: Kat-Nachrüstung. 16.00 ■Hocherfreut mit Harold Lloyd. Afl.: Ra-
batz am Rummelplatz. 16.25 Der Gol-
dene Schuss. 16.35 Die Leute von der
Shiloh Ranch. Afl.: Bezahlen Sic, Mr.
Grainger! 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Be-
zaubernde Jeannie. Afl.: Alles für die
Katz. 18.15 Glücksrad. 18.45 SAT 1
Bliek. 19.00 Weerbericht. Aansl.: Qé-*
winn in SAT 1. 19.10 Cannon. Afl,:-
Kennwort Unicorn. 20.00 SAT 1 Bliek.
20.10 Special Squad. Afl.: Das süsse
Leben. 21.05 SAT 1 Bliek. 21.10 Houdr-
ni, derKönig des Variété. Amerikaanse
speelfilm uit 1953 van George Marshall
met Tony Curtis, Janet Leigh, Torin
Thatcher, Angela Clarke e.a. 23.00
SAT 1 Bliek. 23.10 Die Banditen vóm'
Rio Grande. Duitse actiefilm uit 1965
van Helmuth M. Backhaus met Harald
Leipnitz, Maria Perschy, Ellen Schwiers
e.a. 00.40-00.50 Programma-over-
zicht.'

SSVC
13.05 Children's SSVC. Bodytalk.
13.20 Rainbow. Serie
13.35 Give vs a Clue. Spel van letter-

greepraadsels.
14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Serie. Beverly ver-
trouwt Helen toe dat zij nog altijdver-
liefd is.

14.50 International Pro-Celebrity
Golf. De profs zijn Lee Trevino en
Sandy Lyle en hun partners Terry
Wogan en Bill Beaumont.

15.40 Children's SSVC. Thomas the
Tank Engine and Friends.

15.55 Alice's Adventures in Won-
derland. Afl.: You are old, Father Wil-
liam.

16.10 The Sooty Show. Serie.
16.30 Bad Boyes. Serie. Afl.: Boulog-

ne. Deel 1.
17.05 Blue Peter.
17.30 The Blockbusters.
17.55 The Flying Doctors. Serie. Afl.:

The Unluckiest Boy in Town.
18.40 News and Weather.
18.55 Wish you were fiere...? John

reist naar Florida terwijl Judith een
bezoek brengt aan Halifax en Ham-
burg.

19.20 Blankety Blank. Spelshow.
19.45 Snap. Nieuwe serie. Afl.: Holi-

days.
20.00 Tomorrow's World. Magazine

over wetenschap en technologie.
20.30 Eastenders.
21.30 Colin's Sandwich. Serie.
22.00 News and Weather.
22.30 Film '89. Magazine.
23.00-00.00 Rugby Special. Hoogte-

punten.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.

07.00 The DJ Kat Wake Show.
09.30 The Lucy Show. Serie.
10.00 Panel Pot Pourri. Spelpro-

gramma.
11.30 Sky By Day. Magazine.
12.30 The Sullivans. Serie.
13.00 Another World. Serie.
14.00 Eurosport Sports Programme

on Sky.
15.00 As The World Turns. Serie.
16.00 Loving. Serie.
16.30 The Young Doctors. Serie.
17.00 "" Countdown.
18.00 Family Affair. Serie.
18.30 Three's Company. Serie.
19.00 Eurosport Sports Program-

mes on Sky. Tot 01.30 uur. Of:
19.00 Sky Star Search.
20.00 Sale of the Century. Spelpro-

gramma.
20.30 Frank Bough's World. Docu-

mentaire.
21.30 Mini-serie.
23.30 Mart Helm. Serie.
00.30 The Insiders. Serie.
01.30 Arts Channel. Muziekprogram-

ma.
04.30-06.30 Landscape Channel.

Natuurbeelden met non-stop muziek.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg Actueel, Gast v.d. Dag en Mu-
ziek. 9.05, 9.02, 10.02 en 11.02
Kort nieuws. 12.05 Middagmagazi-
ne: Limburg Aktueel, Ruilbeurs,
Agenda en Muziek. 13.05, 14.02,
15.02 en 16.02Kort nieuws. 17.02
Reg. weerber. 17.05 Limburg aktu-
eel, agenda en muziek. 17.25 Bij-
blijven: volwasseneducatie, infor-
matie voor buitenlanders in Lim-
burg. 17.55 Kort nieuws. 18.05-
-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
5.30 Sjapoo. (6.00, 7.00Nws., 7.30
Nws. en RVA-ber.) 8.00 Nws. 8.12
NV hoop doet leven. 10.00 Nws.
10.03 Broccoli. 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg 1989. 13.00 Nws.
13.10 Muziekboetiek. 14.00 De ge-
wapende man. 17.00Focus. 17 10
Het algemeen belang. 18.00
Nieuws. 18.10 Het orgeltje van
Yesterday. 19.00 Rockgolf. 22.00

Nws. 22.05 Je weet het maar nooit
23.30-2.00 Twee tot Twee. (008
Nws.)

satelliet
RTL Plus

06.00 Hallo Europa.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. Herh.
10.00 Ein Schicksalsjahr. Ameri-
kaanse serie. Herh.

11.00 Delvecchio. Amerikaanse se-
rie. Herh.

11.40 Skethotel. Serie. Afl.: Hotel im
Orbit. (1).

11.50 Tekenfilm.
12.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Herh.
12.30 Klassik am Mittag, met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Mask.
Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Das
Mysterium der drei Ringe. '13.20 Ein Schicksalsjahr. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Opas Machtwort.

14.10 Der Sechs-Millionen-Dollar-
Man. Amerikaanse serie. Herh.

15.00 Rapido. Muziekmagazine.
Herh.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.05 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
16.55 RTL aktuell.
17.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: Flower power.
17.25 ■ Flash Gordon. Amerikaanse

serie. Afl.: Lebenden Bomben.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Delvecchio. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Zwischen den Fronten.
18.45 RTL aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Der geheimnisvolle Ohrclip.
20.00 Weerbericht.
20.10 Der Chef. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Freund oder Feind.
21.05 Crime Story. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Leere Flaschen, volle
Taschen.

22.00 RTL aktuell.
22.25 Sexy Folies. Erotisch magazi-

ne.
23.00 Omerta - Reden heisst ster-

ben. Italiaanse speelfilm uit 1972 van
Pasquale Squitieri met Fabio Testi,
Jean Seberg, Raymond Pellegrin e.a.

00.30-00.35 Betthupferl.

3SAT
14.15 Programma-overzicht. 14.30 La-
menti undKlagelieder des 17. Jahrhun-
derts. Musica Antigua Köln. 15.55 Or-
gelmusik in der Basilika Ottobeuren.
Edgar Krapp speelt werken van Bach
en Couperin. 16.15 Weltsprache Musik.
Afl.: Ein neuer Klang. 17.15 Heute
abend in 3sat. 17.20 Mini-Ziss. 17.30
Unsere Haustiere. Afl.: Das Schaf.
18.00 Bilder aus der Schweiz. 19.00
Heute. 19:22 3-sat Studio. 19.30 Ich
heirate eine Familie. Afl.: Heimlichkei-
ten. 20.15 Auslandsjournal. 21.00 O
neue Burschenherrlichkeit. Uit de serie
'Deutsche Erbschaften'. 21.45 Kultur-
journal. 21.53 Sport-zeit Nachrichten.
22.00 Zeit im Bild 2. 22.25 Club 2. Aan-
sl.: 3sat-Schlagzeilen.

Super Channel
07.00 World News and Business.
08.00 The Mix. Entertainment.
15.30 Hit Machine. Muziekprogram-

ma.
16.30 Hot Line. Live jongerenpro-

gramma.
18.30 ■ Wanted Dead of Alive. Serie.
19.00 Salvage One. Serie.
20.00 Sports Night. Met o.a. de

Snooker Grand Prix en internationaal
voetbalnieuws.

21.45 World News.
22.00 Sports Night Met o.a. voetbal

en basketbal.
00.00 The Mix. Entertainment.
03.00-07.00 Gevarieerde Italiaanse

amusementsprogramma's.

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstuck 7.15 Wunsctv
kasten. 7.30 Regionalmagazin
7 45 Veranstaltungskalender. 8.10
Presseschau. 8.30 Besinnlicne
Worte. 9.00 Regionalmagazin. 9 05
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 11.05 Gut Aufgelegt. 12.00
Musik bei Tisch. 12.15 veranstal-
tungskalender. 12.30 Presse-
schau. 13.00 Frischaul. 14.05
Schulfunk: Naturund Technik.
14.25 Musikzeit Heute: Orches-
terklange aus aller Welt. 15 00
Nachtmittagsstudio 16.05 Spot-
light 17.05 Oldiekiste. 18.00 Rs-
gionalnachrichten: BRF-AktueH.
18 40-20.00 Musikjournal.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
elf. 12 00 Is ja 'n Ding. 14.00 Viva
16.00 Entenjagd. 17.00 Musikduett
17.50Sportshop. 18.00MusikdueJl.
19.00 Neunzehn - Vierundzwanzig.
22.00-1.00 Ein junges Musikpro-
gramm.

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.87
Gut aufgelegt 14.05 Auf der Prp-
menade. 15.00 Cale-Konzefl
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mo-
sik-Express. 20.05 Zwischèn
Broadway undKudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.95
Nachtexpress.
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KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met■zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044:
Pracht eik. BANKSTEL
3-1-1 vr.pr. 875,-, zwaar
eiken salontafel vr.pr. 325,-,
zwaar eiken eethoek 975,-,
045-323830.
COMMUNIEJURKEN te
koop, coll. 1989, nieuw, ook
Sissi-model met kroontje,
hoedje, tasje en paraplu s.
Voor informatie: 045-
-272516.

Deze week
nieuw: wascombinatie, be-
kend merk, nooit gezien

van 1299,- nu 998,-
-(of 30,- per maand)
Prijsrammer

Dr. Poelsstraat 14, Heerlen
(bij Raadhuisplein),

tel. 045-718324, eigen ser-
vice, royale garanties.

VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten,
irote voorraad en voordeli-

ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
Weg. omstandigh. modern
leren BANKSTEL, kuip-
model, 3-2-zits, grijs, vr.pr.

’ 1250,-; witte eethoek, als
nieuw, iets moois, vr.pr.

’ 675,-. Tel. 045-323830.
Alleen bij VRIESKO: v.a.
’95,- bijbetalen voor een
z.g.a.n. gebr. diepvries-,
koelkast, was- of droogau-
tomaat, ook kooktoestellen,
alles met volle garantie.Sit-
tarderweg 136 Heerlen. Tel.
045-727342.
KACHELS. Grandioze ver-
bouwopruiming: 10-70%
korting. Nieuw en gebruikt.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
OPENHAARDHOUT ’3O-
-per m 3gratis bezorgd,
04459-1675.
Te koop TWEELINGKIN-
DERWAGEN, zo goed als
nieuw, combi (drie-in-een),
met twee voetenzakken,
overtrekken en dekbedden.
Te bevr. Ligtenbergstraat
34. Hoensbroek, tel 045-
-210927.
Goede KLEUREN-TV'S.
met garantie. Philips groot-
beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760. 'Te k. eiken BANKSTEL
met tafel en eiken eethoek,
samen voor ’750,-. Tel.
727404.
Ijskast ’95,-, gasfornuis

’ 125,-, easplaat ’75,-, diep-
vries ’190,-, wasautomaat

’ 190,-, antieke eiken
SLAAPKAMER, ’ 750,-.
Tel. 045-725595.
Eiken BANKSTEL ’275,-,
compl. slaapkamer ’450,-,
eiken eethoek ’375,-, ver-
der barok antiek enz. Kou-
venderstraat 208, Hoens-
broek
Royal Star DRUMSTEL
met bekkens, ’425,-. Inl.
045-312164.
Te k. FITNESSAPPA-
RAAT met roei-inrichting
en gewichtenhw., prijs

’ 1590°-, t.e.a.b. Tel. 045-
-319202.
HORECA!! Door mr. ver-
kregen: div. 1. 2 en 3 groeps
expresso-machines compl.
m. molen v.a. ’ 1950,- mcl.
plaatsing. Div. bedryfsvaat-
wassers geh. gerev. v.a.

’ 1750,- mcl. plaatsing gebr.
app. met garantie. Handels-
onderneming EFKA, Kerk-
rade. Tel. 045-455815.

Goud, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Te k. gevr. OUD IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
b.g.g. 272516, ook 's avonds.
BROMMERS gevr. 04406-
-12875.
DEFECTE kleurenteevee's
vanaf '81 (typenr. vermel-
den) en dei. VHS-video's.
Tel. 045-723712.
Te h. ZITKAMER met
aparte slaapkamer, teHoensbroek. Inl. 045-
-256686, tussen 18.00 en
19.00 uur.
Gevr. IJSKAST, gasfor-
nuis, diepvries, slaapka-
mer, bankstel enz. Tel. 045-
-725595.

Gemeub. APPARTE-
MENT te huur te Heerler-
heide. Tel. 045-227930.
ZIT-SLPKMR 5.50 x 4.00 m
+ kkokhoek, douche, wc,
v.w. hal. Aparte ingang. Tel.
045-212613.
Te h. zonnige ZIT/SLPK +
eigen kookgel. 04459-2120.
Te h. aangeb. in Heerlerhei-
de ZIT/SLPK., ondergebr.
in bungalow, met gebr. v.
keuken, douche, eig. op- igang, ’95- p.w. all-m. Inl.
na 19.00 uur 045-223482.
Geheel gemeub. APP. te
gebr. als discr. adres voor
privéwerk. Tel. 04490-
-55510.
Gemeubileerde ZIT-
/SLAAPKAMER met dou-
che en keuken. Panneshei-
derstraat 1 en 19,Kerkrade.
Te huur APPARTEMENT
te Kerkrade. Tel. 06-
-52127704.
Te h. KANTOORRUIMTE,
100 m 2, te Kerkrade. Tel.
045-451656.
Te h. BEDRIJFSRUIMTE
te Kerkrade. Tel. 045-
-460738.
Grote gemeub. ZOLDER-
KAMER aan rand van
Heerlen-Centrum te huur,
voor keurig persoon. Tel.
045-217592.
Te h. in centr. Hrl. en Spek-
heide gem. KAMERS m.
gebr. v. Keuken, cv. en dou-
che. Tel. 045-425651.

OPRUIMING BU MEI KLEDKX MAASTRICHT I °oroß"*°l<oo">CT'"u"uu°"

EENMAAL,ANDERMAAL.VERKOCHT! v. ,v,' '~—'

*ÉEAE AAC ir^:''i% 'éW X f&& I^****t v^a te"ookkomt SintJacobstraat4 ■■■■■■^■■■■■■■■■HHPHfI
m&WaW* 4TwmW+ \' neer u voor f 1.500,- bij het Vrijthof). « "-fj 4^.^

S^ , ?eTr JI3,9210944. MAASTRICHT B.V.

WONING gevraagd, omg.Heerlen-Kerkrade, huur-
prijs tussen ’ 600,- en

’ 1000,-. Gelieve te bellen
tel. 045-413395.

Dringend gezocht! Wonin-
gen in alle prijsklassen en
alle plaatsen. NEDU 8.V.,
makelaardij, Valkenburger-
weg 25a, Heerlen. Tel.
045-710909.

Te k. GEVRAAGD een
woonhuis met behoorlijk
wat tuin. Eventueel op te
knappen geen bezwaar.
Tot/100.000,-; Snelle af-
handeling mogelijk. Tel.
045-220550.

I Jonge KIPPEN met hele
snavel, pluimveebenodigd-I heden. Henk Ploemen,
Broekhuizenstraat 538,
Rimburg, tel. 045-320229.
YORKSHIRE TERRIËR tek. 22 mnd., reu, met papie-. ren. Tel. 045-727250.

I T.k. YAMAHA Enduro bj.
'82. Vr.pr. ’350,-. 04490-I 52328.

" Koopje: SNORFIETS,
i z.g.a.n., 1 Batavus brom-

fiets. Tel. 045-258407,
1 Brunssum.
Gebruikte RIJWIELEN
ook met trommelrem.
Akerstraat 52, Hoensbroek,■ tel. 216818.

i

Zoekt u een serieuze RE-
LATIE? Bel dan naar huw-

" .rel.buro Levensgeluk. 045-
-211948.

Te koop
bedrijfs/bioscoopgebouw

met
riante woning te Susteren

Bedrijf + achterterrein 625 m2. Inl. Peters Vastgoed 'Echt, tel. 04754-2826. ]
TAXATIE o.g. Beëd. Taxateur. H. Hendriks tel. 045-
-412420.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket bv. 8
rad., ketel en alle aansluit-
mat. ’2850,-. Tel. 045-
-313239.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhaegen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen, tel. 045-
-725260.
BOOMERS, vork en foxter-
riertjes. Tel. 04459-1237.
Honde- en KIPPENHOK-
KEN vanaf ’ 195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.

Te k. HEREN-DAMES-
FIETS, opa-omafiets. Tel.
045-257371.
Te k. YAMAHA DT 50, bj.
'84, kl. zwart, vr.pr. ’975,-.
Tel 045-417310.

IEenzaam? Bel huw.bem-
.bureau "GELUK". Tel.
04498-54604.
Alleenst. CONTACT- I
AVOND. ledere dond. va. \20 u. Dancing Heliport. Ge-
zellig dansen. Legitim. ver-
pi. Tel. 043-219704, achter-kant Eurohal, Griend 9-11,
Maastricht.
"PARTNERS-TRUST" ■huw.relatieburo. Info.
461235.

PIANO'S en vleugelsin alle
prijsklassen. Stemm., rep.,
verh., transp. H.J. Schet-
ters, Ford Willemweg 28,
Maastricht. 043-217700.
Te k. KEYBOARD Farfïsa
FK 55, stereo,’ 500,-jdrum-
computer Roland TR 505
met flightcase, ’500,-. Tel.
045-314180.

Te k. gevr. AARDAPPE-
LEN-VËLDGEWAS. P.
Meertens. Tel. 045-251414.
Sühl MOTORZAGEN, met 'goede service. Frissen Tuin
& Park 8.V., 04406-40253.

liHIl I i
Opruiming \

"De Skiwerkplaats" !
Nu extra lagae prijzen voor gebruikte, huur- en inruilski's
en skischoenen. Eikenderweg 16, Heerlen. Tel. 045- "716704.
Emmaus Heerlerheide
haalt gratis uw overtollig
HUISRAAD enz. op. 04S
210570. Van 13 tot 17 uur.
Deskundige verzorging van
uw BELASTINGAANGIF-
TE of administratie: Belas-
tingadviesburo Drs. Tim-
mermans, 045-752284.
De goddelijke massage van
VERONIQUE is meer dan
uniek! Tel. 045-228481 (geen
sex).
Voor al uw koelkast- en
diepvriesreparaties. VRO-
KO. Tel. 045-441666 of
461658.

Door jonge masseuse totale "ONTSPANNINGSMAS- I
SAGE. Tel. 045-223574. _ 'Nieuw, nieuw, nieuw!!! \
Uniek en enig in Zuid-Lim- iburg, totale ONTSPAN-
NINGSMASSAGE. Een- <maal geweest, u blijft ko- I
men. 045-353489. (
Diepvries-en KOELKAST- <REPARATIE zonder voor- .
rijkosten. Bel Geleen: {
04490-45230. Service bin- 'nen 24 uur. ;,GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.

STOELMATTERIJ ver-
nieuwt rieten-, biezen- en
rotanstoelen met gar. Tel.
045-418820.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.

Privé bij ANITA, ook 's za-
terdags. Tel. 045-352543.
Na het carnavalsfeest
moet u ook eens bij ons zijn
geweest, want bij ons is het
iedere dag met 5 meisjes
feest. RIVERSIDECLUB,
E9(Dijk 2, Ohé en Laak),
afslag Echt Ohé en Laak,
100 m voorbij camping
Maasterp. Tel. 04755-
-1854.
Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.
De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.

COUNTRY CLUB open
vanaf 14.00 uur. Provincia-
leweg 144 Zuid Oirsbeek.
's Zaterdags vanaf 20.00
uur.
CONTACTBUREAU
Maastricht, bemiddeling in
privéadressen. Tel. 043-
-635264.

Heren opgelet!
Nancy

is verhuisd naar Club Ex-
clusief, Industriestr. 13,
Kerkrade-West. Tel. 045-
-423634.

Love Line
Janine heeft een nieuwe

chef! (50 c.p.m.)
06-320.320.61

Zwak hart?
Niet draaien! Supersexy.
Nieuwe lijn. 06-320.321.59
(50 c.p.m.).
Privé bij MARK en Boy.
Tel. 045-223850, na 14.00
uur; tevens escort.

Grijp je kans en laat je eens
opwarmen door 9 frisse jongens!

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben.
Wordt het te intiem en wil je een onderonsje? Vraag dan

Bobby of hij jullie even apart zet.
Alleen luisteren mag natuurlijk ook.

50 cent/min. Postbus 185, Rotterdam
06-320.323.01

En als zon lekker ding
te intiem wordt, neem je toch
een lijntje met zn tweeën...

Babbellijn
Branieschoppen met 9 mensen die hunkeren naar een

avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen.
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók). 50 ct./min.

Postbus 185, R'dam.

06-320.330.03
Laat alle remmen los!

Eroslijn: 06-320.321.22
50 c.p.m.

Sla een kanjer aan de haak!
Babbelbox!

Bellen met de Babbelbox doe je met zn tienen. Of, wan-
neer je daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes
(druk op de 0-toets). 's Nachts alleen voor volwassenen.
50 et. p.m. P.b. 185, R'dam.

06-320.330.02
Sex society's

Jongemeisjes 06-320.321.21
meten met twee maten; vanaf 7/15 en 15/23 uur
's Nachts live-sex 06-320.321.21
vanaf 23 tot 7 uur (boven 18 jr.)
De liederlijke lijn 06-320.325.21
geestig om door te verbinden
Let it be-zar 06-320.324.21
onbekend, niet onbemind
Sex schandaal 06-320.324.31
zij is geweldig op en top
Live spektakel 06-320.324.41
ze zitten niet in de piepzak! 50 c.p.m.

Gezellig met zn allen flirten en... (50 c.p.m.)

Flirt-Box 06-320.330.01

Live-frSex-frßox
50 et/min. bel 06-

-320.325.30
Bloedheet meisje

Bel haar! 50 et/min.
06-320.322.26

Sexlijn 14
Linda 14?

06-
-320.320.14

nieuwe sensatie 50 et/min.

* Rosie *
sex-lijn

Sexblad Rosie presenteert
Anita zie Rosie

50 et/min. 06-

-*320.330.70*
Tieners

Nieuw - 06 - Nieuw

320.320.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers
Nieuw - 06 - Nieuw

320.323.10
10 meisjes, 100 verh. p.d.

Viditel p. 34010, 50 c. p.m.

06-sex
50 et. p. min.

Relax-Line
Betty *** Gratis foto's
06-320.320.06

★*★★*★★★★★★★★

Zevende hemel
Gratis surprisepakket
06-320.320.07

★*★★★★★★★★★★★
Sex Non Stop

Amanda vertelt
200 verhalen per dag

06-320.320.08
*★★★★★★★★★★★★

!!! Live !!!
Sex Relaxbox

Superheet
Strikt volwassenen

06
320.324.06

Escortservice all-in, 045-
-326191, ma. t.m. vrijd. 14
u. tot 4 u. Alle mog. aanw.
Hoe kleiner hoe beter, hoe
groter hoe heter!!! Of niet?
'T STOEIPOESJE. Gina
weet er alles van!!! 06-
-32032511, 50 c. p.m.

06-06-06-06-06-06-06-06- !
320.320.05...p0ur toi
320.320.28...1e5bi 28

320.320.68...5tandje 68
320.322.30...heat line i
320.324.00...pervers

320.324.01...50ft
320.324.02...p0tten

320.324.03...1ive
320.324.05...1ive hot

320.325.02...heet
320.325.03...macaber

50 c.p.m. Pb 157 z'voort
Ssst...

niets tegen m'n
moeder zeggen!
!!!ErotJfoonü!
06-320.320.12
Luisteren naar meisjes

die zich nergens
voor schamen.

50 ct./min.
Viditel, pag. 3690

Postbus 185, R'dam
Dames! Bel „DE
GROEPSEXBOX!" voor 'n
sexcontact buitenshuis! Je
man hoeft het niet te we-
ten! 06-320.325.13, 50
c.p.m. Alles kan!.

Nieuw! Beatrix!

Orale sex
06-320.323.40

..CONTACTENBUREAU..
L'Amour. Dames, trio, pr.,
privé enz. Heerlen. 045-
-225237.

Nieuw privé
045-321038

ffoRA/OBOXI
PE HEETSTE BOX /£*VAN NEDERUNP'A>j\

.taboes na 21.00 uw(x&//tM
6 32am5ijén m

ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor pri-
véadr. regio. Inschr. v.
gastdames welkom. Inl.
Brunssum. 045-257191.

ft Oproep ft
Ben je onderdanig en heb
je extreme SM-fantasieën,
bel dan vandaag met jouw
Meester Martin

en voer zijn opdrachten uit
van 15.00 - 21.00 uur

020-204998
Reeds eerder opgenomen
gesprekken te beluisteren

via 06-320.323.05
Gaat ze nou niet
te ver met hem?
SM-Maniac
06-320.330.60

Soms is ze streng,
soms vernederend.

Maar schokkend
is ze altijd!

Luister zelf! 50 c.p.m.
Postbus 185, R'dam

8 sexy meisjes bij YVON-
NE. Ontvangt u in lingerie,
7 dg. Geop. v. 11 tot 23 u.
's Zond. v. 15 tot 24 u. Tel.
045-425100 in Kerkrade.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-Kerkrade, Grens-
straat 23. Rosi, Regina,
Karin, Heike, Areane en
Matina. Ma. t/m zo. van
20.00 tot 04.00 uur, 045-
-463943; tevens meisjes
gevraagd.

Nieuw privé
045-321038
Erotheater
Lekker genieten voor

maar 50 cent p.m. Bel 06-

-* Topsex! ★

320*325*25
* Hardsex! ★

320*325*35
* Blacksex! *320*324*24
Heren opgelet, de dames
van CLUB EXCLUSIEF
zijn exclusief maar toch
niet duurder. Kom voorbij
en overtuig uzelf. Prijzen
va. ’75,-. Industriestr. 13,
Kerkrade-West. Tel. 045-
-423634.
KIJKOTHEEK Videoclub.
Leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067.

Diana Escortservice
045-215113
Diana Escort 045-

-320905-213142
Katja en Nicky PRIVÉ en
escort vanaf ’50,-; Tel.
045-423608.
PRIVÉ en escort iedere
dag. 045-220866.
Escortservice. Tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.

Sex Hotline
06-320.320.22

Hotnews
06-320.323.66

Men
Connection

Men Meet Men
50 et. p.m.

Heb je al kennis gemaakt
met 'DEKLODDERBOX'?
'n Echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof! Alles
mag! 06-320.325.14. - 50
et. p.m. --Hallo ik ben JOLANDA bel
mij vanaf 9 uur 045-
-721759, tev. meisje gevr.

Club MIRABELLE (Kerk-
rade), 6 meisjes aanw.,
mogelijkheden vanaf

’ 50,-; Burg. Franssenstr.
4 Kerkrade, tel. 045-
-419823.
Nobel ESCORT voor de
man van nu, ook van ma.
tot vr. van 14.00 tot 02.00
u. Tel. 045-459597.
PRIVÉ en escort. Tel. 045-
-723029.

1 De kletslijn waar jezeker
aan jetrekken komt.I Bel voor 'n superkontakt:
M-%üM3O f

Neem 'ns een jongen of
meisje bij 'DE BEURT-
BOX'. 06-320.325.34 - 50
et. p.m. Sexcontacten zon-
der franje! Probeer 't!
Glibberen en glijden doe je
bij 'DE GLIBBERBOX'.
06-320.325.36 - 50 et. p.m.
Niet voor gewone praatjes,
maar voor geheime sexaf-
spraken.
Wil je vreemd gaan? Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen om sex?
Bel 'DE JEUKBOX'. 06-
-320.325.16 - 50 et. p.m.

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

Geopend ma. t/m vr. van
11.00 tot 23.00 uur;

zat. van 10.00-18.00 uur
Tevens meisjes gevraagd.

Afro/sex!
Zoenbabwe

06-320.325.22
Black porno!

50 et. pm. Pb.208 - Utrecht

Nombre Hombre
voor 1001
nachten

06-320.320.23
Zo klaar!!!

50 et. pm. Pb.208 - Utrecht
Nieuw Escort

Het adres voor ene lief
meisje bij u thuis vanaf

’lOO,- afl-in.
06521-27896

PRIVEMEISJES Selfkant,
09-4924561053, 's mor--
gens vanaf 8.00 uur.
CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921 Ge-
leen.
Privé bij JOLANDA met 6
sexy meisjes va. ’ 75,-.
04492-3198. Ass. gevr.
KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort.
Tev. meisje gevr. 045-
-228975.

Ook open op zat. en «n
van 14-24 u- *t

ma. t/m vr. 11-2^'lc
ciub ;;"2000 n

Rijksweg Noord 22*' ir
Geleen , "'t

Tel. 04490-423j^ jfr
'T NYMPHOMAA^ B

b
heeft trek in een ban^ F
06-320.325.12 - n
c.p.m.).
Zoek je 'n sex-vrien°
„EROTISCHE-Afsp^ *g
lijn" 06-320.325.80 Hu
c-P-m-)- -^LZoek je 'n lekkere 'GAY! Date! Live!!-.
320.330.18 (50 C-pJ?? n'
Kom in contact met K \
mes van plezier: TIP ri e
LIJN 06-320.330.6" 't?
cpm.).
Sexliefhebbers. DeK
op de „SABBELBO^ /
bezig met hun (sex)'' i
Smakken mag, pas oP, s
kortsluiting. 06-320>
50 et. P.m _^A
GAY-CONTACT-SÉr1
CE! Maak ook snel %
vrienden, 06-320-^
(50 c.p.m.). A I
Vera PRIVÉ 0475fj^
Direct, snel sex-cfjj)!
LIVE-AFSPRAAK-U' J
Bel: 06-320.320.5&
c-P-m.). I
„Ik kom, direct!.- .p
FLIRT-LINE 33, 5

2ö i
sexy! Bel: 06-320> U
(50 c.p.m.).
Niet alleen de belas1*!

aftrekbaar

de meisjes van I
Club Bubbel
Rijksweg Zuid 13 'y
leen, 04490-42313- 't 'ma. t/m vrij. 10-24 ">(
10-18 u. Tev. rnejsjg^:

Club Margo met j,
S.M., sauna, massa^f ,
lieve dames. R'«'>fl i«' t
ZUID 1318 %^
04490-48448. ' Jmeisje gevr. __^-^ *Nieuw PRIVÉ Anita J419384, assist.jgg^
Gezellige da^,;

bezoeken u &sci {
045-3118^1

Privéhuis MICHEL 1-^kater wordt een Wj.
het privéhuis van de
Met spiksplinter-nieu

t
riska! Tel. 045-2jgj^
EINDELIJK is het y
we zijn er, Angela e i*
na weten, u bent n
vergetenl 045-22ggffi
Privéhuis DONNA «"J
vele vriendinnen- -rf
maal nieuw Sof'3 j*
ass. gevr. >

227734/226744^^^
Hete BLIKSEMS 5 o*
nen u tot en met! ■ I
229718/22462J^-^
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Aanklacht ingediend wegens dierenmishandeling

Katten lopen in
klem bij buurman

Van de Burgt gaat nog een stap
verder. „Ik neem een advocaat in
de arm, want ik eis een schade-
vergoeding wegens dierenmis-
handeling. Ik heb al minstens
vijfhonderd gulden aan de die-
renarts betaald voor medicijnen.
Elk spuitje kost 35 gulden. Kat-
ten mogen nog steeds vrij rond-
lopen en dan moet zo iemand
geen vallen gaan uitzetten en
draad onder stroom zetten om
zijn kweekvogels te bescher-
men."

achterbuurman Haan van het
neerzetten van een klem.

ÜBACH OVER WORMS -Frenk
en Sandra van de Burgt zijn het
mishandelen van hun katten
door een buurtbewoner spuug-
zat. Het echtpaar uit Übach over
Worms, wonende aan de Gene-
raal Hodgestraat, vond afgelopen
zondag een van hun katten in een
dierenklem, die in een nabij gele-
gen tuin was uitgezet. Van de
Burgt deed onmiddellijk na de
vondst aangifte brj de politie in
Landgraaf en beschuldigde zyn

" Frenk en Sandra van
de Burgt met de die-
renklem en de twee ge-
wonde katten.

Foto: FRANS RADE

Frenk en Sandra van de Burgt
wonen nu een halfjaar in Übach
over Worms. Sindsdien vonden
drie van hun katten op gruwelij-
ke wijze de dood, terwijl twee
katten momenteel thuis genezen
van zware mishandelingen. „Ik
heb nu de bewijzen in handen",
zegtFrenk van de Burgt. „De po-
litie in Landgraaf heeft de die-
renklem meegenomen en gaat
nu actie ondernemen tegen de
man, die deze levensgevaarlijke
klem in detuin heeft liggen. Stel
jevoor dateen kind per ongeluk
een bal in die tuin gooit en er
achteraan h01t..."

Achterbuurman Haan, die be-
schuldigd wordt van dierenmis-
handeling, reageert: „Het was
niet de bedoeling dat ik een kat
wildevangen. Ik ben al enige tijd
op jacht naar een hermebjn en
een wezel die mijn kweekvogels
aanvallen. Maar de man die de
klem meenam, heeft mij be-
dreigd. En dat neem ik niet. Ik
zet in myn tuin, wat ik wil. Ik
geef echter toe dat het gevaar
voor spelende kinderen kan op-
leveren. Vandaar dat er geen
klem meer wordt geplaatst."

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

'Achter den Winkel'
Vandaag wordt

beslist over
stokoud pand

LANDGRAAF - B en W in Land-
graaf zullen vandaag een besluit
nemen over het stokoude pand
langs het verlengde van de
Schaesbergse Hoofdstraat, bij
Achter den Winkel. Mevrouw
Lony uit Landgraaf heeft de ge-
meente gevraagd het pand te be-
hoeden voor de sloophamer, ter-
wijl ook de politieke partij Nieuw
Landgraaf heeft aangekondigd
vragen te zullen stellen over het
onbewoonbaar gemaakte huis.

Vasten

Van onze verslaggever

m Zie verder pagina 14

Uitslag van enquête onder vierhonderd bewoners:

Welzijnswerk laat
Kerkradenaren koud

Van onze
verslaggever

LANDGRAAF -
De hond van een
Maastrichtse poli-
tieman die in
Landgraaf woont
heeft afgelopen
weekeinde een
jongeman bij de
kuiten gegrepen
die op verdachte
wijze met een aan-
tal limonadekrat-
ten uit een kelder-
gat van gemeen-

Politiehond
pakt dief

schapshuis Dr
Sjtee-uul kwam.
Na onderzoek
bleek dat de jonge
Landgravenaar
met twee vrienden
de kratten gesto-
len had bij een

groothandel in
dranken te Übach
over Worms. Ook
bleek het drietal
vier bromfietsen
en een reclamezuil
te hebben gesto-
len.

Jongens
stichten
brand

Zwembaden
De sport- en recreatievoorzieningen
worden door 36 procent van de
Kerkradenaren benut. Met name de
beide zwembaden scoren met 52
procent erg hoog. Cultuur scoort
dank zij de bibliotheek (48 procent)
het redelijke percentage van 19. Op
de gezondheidszorg wordt door 16
procent van de respondenten een
beroep gedaan. De overige voorzie-
ningen moet hetdoen met bijzonder
lage percentages. Jongerenvoorzie-
ningen als JEMen ELMAR worden
door de Kerkraadse jeugdzelfs vrij-
wel geheel genegeerd.

KERKRADE - Slechts een re-
latief kleine groep Kerkrade-
naren maakt wel eens gebruik
van de voorzieningen op het
gebied van sport, recreatie,
cultuur en sociaal-maatschap-
pelijk werk. De helft van de
Kerkradenaren heeft dan ook
geen mening over de kwaliteit
ervan. Dit weinig bemoedi-
gende beeld blijkt uit een on-
derzoek van het Streekgewest
over de welzijnsvoorzieningen
in Kerkrade.

Van de 400 geënquêteerde Kerkra-
denaren reageerde 36,2 procent. Het
best bekend blijken de voorzienin-
gen op het gebied van gezondheids-
zorg, sport, recreatie en cultuur te
zijn. De maatschappelijke dienst-
verlening is weinig bekend.

Casting
lij toeer tijd voor de over-
"ttti aandeel van uw
e^en andere inkomsten op
toJf 1- Zit u steeds lueer te
j((*n net uw belastingopga-
inrj n is het aan te bevelen om
inr ~?9 tussen tien en vijf
iQn ac Marlet in Kerkrade tejij^ Oaar staat namelijk def>j^e üakbondsiüinkel van
tf "" Ook met uto vragen
i<jj Veeringen, loonstrookje,

°eurzen kunt u terecht. U
$. z<jlfs rechtstreeks met de

'"' f\c vukbondswinkel bel-
Over servicew°lcen

Twintig
*ijp " et politiebureau vra-
*Mj Je °/je twintig, dertig of
M £ 9'azen bier gedronken
'!oo an aeef Je uiteraard
W9Ste aanfa* °P "■ ver"

l9if een *nux,ner u*' Heer-
t eTen voor politierechter
!te ê'wieijer in Maastricht.
Inti ae^te u,as met "teer dan
ijn ? glazen bier en tü/iisfcy
'"tte*1 2iJn auto gestapt. Een
ït^Qtrouille zag hem slin-
;b|~ryden en hield hem aan.
te e<lproefwees een promil-
!^n 1,37. Voor ditfeit eiste
\^ T van justitiemrLaumen
'rir?etc van duizend gulden
%ke Tnaanden onvoorwaar-

oritze99in9 van de rijbe-
i^J;eid. Politierechter mr
1ée^an was het niet met deze

omdat de verdachte
\ keer voor het rij-

u *nvh>ed werd veroor-
H^. Waar vonnis was dan
*i j~n?nerfcelijk milderen wel
►ij °etc van 750 gulden en
!^e aanden voorwaardelijke

van de rijbevoegd-

epelsteeltje
p ' u grootvizier Perme-
m' *" noosmarijntje? Ja, dan
PeL« as' 00'c e toverdwergt^reltJe, die al dansend en

het grote ge-
( "Gn zijn naam. prijs gaf.
*lt h}m*>uras Jeugdtoneel
92? Repelsteeltje op woens-
u februari om 14.30 uur in

in Kerkrade.
ku %er gulden presenteert re-
sjj-j Henk Hensgens een on-
j J'oaar sprookje. Want
gemand weet, wat nie-fl,üeet, isdattfc...

" Ziekenbezoek bij thuiszieken. Wapen tegen vereenzaming en versukkeling.
Foto: FRANSRADE

Er gaan geruchten dat het pand
uit de veertiende eeuw zou stam-
men, maar zowel de Heemkunde-
vereniging als de gemeente heb-
ben daar zo hun twijfels over.
P. Kusters, chef van de afdeling
Bouwzaken van de gemeente, liet
gisteren weten dat de gemeente
het pand als het even kan zal op-
knappen. Hij vermoedt dat het da-
teert uit het begin van de vorige
eeuw, maar sluit niet uit dat er
nog oudere materialen zijn ge-
bruikt.

oor zitten al lang niet meer in het
ziekenfondspakket.

Gezonde aandacht
voor zieke mensen

Jubilerende Zonnebloem werft leden
Isolement
Veel hulpbehoevenden dreigen
dan ook in een sociaal isolement
te geraken. Zeker deouderenon-
der hen, die thuis wegens ziekte
aan bed, rolstoel of keukenraam
zyn gekluisterd.

Omdat mevrouw Lony, die giste-
ren niet bereikbaarwas, in het En-
suweetje schreef dat het huis uit
begin 1300 stamt, wil de gemeente
eerst contact met haar opnemen
om die gegevens na te trekken.

Over sport en recreatie en ook over
de Botanische Tuin zijn de Kerkra-
denarentevreden. In bijna alle ove-
rige categorieën heerst het 'geen
mening. Opvallend is dat meer dan
20 procent van de ondervraagden
ontevreden tot zeer ontvreden zegt
te zijnover de zwembaden, diezoals
gezegd qua gebruik juist erg posi-
tief scoren.

KERKRADE - Drie jeugdigeKerk-
radenaren in de leeftijd van 15 tot 16
jaar zijn door de politie aangehou-
den op het moment dat zij branden-
de kranten bij een bejaardensocië-
teit aan het Elbereveld naar binnen
wierpen. Het drietal verschafte zich
toegang tot het gebouw door een
ruit aan diggelen te gooien. De ma-
teriële schade die door de brand
ontstond, was gering. Tegen de
brandstichters is proces verbaal op-
gemaakt.

Als belangrijke redenen om geen
gebruik te maken van de voorzie-
ningen noemt men: een niet aan-
sprekend aanbod en een te hoge fi-
nanciële bijdrage. Voor de mensen,
die aangeven sterk geïnteresseerd
te zijn, valt toch nog een groep af
wegens tijd- en/of geldgebrek.PPR Kerkrade

tegen autoweg Van de deelnemers maakt 61 pro-
cent op eigen initiatief gebruik van
de voorzieningen; 16 procent begon
na een tip van familie of kennissen,
terwijl 12 procent de stap zette na
het lezen van een bericht in krant of
folder.

Nop dus. Waarop die vriendelij-
ke stem alleraardigst zal vermel-
den: „Geeft niet hoor. Prettige
dag verder."

Het pand is door de gemeente een
tijd geleden onbewoonbaar ge-
maakt. De, overigens niet antieke,
pannen zijn toen van het dak ge-
haald. Overigens staat het pand
niet op de monumentenlijst.
„Neemt niet weg dat het karakte-
ristiek genoeg is om het te behou-
den", liet Kusters gisteren weten.

Het beroep op de socialezorg, de
aandacht van vrijwilligers, wordt
dan ook steeds vaker gedaan.
Meestal niet door de hulpbehoe-
venden zelf, maar door familiele-
den, pastoors, maatschappelijk
werkers. Zij zien hoe 'hun' zie-
ken in de versukkeling raken,
vereenzamen, wegkwijnen...

HEERLEN - Bijna dertigdui-
zend Heerlenaren krijgen deze
week een telefoontje. Een vrien-
delijke stem zal vragen: „Wilt u
ondersteunend lid van onze ver-
eniging worden, zodat we meer
kunnen doen voor de zieke men-
sen?"

De Zonnebloem. Dit jaarveertig
jaar jong. En netjes verlegen om
geld.

Nog steeds trouwens. Alleen
dringender dan ooit. Want de
werkdruk in deprofessionele ge-
zondheidszorg groeit gestaag on-
der invloed van de Haagse be-
knibbelingen. En de geruststel-
lende babbel en bet luisterend

Maar als je de karakteristiek wil
behouden moet je het eigenlijk
slopen en het met dezelfde -gere-
noveerde- materialen opnieuw
bouwen." Overigens geeft Kus-
ters wel toe dat het huis eigenlijk
wat snel onbewoonbaar is ge-
maakt door de gemeente.

...en bellen al gauw naar de Zon-
nebloem, waar een vriendelijke
stem zal antwoorden: „Ja hoor,
we sturen vlug iemand die komt
praten. Nee hoor, het geeft niks.
We doen het immers graag. Pret-
tige dag verder."

KERKRADE -De PPR-fractie in de
Kerkraadse gemeenteraad is tegen
doortrekking van de autoweg SW-
-26. De PPR vindt deze oplossing te
duuren wil lievereenB-route die de
St. Pieterstraat kan ontlasten. De
PPR vindt dat bij de plannen voor
de autoweg het leefklimaat in be-
paalde woonwijken onaanvaard-
baar wordt aangetast. Aangetast
worden eveneens de recreatiegebie-
den Berenbos en Rolduc. Ook het
argument dat doortrekking om mili-
tair-strategische doeleinden nodig
zijn, vindt in ogenvan de PPR geen
genade.

Het gros zal nee zeggen. Of mis-
schien erger nog, subiet de haak
opleggen. Want een lidmaat-
schap kost geld en schept wel-
licht nog ongewenste verplich-
tingen 00k...

BRUNSSUM - De Brunssumse po-
litie heeft zondagmiddag in samen-
werking met de radiocontrole-
dienst de piraat Radio Caroline uit
de lucht gehaald. De zendinstallatie
en toebehoren zijn in beslag geno-
men. Radio Caroline was tamelijk
bekend in het Brunssumse.

Radio Caroline
uit de lucht

'n i>, Si rnsoToek, in de paro-
l,)(W n Evan9eHst wordtI* üo^'actie dit jaar gehou-
% R

pater Frans Luiten,

* Öeh eo werkt- Luiten is
W °0»"en en getogen Hoens-
% J}uren en als hij afen toe
Srtlensbr<>ek komt dat as-IKt ? in de st- Jan-Pater
f'ocri- Uen *s werkzaam in de
l^-t)16 t- Martinus in Sin-
tSsbr ar werken nog meer uit
rW °e^ afkomstige missio-
SaQn- Wat wil Hoensbroek
S e * doen? Geld inzamelen
POtJ studiefonds voor del^Us t

an de parochie waar
LBteci7f UiteTl werkt. Vanwege
S^de " Verbindingen is het
[; Orh JonoereTl vaak onmoge-
Ngg naar een school voor[V^o l onderwijs te gaan.
?in °.r moet men naar scho-ftt. i/„ stad en reizen kost
Nnrinctaar het studiefonds.Nenaer deelvan het geld zal
t *eni.ebruikt voor de bouw
«1 st ' «apel. Het Missiecomité

kH rf
an Evangelist te Hoens-. dl{p°et dan ook een beroep

F-inh om een bijdrage te
V>ijd uasteTl2akje, danwei
i 12 5?0e te storten op num-fcfc 73.337 van de Rabo-

Hoensbroek (giroaj tn.v. M.C. Hoensbroek.

Pandabus in
Landgraaf
en Heerlen

LANDGRAAF/HEERLEN - De
Panda Natuurbus van het We-
reldnatuurfonds staat vandaag te
kijk bij de Minister Terpstra-
school in Landgraaf. Komende
donderdag is de tentoonstel-
lingsbus bij de openbare basis-
school Heerlerbaan in Heerlen.
Hoewel de Pandabus eigenlijk
bedoeld is voor informatie aan
schoolkinderen, kunnen er - zij
het opkleine schaal - ook ouders
een kijkje komen nemen.
Zowel in Landgraaf als op Heer-
lerbaan blijft de doe en ontdek-
bus een hele dag by de school
staan.

Van onze verslaggever

HEERLEN/KERKRADE- Er is vrij
positief gereageerd in de Oostelijke
Mijnstreek op het plan van Stich-
ting De Nor in Heerlen om een cul-
tureel platform in het leven te roe-
pen. Diverse grote instellingen zijn
van plan actief deel te nemen aanzon platform, al zijn er wel nog vra-
gen omtrent hetgeen men nu pre-
cies wil.

Eind vorige week maakte de Stich-
ting De Nor bekend dat het een cul-
tureel platform in het leven wil roe-
pen. Dat platform zal een cultureel
manifest voor de jaren '90 voor de
regio moeten gaan opstellen. Het
cultuuraanbod in de regio is te ma-
ger en daar moet iets aan gedaan
wórden. „Te gek", zegt De Nor, „dat
in een verstedelijkt gebied met een

kwart miljoen inwonersniet meer te
doen is op cultureel gebied dan de
bioscoop en de schouwburgen afen
toe een groot evenement zoals het
WMC, de Parade, of sindskort Pink-
pop. »
„Ik ben een beetje verbaasd," zegt
Fons Bruins directeur van de stads-

schouwburg in Heerlen, „want ik
weet niet goed wat er dan gemist
wordt. De stadsschouwburg heeft
nu een kleine zaal, waar een heel
vernieuwend aanbod wordt gepre-
senteerd. Ik denk dat wij toch heel
wat te bieden hebben... Maar ik vind
wel dat we moeten participeren in

Instellingen zien voorstel wel zitten

Positieve reacties op
plan cultuurplatform

tief," zegt Armemarie Schipper, de
directrice van het Cultureel Cen-
trum Kerkrade (Rodahal en Wijn-
grachttheater). Hoe meer er in die
richting gebeurt, hoe beter het is en
misschien kunnen we elkaar wel
helpen. We weten niet precies hoe
men het wil opzetten en wat exact
de bedoeling is, maar dat zal wel
duideüjk worden."
John van de Berg van het Grand
Theater inLandgraaf is ook best po-
sitief. „Er wordt wel veel gedacht
over dit soort zaken, maar weinig

zo'n platform als het tot stand komt,
we staan er dus niet afwijzend te-
genover. Een van onze mensen zal
zich zeker aanmelden om mee te
denken over zoiets."

Ook in Kerkrade wordt positief ge-
reageerd. „Het is een prima initia-

gedaan. Niemand is bereid de tele-
foon te pakken en mee te doen. Wij
willen ook graag dat er meer aanbod
komt en we zouden ook best buiten
Landgraaf wat willen doen. Het is
een goede zaak als er zon platform
komt, want het is hier inderdaad stil
°P cultureel gebied, terwijl er toch
genoeg potentieel aanwezig is."
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Over 10 jaar vind je
vijftigers jonge mensen
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Zoon van
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en
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Stassen c.g. N.M.S.)
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t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, gesterkt
door het h. oliesel, in de Kapelhof te Kerkrade, in
de leeftijd van 81 jaar, onze dierbare broer, zwager,
oom en neef

Johan Hubert
Kriechelberg

Wij bevelen hem in uw gebed aan.
Kerkrade: M.E. Vanwersch-Kriechelberg
Kerkrade: J.P.Kriechelberg

M.E. Kriechelberg-Mobertz
Kerkrade: G. Kriechelberg-Winkens

Familie Kriechelberg
Kerkrade, 13 februari 1989
Kapelhof
Corr.adres: 6461 VS Kerkrade, Fabritiusstraat 25
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 16februari as. om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Catharina te Kerkrade-Holz,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de avondmis van woensdag 15 februari as.
om 18.30 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145 te Chevremont, da-
gelijks van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Na een leven van eenvoud en zorgzaamheid en na
een geduldig gedragen lijden, is heden, voorzien
van de laatste h. sacramenten, op 81-jarige leeftijd,
in de vrede van haar diepe geloof, van ons heenge-
gaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Johanna Wilhelmina
Driessen

weduwe van

Johannes den Ouden
In dankbare herinnering:

Landgraaf: L. den Ouden
Z. den Ouden-Suder
Pascal, Alexander

Hulsberg: G. den Ouden
A. den Ouden-Jorissen

Bocholtz: L. den Ouden
E. den Ouden-Martinussen
Danny, Diana

Rimburg: J. den Ouden
Eys: Th. den Ouden

M. den Ouden-Loomans
Kim, Kevin
Familie Driessen
Familie Den Ouden

Eys, 12 februari 1989
Corr.adres: Wezelderweg 9, 6287 AL Eys
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op donderdag 16 februari
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Aga-
tha 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 de h. misvoor dezelfde intentiezal worden
opgedragen in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel Sja-
lom bij de zusters Clarissen, Hilleshagerweg 11,
Mechelen-Wittem; bezoekuren dagelijks van 11.00
uur tot 12.00 uur en van 17.00 uur tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Na een werkzaam leven, dat werd getekend door
oprechte levensvreugde, goedheid, eenvoud en
hulpvaardigheid, is heden, toch nog onverwacht,
van ons heengegaan, onze vader, schoonvader,
grootvader, overgrootvader, broer, schoonbroer,
oom en neef

Peter Joseph
Offermans

weduwnaar van

Maria Helena Haan
Hij overleed, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, in het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum,
op de gezegende leeftijd van 82 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.
Landgraaf: Troutje en Alex Schijns-Offermans
Landgraaf: Jo en Maaike Offermans-v. Roekei
Landgraaf: Lieske en Eed Doveren-Offermans
Landgraaf: Maria en Antoon de Jong-Offermans
Landgraaf: Pierre en Nellie Offermans-Busser
Landgraaf: Annie en Hein Wienen-Offermans

en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Offermans
Familie Haan

6374 SG Übach over Worms, 11 februari 1989
Dom. Werdenstraat 11
Corr.adres: 6373 KT Landgraaf, Heigank 84
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 16 februari as.
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Jozefte
Waubach-Landgraaf.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Woensdagavond, 15 februari, wordt de overledene
bijzonder herdacht in een eucharistieviering om
19.00 uur in voornoemde kerk; vooraf, om 18.45
uur. rozenkransgebed.
Vader is opgebaard in de rouwkamer te Nieuwen-
hagen. Beuteweg 32; bezoektijd dagelijks tussen
18.30 en 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t. Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien
van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van
78 jaar, onze goede en zorgzame moeder, behuwd-
moeder

Anna Maria Kusters
echtgenote van wijlen

Christiaan Hein Moes
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

Amsterdam: Bart Moes
Amsterdam: Harald Moes
Amsterdam: Maureen Hol

Familie Kusters
Familie Moes

11 februari 1989
6461 KM Kerkrade, Mucherveldstraat 20
Corr.adres: 1025 JD Amsterdam, Het Breed 857
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 15 februari as. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Lambertus Kerkrade-C, waarna
aansluitend crematie te Heerlen, Imstenraderweg
10. Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Dinsdag tijdens de avondmis van 19.00 uur wordt
moeder bijzonder herdacht in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het streekmortuarium ge-
legen op het terrein van de Lückerheide. Bezoek-
uren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat hij voor ons heeft betekend, delen wij u
mede dat heden, geheel onverwacht, van ons is
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten,
onze lieve broer,'zwager, oom en neef

Franc Zeleznik
op de leeftijd van 56 jaar.

In dankbare herinnering:
Familie Zeleznik
Familie Loznik
Familie Bruinsma

12 februari 1989
Narcissensingel 45, 6163 EB Geleen
Dé plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 16 februari om 13.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Geleen-Lindenheuvel, gevolgd door de
crematie in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk. Overtuigd van uw medele-
ven, is er geen condoleren.
Woensdag as. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
Franc is opgebaard in derouwkapel van het zieken-
huis te Geleen; gelegenheid tot afscheid nemen da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Met diepe verslagenheid geven wij kennis, dat he-
den geheel onverwacht van ons is heengegaan, in
de leeftijd van 67 jaar

Laurentius (Reng)
Schols

echtgenoot van wijlen

Mia van Aerle
echtgenoot van

Elly Bronneberg
Schinveld: J.E. Schols-Bronneberg

Sittard: A.L.M. Wetze Is-Schols
M.A.F. Wetzels
Maurice
Familie Schols
Familie Van Aerle
Familie Bronneberg

11 februari 1989
Beekstraat 2A, 6451 CC Schinveld
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 16 februari 1989 om 10.30 uur in de de-
kenale kerk van St.-Petrus (Grote Kerk) te Sittard.
Aansluitend zal de crematieplechtigheid in beslo-
ten familiekring plaatshebben om 11.45 uur in het
crematorium „Nedermaas", Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmis van woensdag 15 fe-
bruari as. om 19.00 uur in bovengenoemdekerk.

T
Na een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend
werd door eenvoud, goedheid en zorgzaamheid
hebben wij, ofschoon wel voorbereid, toch nog on-
verwacht, voorzien van de h. sacramenten der zie-
ken, na een liefdevolle verpleging thuis, afscheid
moeten nemen van onze zuster, schoonzuster en
tante

Mia Lambie
Zij overleed in de gezegende leeftijd van bijna 80
jaar.

In dankbare herinnering:
Kerkrade: M. Lambie

B. Lambie-Moonen
T. Lambie-Moonen
M.C. Hillen-Lambie

Heerlen: M.H.G. Goyert-Lambie
Kerkrade: F. Scheilen-Lambie

Familie Lambie
6462 XS Kerkrade, 13 februari 1989
Maria Gorettistraat 66
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 18 februari om 10.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Maria Goretti te Nulland, gevolgd
door de crematie in het crematorium Imstenrader-
weg 10 te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de overledene
herdacht in de eucharistieviering in bovengenoem-
de kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium St. Pieterstraat 145 (gelegen op het terrein
van de Lückerheidekliniek) te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te
willen beschouwen.

Rectificatie
In de overlijdensadvertentie van

Johannes Erven
is per abuis defamilie VERHOOREN niet vermeld.
Heerlen, februari 1989.

Limburgs Dagblad

t
Nooit vragen, nooit klagen
zijn pijn in stilte dragen
zijn hart heeft voor ons geklopt
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht

Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het vele dat hij voor ons
heeft betekend, geven wij ukennis dat, toch nog vrij onverwacht, van ons
is heengegaan, voorzien van het sacrament der zieken, op de leeftijd van
70 jaar, mijn inniggeliefde levensgezel, onze lieve broer, schoonbroer,
oom en neef»

Jules Joseph a Campo
De diepbedroefde familie:

Jabeek: Virginie a Campo
Jabeek: Jeanne Gelissen-a Campo

kinderen en kleinkinderen
Jabeek: Andre a Campo

Mausie a Campo-Küsters
kinderen en kleinkinderen

Schinveld: May a Campo-Pieper
kinderen en kleinkinderen
Familie a Campo

Jabeek, 12 februari 1989
Maar 2
Het stoffelijk overschot is opgebaard in de rouwkapel van het St.-Grego-
riusziekenhuis te Brunssum; bezoektijd van 17.30 tot 18.30uur.
Op woensdag 15februari om 19.00 uur wordt in de parochiekerk van deH.
Gertrudis te Jabeekeen h. mis opgedragen tot intentievan de overledene.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen condoleren.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, waarvoor u bij
deze wordt uitgenodigd, vindt plaats op donderdag 16 februari om 11.00
uur in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze collega en
oud-wethoudervan de voormalige gemeente Jabeek, de heer

Jules a Campo
E.J. Swelsen, G. Voutz
J.H. Janssen, M.J.M. Bronneberg
N.J. Reubsaet en J.G. Renneberg
oud-raadsleden en wethouders van de
voormalige gemeenteJabeek

Jabeek, 12 februari 1989

f '’"Stil en eenvoudig ben jeweggegaan. J__
Stil en eenvoudig zul je in onze harten blijven voortbestaan

De Heer onze Vader heeft tot zich geroepen onze dierbare moeder, ort1
zus en tante, in de leeftijd van bijna 72 jaar.

Liesbeth I
Herinx-Trompetter -weduwe van

Jozef Herinx f
Na een liefdevolle verpleging in de Hamboskliniek van ruim 16 jaren. I

Costa Mesa California USA: Trees, Chris en kinderen
Hawthorne California USA: John Wilma en kinderen

6464 EC Kerkrade, 11 februari 1989
Corr.adres: P.P.B. Herinx
Meuserstraat 135
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. donderdag 16 febrU* 'E
om 14.00 uur in de dekenale St. Lambertuskerk te Kerkrade-centruJ'
waarna de crematie in het crematorium te Heerlen-Imstenrade. gjr
Busvervoer heen en terug is aanwezig. j »

S.v.p. geen condoleren. \ c
Bezoek mortuarium Lückerheidekliniek van 18.00 tot 19.30 uur.
De urn zal t.z.t. worden bijgezet in het grafSmeets-Herinx, begraafpla*' \
Hambos.

tGerardine Claes-
sens, oud 73 jaar,

echtgenote van wijlen
Mathieu In de Braekt.
Maastricht, Berger-
straat 17. Corr.adres:
Bergerstraat 19, 6226
BA Maastricht. De
eucharistieviering zal
plaatshebben op
woensdag 15 februari
om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Anto-
nius van Padua te
Scharn-Maastricht. Er
is geen condoleren.

t
Na een intens en waardevol leven is, na voorzien te
zijn van het h. sacrament der zieken, temidden van
ons allen overleden, mijn dierbare man, onze lieve
vader en bonpa

ir. Marinus Huige
officier in de orde van Oranje Nassau

oud-inspecteur van het landbouwonderwijs
echtgenoot van

Maria Gertruda Johanna
Bruijkers

in de leeftijd van 72 jaar.
Cuijk: M.G.J. Huige-Bruijkers

Breda: Tineke van Helvoort-Huige
Michel van Helvoort
Stijn, Thomas, Annelotte

Cobham (G.8.): Pieter-Joep Huige
Carine Huige-Swagemakers
Reinoud, Josephine, Floris

Wateringen: Cocky Laverman-Huige
Sicco Laverman

Cuijk: Adriënne de Lange-Huige
Peter de Lange
Marenne, Camiel

12 februari 1989
Jan van Cuijkstraat 26, 5431 GB Cuijk
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den in de St. Martinuskerk te Cuijk op donderdag
16 februari om 11.00 uur, waarna de begrafenis zal
plaatshebben op de begraafplaats aldaar.
Avondwake woensdag om 19.00 uur in genoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot persoonlijk afscheidnemen op
woensdagavondvan 19.45 tot 20.15 uur in de rouw-
kamer van „Maartenshof' te Cuijk.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de
streekschouwburg te Cuijk.

t
Na een voorbeeldigen zorgzaam, leven is plotseling
van ons heengegaan mijn lieve echtgenoot, onze
vader, schoonvader, broer en zwager

Christiaan Jozef
Bothmer

echtgenoot van

Johanna Mathilde Senster
* 05-10-1928 t 12-02-1989

Kerkrade: J.M. Bothmer-Senster
Landgraaf: A. Dreesen-Bothmer

Fr. Dreesen
Kerkrade: P. Bothmer

Familie Bothmer
Familie Senster

6463 KM Kerkrade, 12 februari 1989
Erensteinerstraat 31
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
donderdag 16 februari a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk H. Petrus - OnzeLieve Vrouw ten Hemel-
opneming, Nassaustraat, waarna aansluitend cre-
matie in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Voor vervoer vanaf de kerk naar het crematorium
is gezorgd.
Woensdag 15 februari zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemde kerk.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig bschou-
wen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Heden is op 66-jarige leeftijd van ons heengegaan,
mijn dierbare echtgenoot

Gerrit Gebuijs
echtgenoot van

Miena Meessen
Brunssum: W. Meessen

6446 AN Brunssum, 13 februari 1989
Trichterweg 37
Gelegenheid om van de overledene afscheid te ne-
men, dagelijks in het mortuarium van het zieken-
huis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
In de parochiekerk van St. Jan Evangelist te
Hoensbroek zal deplechtige uitvaartdienst worden
gehouden op donderdag 16 februari om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k.
kerkhof aldaar.

I t IWij hebben hier geen blijvende stad,
maar wij zoeken het toekomstige.

Hebr. 13, 14
Intens dankbaarvoor devele mooie levensjaren die
zij temidden van ons mochtzijn, hebbenwij, naeen
lang verborgen, moedig gedragen lijden, afscheid
genomen van

zuster Julienne
J.O. Goebeert

Lid van de congregatie van de zusters van de H.H.
Harten van Jezus en Maria.
Zij overleed, gesterkt door het sacrament van de
zieken, op de leeftijd van 78 jaar.

Familie Goebeert
namens de zusters van de H.H. Harten
te Weiten en Landgraaf,
zuster Marita

6419 CW Weiten, 12 februari 1989
De Doom 9
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 15 februari om
15.00 uur in de parochiekerk van de H. Cornelius te
Heerlerheide.
Voor het begin van de uitvaartdienst is er gelegen-
heid tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, heden, dins-
dag 14 februari, om 18.45 uur in voornoemde paro-
chiekerk.

I t
Wetend en aanvaardend dat zij door de Heer werd
geroepen, is heden van ons heengegaan, voorzien
van het h. sacrament der zieken, mijn lieve echtge-
note, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,
dochter, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Mia Blezer
echtgenote van

Hub Onnou
Zij werd 58 jaar.

De bedroefde familie:
Margraten: Hub Onnou

Wijlre: Armelies en Hub Steijns-Onnou
Torn

Margraten: Marie-Thérèse Onnou
Hub Oostendorp

Margraten: Miranda Onnou
Ton Brouwers

Wijlre: Opa Blezer
Familie Blezer
Familie Onnou

6269 CC Margraten, 11 februari 1989
Pres. Kennedystraat 6
De plechtige eucharistieviering gevolgd door de
begrafenis zal plaatshebben op donderdag 16 fe-
bruari a.s. om 14.00 uur in de parochiekerk van de
H. Margarita te Margraten.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Woensdag wordt Mia bijzonder herdacht in de
avondmis van 19.00 uur in voornoemde kerk.
Mia is opgebaard in uitvaartcentrum Walpot, Kerk-
straat 17a te Eijsden.
Bezoekuren van 15.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot
20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I ~ IDiepbedroefd delen wij u mede, dat heden zacht en
kalm is overleden, onze lievezuster, schoonzuster,

■ tante en nicht

Elisabeth Simons
geboren Sonnenschein

weduwe van

Laurenz Simons
Geboren 29 juni 1922

Familie Sonnenschein
Familie Simons

Kerkrade, 12 februari 1989
Nieuwstraat 86, 6462 GN Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
donderdag 16februari 1989om 11.00uur in de paro-
chiekerk van de H. Antonius van Padua te Bleijer-
heide, waarna aansluitend de begrafenis op het
kerkhof te Bleijerheide plaatsvindt.
Bijeenkomst aan voornoemde kerk alwaar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de overledene
herdacht in bovengenoemdekerk.
De overledene ligt opgebaard in het streekmortua-
rium gelegenop het terrein van deLückerheidekli-
niek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvremont.
Bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.

+ hT 'fc
Na een liefdevolle verzorging in haar vertro»
omgeving, is heden toch nog plotseling va" s,
heengegaan, in de leeftijd van bijna 85 jaar,'.
lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder,' j«
overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en n& 'Theodora Wilhelmifll

Renssen *
weduwe van

Harrie Scheijven
Weiten: M. Coppers-Scheijv*1

C. Coppers
Übachsberg: L. Krutzen-Scheijv«'

J.Krutzen \h
Klimmen: H. Scheijven lüM. Scheijven-Heijnf £Heerlen: D. Lechner-Scheijvf *'R. Lechner Q. Weiten: B. Scheijven

B. Scheijven-Paans
Hulsberg: L. Debie-Scheijven \<

W. Debie
haar klein- en
achterkleinkinderen v
Familie Renssen *t
Familie Scheijven jf

Hulsberg, 12 februari 1989 ]\
Corr.adres: Raadhuisstraat 82, 6336 VN Hulsb* \
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de b* (
fenis, zal plaatshebben op donderdag 16 fe^ j,
as. om 11.00 uur in de kerk van de H. Martin".
Weiten.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenhei''
schriftelijk condoleren.
Woensdag om 18.45 uur rozenkransgebed me' i
sluitend avondmis in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben
vangen, gelieven deze annonce als zodanig & ?
schouwen.1

t Florence Lustermans, oud 85 jaar, weduv/e,Theo Overdijk. 6217 GZ Maastricht, Brus^weg 425. Eucharistieviering in deparochiekerk
St.-Christoffel te Caberg-Maastricht op donde!J16 februari om 11.00 uur. In de kerk is vanaf 1

uur gelegenheid tot condoleren.
(%

tJan Sanders, oud 85 jaar, echtgenoot van *
tien Geijen. 6212 XV Maastricht, St-Pieter*1

weg 55. De uitvaartdienst zal plaatshebben
woensdag 15 februari om 14.00 uur in de kerf*
St.-Pieter op de Berg te St.-Pieter Maastricht.
condoleren.

■

tMiet Leenders, oud 89 jaar, weduwe van ,

nard Meerstad. Corr.adres: Fibrillendonk '
6218 HJ Maastricht. De uitvaartdienst zal P'ï
hebben op woensdag 15 februari om 10.30 uur,

}
parochiekerk van St.-Christoffel te Caberg-*0
tricht. Er is geen condoleren.

tVictorine Janssen, oud 79 jaar, weduwe v»^
phons Rijnders. Maastricht, Ruttensinge',^

Corr.adres: Zeepziedersdreef 55, 6216 RA **tricht. De uitvaartdienst zal plaatshebben,
woensdag 15 februari om 14.00 uur in de kei*
de H. Theresia te Maastricht. Geen condoleren

tFranciscus Hubertus Wilhelmus Grave"J
jaar, echtgenoot van Catharina Maria Ma*3|

tha Görtz, Linnerveld 1, 6067 NC Linne. De Pl^ge uitvaartdienst wordt gehouden op 17 fe*^om 10.30 uur in de parochiekerk van de H-
nus te Linne.

t Pierre Hornesch, oud 82 jaar. Cadier en 'j

Corr.adres: Keunestraat 6, 6267 CR Cad'^i
Keer. Eucharistieviering in de parochiekerk v' jl
H. Kruisverheffing te Cadier en Keer op woen
15 februari om 11.00 uur. Er is geen condolC

tJan Haerkersn, oud 64 jaar, echtgenoot valy
ty van den Heuvel. 6217 XX Maastricht,PasHabetsstraat 3. De uitvaartdienst zal plaatsje j

op donderdag 16 februari om 11.00 uur in &effichiekerk van St.-Matthias, Boschstraat, Maas 0

Geen condoleren.

"{"Kim Koch, oud 3 jaar. Maastricht, Proosdij
T 110. Corr.adres: Kast. Cortenbachlaan 68. J

VZ Maastricht. De engelenmis zal worden é
den woensdag 15 februari om 11.00 uur in de 'J
chiekerk van St.-Theresia te Maastricht. Er Js
condoleren. ■
tAlbert Mestrom, 60 jaar, echtgenoot van 3°.s

Loon. Kloosterstraat 13, 6051 JBMaasbracn ai
plechtige uitvaartdienst vindt plaats om H ■in de parochiekerk van St. Gertrudis te
bracht.

tMathieu Steuns, echtgenoot van Tiny 1^! \Kapl. Goossensstraat 24, 6101 CZ Ecn\fplechtige uitvaartdienst wordt gehouden op'bruari 1989 om 11.00 uur in deparochiekerk v
H. Landricus te Echt.

«tf*
"J. Wiel Polmans, 71 jaar. Corr.adres: Molen

1 24, 6071 JA Swalmen. De plechtige u>lgg(!
dienst zal worden gehoudenop 15februari l**
10.30 uur in de St. Lambertuskerk te Swaim

ht^ntCatharina Maria Smeets, 79 jaar, ecng^g
van Willem Bernard Gootzen. Aan de <? a»

6077 AC St. Odiliënberg. De plechtige u^jl-
dienstzal plaatsvinden op 14februari 1989o> 5
uur in de basiliekvan deH.H. Wiro, Pleehein
Otgerus te St. Odiliënberg.

f Theodora Hendrika Feith, 85 jaar, wedu* f*
" Nicolaas Rebergen. Corr.adres: R. de &,\ i

broucklaan 6, 6074 CE Melick. De rouwdi*»^
plaatsvinden op 14 februari 1989 in de Hei"v
Kerk te Roermond. ,
t Geert van Montfort, zoontje van Lei en

Montfort-Caelers, Ulensvaaren 36, Neer-
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*ijn grenzen", zeggen de scho-
>Het onderwijs kan niet alle
J^ctieve maatregelen van deze
j^g als een mak schaap over
"een laten gaan. Het onderwijs

6een klassen met veertig kinde-er leraar, het onderwijs wil niet

nog meer werkloze leraren en het
onderwijs weigert te accepteren dat
de kleinere scholen de nek wordt
omgedraaid". Zo luidt de adverten-
tietekst die gisteren paginagroot in
enkele landelijkedagbladen is afge-
drukt.

vervolg van pagina 1

ROERMOND - Het eerste ongeluk
deed zichrond negen uur voor op de
Roggelseweg in Helden-Parmingen.
Daar verloor een 20-jarige bestuur-
der uit Parmingen in een bocht van
de weg de macht over het stuur.
Zijn auto kwam tegen een boom te-
recht.

Eén van de vijf inzittenden, de 16-ja-
rige G. Janssen, werd daarbij op

Bestuurder
verloor macht

over stuur
slag gedood. Een tweede 16-jarig
meisje werd zwaar gewond in het
ziekenhuis van Venlo opgenomen.
Zij verkeert niet in levensgevaar. De

drie andere inzittenden, onder wie
de chauffeur, bleven ongedeerd.

De Sittardse vrouw M. Kamps zat
alleen in haar auto. Zij botste even-
eens rond negen uur door de glad-
heid met haar wagen tegen een
boom langs de Schrevelshofweg in
Sint Joost-Maasbracht en werd
daarbij op slag gedood.
Bij de overige verkeersongevallen
werd niemand gewond. Er was wel
veel materiële schade.

Een van die kleine scholen is de
Sint Jozefschool in Asenraij (Roer-
mond). De school heeft momenteel
zeventig leerlingen.

Grote groepen
Directeur A. Quadvlieg vreest dat
volgend jaar bij een gelijkblijvend
aantal leerlingen verschillende leer-
krachten enkele uren per week drie
groepenb tegelijkertijd les moeten
geven. Nu al geven enkele leer-
krachten twee groepen tegehjker-
tijd les.
„Het wordt kleine scholen gewoon
onmogelijk gemaakt te blijven
voortbestaan. De Vereniging van
Kleine en Kleinerwordende Scho-
len is al ooit tot de conclusie geko-
men dat de ministerbezig is met een
afbraakproces. In die mening wor-
den we steeds meer bevestigd."
Een heel stuk groter is het Sint Ser-
vaescollege in Maastricht waarvan
de heer Willems directeur is.

Directeur Zwart van de Technische
School in Beek heeft de advertentie
ondertekend en mede-bekostigd
omdat ook voor hem de maat nu
echt vol is: „Men staat er zo op dat
de school gelijke tred houdt met het
bedrijfsleven. Maar hoe kan dat als
we ons dan tevreden moeten stellen
met een 'antieke' draaibank? Een
lid van het huishoudelijk personeel
is twee maanden geleden ziek ge-
worden en mag in die tijd niet door
iemand anders worden ontvangen."
Aanstaande zaterdag wordt in Den
Bosch een protestmanifestatie ge-
houden. Naar verwachting zullen
vele tientallen scholen uit Limburg
aan die actie deelnemen. Hoeveel
scholener precies zullen deelnemen
is volgens het actiecomité nog niet
te zeggen aangezien de scholen zich
nog steeds kunnen aanmelden.

Gemeentebestuur vraagt toelichting van GS

Margraten wil geen
afgraving 't Rooth

grondwater waren doorslaggevend.
Gedeputeerde Staten heeft natuur-
lijk een paar ijzers in het vuur met
de Ontgrondingswet. Maar wij staan
ook niet met lege handen. De Wet
Ruimteljke Ordening en de Wegen-
wet is in ons voordeel."

Tamil had valse
naam opgegeven

Al eerder asiel in Duitsland aangevraagd

JjGRATEN - Het gemeentebe-
igf ,Van Margraten wil met grote
l^erheid na 1995 geen verdere
j3v 'ngsactiviteiten van de Neka-
Foeve in 't Rooth door de firma
rpmit. Zoals bekend willenijj'ie de nodige ontgrondingsver-
itoï.gen moet afgeven> Ankers-
b.°k na 1995 toestaan om mergel

Minder lessen
Voor hem bestaan er twee mogelijk-
heden als het inleveren van forma-
tieplaatsen doorgaat: „Ik kan de
groepsbezetting uitbreiden van 28
naar 32 leerlingen. Maar op onze
school bestaat eerder de neiging om
het opvangen van dekorting te zoe-
ken in het geven van minder lessen.
Zodanigzelfs dat we tegen het mini-
maal vereiste aantal lesuren per
week komen. Kinderen krijgen dan
gewoon minder les in een of ander
vak. Dat heeft natuurlijk als nadeel
dat ze veel meer zelf moeten gaan
studeren. Bij gelijkblijvende exa-
meneisen wordt dat natuurlijk heel
vervelend."

Ij. werkgelegenheidsaspect is
10lJ het belangrijkste argument.
jtèns het gemeentebestuur geeft

IU van Gedeputeerde Staten,r onvoldoende argumentenfet eerder ingenomen stand-
Om geen mergelwinning toe te
jf* heroverwegen. Margraten» *t GS uit een nadere toelich-
lkomen geven op het staten-

Het overvallersduo graaide het geld
en de cheques uit de kassa's en
sloeg op de vlucht in een auto die
buiten met de derde medeplichtige
wachtte. Hoeveel er buitgemaakt
kon worden was gisteravond nog
niet bekend. Waarschijnlijk zijn de
drie naar Nederlands Limburg ont-
komen. Een tijdje geleden is de su-
permarkt ook al eens overvallen.

Warenhuis in
Bocholt overvallen
BOCHOLT - Het warenhuis ID-
Goodshopping in het Belgisch-Lim-
burgse grensdorp Boeholt is gister-
avond door drie gewapende man-
nen overvallen. Twee van hen dron-
gen het warenhuis binnen, vuurden
enkele keren in de lucht en dwon-
gen de cassière de kassa's te ope-
nen.

Verder voelt Margraten zich gerug-
gesteund door debrief van Minister
Smit-Kroes die afgraving door de
ENCI van het plateau ongedaan
heeft gemaakt. „Wij als gemeente-
bestuur zullen blijven knokken
voor ieder deel van het plateau. Ook
al betreft het, zoals in dit geval, een
aantal hectaren aan de rand van het
plateau", besluit Kaiser.

Vervolg van pagina 1
BRUNSSUM - Aanvankehjk was
de Brunssumse politie van plan
vandaag met de man naar Brussel te
reizen om daar bij de ambassade
van Sri Lanka een zogenoemde
'laissez-passer' te krijgen. Toen de
Tamil echter te horen kreeg dat hij
naar Sri Lanka terug moest, vroeg
hij de politie hem naar Duitsland te
willen brengen. Hij bekende dat
daar reeds een asielaanvraag van
hem in behandeling was. In Duits-
land had hij daarom zijn paspoort
moeten afgeven. Ravi bekende in
Nederland een valse naam te heb-
ben opgegeven, alsook-een verkeer-
de geboorteplaats en -datum.
„We proberen nu zijn paspoort in
Duitsland te krijgen. Als dat lukt

dan kan hij op het vliegtuig naar Sri
Lanka gezet worden," zo meldt
Brunssum.
In het Missionair Centrum in Heer-
len, waar de steungroep voor de Ta-
mils in de Oostelijke Mijnstreek ge-
vestigd is, maakt men zich grote
zorgen over de ontwikkeling. „Ravi
is de eerste Tamil die op grond van
de uitspraak van de rechter in Alk-
maar het land zal worden uitgezet.
Als een lopendvuurtje is het nieuws
van zijn arrestatie door Limburg en
Nederland gegaan. De Tamils zijn
nu doodsbang dat hen eenzelfde lot

beschoren is. Er is grote onrust on-
der de Tamils. Wij hebben hier veel
telefoontjes gekregen, maar ook el-
ders in het land staan bij vluchtelin-
genorganisaties en hulpgroepen
voor asielzoekers, de telefoon rood-
gloeiend,"aldus Martin Janssen van
het Missionair Centrum.
De steungroep voor Tamils in de
Oostelijke Mijnstreek is niet van
plan zich zondermeer bij de uitzet-
ting neer te leggen. Er zijn acties in
voorbereiding om een fel protest te-
gen deze handelwijze te onderstre-
pen.

'Actie te voorbarig'
Palestijnen
beëindigen

hongerstaking
Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

" Lambert Lemmens toont trots zijn opzienbarende vangst. Foto: PETER ROOZEN

[^(ADVERTENTIE; .
* ""éér in het geding dan

over 1988
;■

■■■■EB
Om hetevenof het nu gaatom uw privé-
"imaua of om uw lakalijk laven: stappen

dia u vandaagnoemt, hebbenmorgen
fiscale afloeten.Vaakworden de fiscale

gevolgen vanuw bedwingen pa* na
langetijd merkbaar. Daarom doet uw

Federatie-belastingconsulent méér dan
opprofessionele wijle uw aangiften

verzorgen.
De Federatie-belastingconsulent

veisorgt uw 'taxplanning' tot in de verre
toekomst. Begeleidt u met veel sorg.

En vertegenwoordigt u natuurlijk bij al
uw contacten met de fiscus.

ik' deFederatie-belastingconsulent bij:

%?**""« Belastingadviseurs
Ki o!"»at 103ftüfS Heerler»

'"OD 045-7134 02/2440 SS.C**tn.g«dTie»bnre»»A.Th. Deckersy.£rtslaan24V,?8 Heerlen
°°nO4S-7169 6S

O^Uaukmntoo* W. Kousen B.V.
% *Jaat Noord 292
'WÜr' Heeilen/Hoensbroelc°°n 045 -22 01 68, 11""«lajitskantoor Paxtouns

'»<. *» '«at-Administratieconsnlent
K,. *"»-belastingconsulent

\l® Maasmchl
n 043 - 21 76 SS

*an onze verslaggeefster

Vermoorde
vrouw
gestikt

HOENSBROEK/HEERLEN -Sectie op het Uchaam van de 74-
-jarige Hoensbroekse mevrouw
A. Bloemhard, heeft uitgewezen
dat de vrouw is gestikt. Het stof-
felijk overschot van de vrouw
werd vorige week gevonden in
haar flatwoning.

ROOSTEREN - De 34-jdiigc ,puiM
Lemmens Roos-H

teren (gemeente gis-H
opzienbarendeM

als hoopgevende HHHHHHHHHHHHHHHHITijdensß
hengelpartijtjeH

naar een dtH
Maas langs bijH
zo maar opeens centi-H
meter lange Het ge-H

wistH
zag. Al meer danH

twintig jaar vis ik hier in de Maas, 1
maar een zalmforel heb ik al die tijd telt de visser uit Roosteren met ge-
nog nooit aan de haak geslagen, paste trots.

Visser uil Roosteren perplex

Reuze zalmforel
in Maas gevangen

Tot gisteren had de Roosterdenaar
enkel nog snoeken in de Maas ge-
vangen. Vorig jaar nog wist hij een

exemplaar van 1.14 meter boven
water te halen. „Na zon grote
vangst haal ik meestal iemand erbij
om van de echtheid te getuigen.
Daarna gooi ik het beest altijd weer
het water in. Maar deze zalmforel is
te uitzonderlijk om terug te gooien.
Daarom heb ik hem mee naar huis
genomen, om op te eten ja."

Dat de reuze-vangst een bewijs is
dat het met de vervuiling van de
Maas toch nog wel meevalt, kan be-
zwaarlijk worden beweerd. Maar
een sprankje hoop is juist in deze
tijd toch wel op zijn plaats...

Gisteren werd sectie verricht en
kwam de doodsoorzaak vast te
staan. De vrouw lag gekneveld in
haar woning die behoorlijk over
hoop gehaald was. Kennelijk is
de dader (of zijn de daders) op
zoek geweest naar geld.

VSL maakt
reclame voor
SOS-telefoon

Afgelopen donderdag zeiden de
dertien mannen die in opvangcen-
trum Moorheide (Spaubeek) verble-
ven en de acht in de gemeente
Landgraaf: „We eten en we drinken
niet meer. Dat büjven we volhou-
den tot aan onze dood, als het niet
anders kan. We kunnen niet blijven
afwachten. Dit is een serieuze ac-
tie."

Een woordvoerster van het Missio-
nair Centrum, dat de in Spaubeek
en Landgraaf ondergebrachte
vluchtelingen van advies heeft ge-
diend, zei gisteren dat de actie te
voorbarig was: „We zijn er achter
gekomen dat de mannen nog 'in de
procedure zaten', de actie had dan
ook geen enkel nut", aldus een
woordvoerster.

Het is niet duidelijk ofze dat ook
gevonden hebben, een fiks geld-
bedrag dat de vrouw op haar b-
chaam droeg is in ieder gevalniet
gevonden. De vermoorde vrouw
droeg dat nog bij zich toen de po-
ütie arriveerde.pleegkunde (NMV) waren van

plan met een bod van 1,5 procent
de onderhandelingen in te gaan.

Actiegroep krijgt veel respons in Limburg

Verpleegkundigen wakker
geschud door actiedag

Het onderzoeksteam van dertig
man dat zetelt in het politiebu-
reau in Heerlen heeft naar aanlei-
ding van de vragen die de politie
onder andere ook in deze krant
stelde, nog niet veel tips gekre-
gen. „Minder dan we verwacht
hadden," aldus een woordvoer-
der gistermiddag.

HEERLEN - Op de achterkant van
alle VSL-bushaltes bevindt zich
momenteel een sticker van de SOS
Telefonische Hulpdiensten
(THD's). Met dezeprovinciale publi-
citeitscampagne hopen de THD's
hun mogelijkheden nog beter naar
buiten te dragen.
Bij de THD zitten getrainde vrijwil-
ligers klaar die dag en nacht een-
voudige informatie verschaffen,
maar die ook 'zware' gesprekken
niet uit de weg gaan. Anonimiteit is
verzekerd. De THD werkt als vraag-
baak, luisterpost, wegwijzeren stro-
halm. Het telefoonnummer staat op
de achterkant van elke telefoongids.

De NMV is hiervan afgelopen
weekend al teruggekomen. Ze
heeft de actievoerenden ver-
pleegkundigen laten weten deze
week over een hoger percentage
te vergaderen. De andere bonden
lieten gisteravond weten hun
eisen toch aan te zullen passen
aan de wensen van de verpleeg-
kundigen en lieten weten vier
procent loonsverhoging te eisen.

"^en gewone verpleeg-
kunde op een gewone afdeling
ijj "h niet aan de 2000 gulden per
hw!inu, inclusief onregelmatig-
ket. st°eslag," schat N. Sproe-
it-' verpleegkundige in het
fceri' se Weverziekenhuis.
&n mcucatie datverpleegkundi-
iw,niet de bestbetaalde banen
v*rs t,n' Twaalf procent is het
rn eec"ü met het bedrijfsleven,
aCyn* de spontaan opgerichte
Ver

eSroep Verpleegkundigen en
legenden in Opstand (VIO).

ge^VerPleegkundigen en verple-
V^l verdienen een betere
sy rdering, die door een betere
rwriël"ing tot uiting moet ko-
flie v ste^ deze jonge organisatie
Mj °°r de belangen van de ver-
vQ S*undigen opkomt. Reden
% . Vl° afgelopen zaterdag
rjfiv actiedag te organiseren, die
teS jerwachtop een massaal pro-van de verplegenden uitliep.

°eken was zaterdag één van

delen gedacht, zoals de blokkade
van een weg tijdens de ochtend-
spits. Acties die inbreuk doen op
de patiëntenzorg zullen pas in
uiterste nood worden gehouden,
aldus Sprock.

De acties van deVIO zijn gericht
op de CAO-onderhandelingen
die beginnen in april 1989. De
overheid heeft een loonruimte
van 0,32 procent vastgesteld. De
vakbonden, ABVA-KABO, de
CNV-bond CFO en de Neder-
landse Maatschappij voor Ver-

„Tja, we hebben de bonden niet
achter ons staan," zei Sprocken
gisteren nog voor het bekend
worden van de verrassende om-
mezwaai van de bonden. Erg
veel vertrouwen is er niet in de
bestaande vakbonden, zo laat
Sprocken weten. „Maak van het
VIO maar een bond wordt er al
gezegd." De VIO had voor de ac-
tiedag 2.800 leden, maar ver-
wacht wordt dat het aantal sinds
dit weekeinde flink is toegeno-
men.

Desondanks wil hij wel over de
acties van de verpleegkundigen
praten. Het gaat hier immers om
een belangrijke zaak. „We gaan
nu eerst een brief sturen naar
staatssecretaris Dees." Sprocken
verwacht een grote respons. „Ik
verwacht dat van de 650 ver-
pleegkundigen in het De Wever-
ziekenhuis zon 500 de brief zul-
len ondertekenen." Brieven van-
uit alle ziekenhuizen en ver-
pleegtehuizen in den lande zul-
len via de VIO aan Dees worden
aangeboden. Als dat niet helpt
wordt aan zwaardere actiemid-

Brievenactie
Sprocken heeft een lichte griep

de vele duizenden verpleegkun-
digenin de Jaarbeurs in Utrecht.
Hij maakte deel uit van een
groep van veertig mensen uit het
De Weverziekenhuis. Volgens
Sprocken was de animo niet zo
groot in Limburg. Hij denkt ech-
ter wel dat het succes van de ac-
tiedag van VIO een stimulerende
invloed kan hebben. „Ik denk
dat er mensen wakker geschud
zijn."

HEERLEN - De 21 Palestijnen en
Libanezen die sinds vorige week
woensdagavond in hongerstaking
waren, hebben hun actie gisteren
beëindigd. Ze wilden met hun actie
een permanent verblijf afdwingen
in Nederland.

? hele reeks van argumenten
j*n ons doen besluiten verdere
?ying af te wijzen", zegt burge-
ster Herman Kaiser van Mar-. ft- „Vooral ecologische rede-- 6h de bescherming van het
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Algemene Bank

BRUIDSBEURS
25 en 26 febr.
met 4 grote

bruidsshows van
PEREBOOM

MAASTRICHT
Voorverkoop ’ 10,00

Pereboom, Gr. Gracht 27
Mstr. of tel. 043-472841
Veelal bij aankoop of

reservering boven 150,-
-wordt uw entreegeld

terugbetaald

Cocarde (casino)
Valkenburg a.d. Geul

provincie

Limburgse acties tegen
onderwijsbezuinigingen

'Destructieve maatregelen van regering niet langerpikken'

Van onze verslaggever

- Ongeveer dertig Limburgse scholen hebben gis-
e& een landelijke advertentie ondertekend tegen het bezui-

van minister Deetman van onderwijs. De scho-

'Protesteren met name tegen het voornemen te beknibbe-
'°P formatieplaatsen.

Van onze verslaggever

" De brand-
weer bezig bij
de tegen de
boom geslipte
auto in
St. Joost.

Foto:
JANPAUL KUIT
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PUBLICATIE VAN DE
ARRONDISSEMENTSRECHTBANK

TE 's-HERTOGENBOSCH
INZAKE DE FAILLISSEMENTSWET.

Het volgende faillissement is geëindigd als volgt:

VERBINDEND WORDEN VAN DE
SLOTUITDELINGSLDST:
op 7 februari 1989: "TISSUES MONDIALES 8.V.",
statutair gevestigd te Eindhoven; kantoorhoudende te
6411 HN Heerlen, Raadhuisstraat 48.
Curator: mr. M.C.L.GJ. Ruyters-Stevens te Kerkrade.
De griffiervan de arrondissementsrechtbank te
's-Hertogenbosch,
Drs. H.S. The.

FTlrTiMlinTïswVILII si^vUslvaslfll^sti

IRISETTE JUBILEUM
DONSDEKBEDDEN MET EEN

HOOG VULGEWICHT EN
PERCAL TIJK EEN

UITMUNTENDE KWALITEIT
★ ★★

I EENPERSOONSI 800 gram 9QRI van495,-voor ■£wwj a>a>a II TWEEPERSOONS
I 1150 gram A*\f\I van 750-voor fwUj" II LITS-JUMEAUX
I 1400 gram R7RI vanBso,-voor VI Vj~ I

★ ★★

Donsdekbedden van
uitstekende kwaliteit (bekend

merk), carrégestikt
I 65% dons
I 140x200 van 395-voor 199,- I
I 200x200 van 599-voor 350,— II 240x200van749-voor 395,— I
I 90% voldons
I 140x200van475-voor 295,— I
I 200x200 van 695-voor 450,— I
I 240x200 van 825-voor 495,— I

Dubbele donsdeken, één voor
het voorjaar, één voor de
herfst, tezamen geknoopt
voor de winter, een ideale

combinatie voor alle
seizoenen.

I 65% dons
I 140x200van 649,-voor 395,— I
I 200x200 van 895,-voor 625,— II 240x200van 1050-voor 750,— I
I 90% dons
I 140x200van 699,-voor 450,— II 200x200van 996-voor 695,— I
I 240x200van 1125,-voor 795,— I

In combinatie met deze
dekbedden geven wij op alle

merken overtrekkenI 10% KORTING I
NATUURLIJK OOK DIVERSE
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Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Autobedrijf Heka 8.V.,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, VRAAGT te koop
loop-, sloop- en schadeau-
to's. Tel. 045-273177.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S, van ’ 100,- tot

’ 5000.-. Tel. 04490-43481.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Autobedrijf E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261,
biedt te koop aan: Ford Es-
cort, 5-deurs. 1.6 CL Aut.,
1988; Ford Sierra 1.6 EM,
lpg, '86; 2x Opel Ascona
Hatchback 1.6 S, t. '83,
’8900,-; Toyota Cressida
Diesel, nw. mod., t. '83,

’ 6900,-; Opel Kadett 1.2 S,
t. '81, ’5900,-; BMW 320, 6
cil., t. '79, ’3450,-; Opel
Manta 1900 HB. t. IJO,
’3900,-; 2x Mazda 626. t."81, 2.0 Aut., va. ’2700,-;
Honda Prelude, t. '81,
’4500,-; VW Polo, t. '78,

’ 1700,-; Ford Fiesta, t. '79,
’2700,-; Renault 5 TL, t.
'83, ’5900,-; Ford Taunus,
t. '82, i.z.g.st., ’ 4500,-: Lada
Jeep,t. '83, ’ 5900,-; Citroen
GS, t. '81, ’2100,-; 2x Re-
nault 5 GTL t. '81,’ 1900,-;
Mitsubishi Galant Station,
t. '81, ’ 3600,-; Datsun Cher-
ry, t. '81, ’2900,-; Honda
Accord, t. '80, ’ 1600,-; Maz-
da 626 Hardtop Coupé, t.
'80, ’3900,-; Fiat Uno 55 S,
t. '86: Renault: 18TL, lpg, t.
'82, ’2900,-; Opel Manta, t.
'77, ’ 1900,-; Fiat Ritmo 75
CL, t.'Bl, ’ 1900,-; Opel As-
cona 1.2, t. '79, ’ 2600,-; Mit-
subishi Celeste, t. '81,
’2900,-; Opel Kadett 1.6
Aut. Station, bj. '79, i.z.g.st,
’3600,-; Chrysler Talbot
1510, t. '81, ’2250,-; Opel
Manta GTE, bj. '75, i.z.g.st,

’ 7000,-; Honda Civic, t '80,
’2700,-; Chrysler; Aut., t.
'82, ’ 1900,-; Volvo Expres-
se, '71. Div. goedkope inrui-
lers. Alle auto's met APK.
Verlichte showroom, geop.
ma t/m vrijd. van 10 tot 19
uur, zat. tot 17uur. Inruil en
financiering mogelijk.
T.k. TOYOTA Coroila be-
stel bj. 1982, APK gek.
Vr.pr. ’3500,- + diepvries-
kist 250 ltr. 04490-27465.
Te k. BMW bjr. 83, ofte ruil
tegen mooie Triumph Spit-
fire. Tel. 045-441822 na lf00
uur.

HONDA Prelude EX '85; T,
VW Passat 1.8 '87; Ford Es- „
cort 1300 CL '87; Mitsubishi h.Colt GLX '87; Passat Sta- fr,
tioncar CLD '84; Fiat Panda o<
'84; VW Golf 1600 '83; Ford -Sierra 2.0 GL '83-Mitsubis- G
hi Tredia 1.6 GLS '82; Peu- v.
geot 305 '82; Mercedes 200 Dk.p80; BMW 318 i '85; BMW H
316 aut. '85; BMW 316 '85. 0JAutobedrijf Reubsaet, Op
deVey 47-49 Geleen. Inruil.
Garantie. Financiering. Tel.
04490-44944. Uw adres voor
APK-keuring en alle auto-
reparaties.

Fiat Sittycar
Volvo 360 GLE Sedan

1986
Volvo 343 LPG 3-drs. 1983
Volvo 345 DL Special aut.

1986
Volvo 340 autom. 1979

Fiat Sittycar
Pres. Kennedysingel 8/12. Sittard 04490-17544

Fiat Sittycar
Geleen

Fiat Ritmo 1982/3950,-
Citroen GSA 1982’ 3950,-
Fiat Panda Cararra 1987

’10.900,-
Fiat Uno 45 1986

’12.900,-
Fiat Panda 34 1986

’ 8900,-
Renault 5 TS 1983

’ 8900,-
Fiat Sittycar Geleen

Rijksweg Nrd. 84
Tel. 04490-43177

Te koop Ford ESCORT Ca-
briolet, div. extra's '84; Ford
Escort KR 31, div. ex. '84;
Porsche 944 div. ex. '84;
Opel Ascona 181 GT sport,
div. ex. '86; Opel Ascona 16
diesel, nieuw mod. '82; Su-
zuki SC 100 GX Luxe '81;
Citroen Visa Leader, div.
ex. '86; Fiat Ritmo '82; Mit-
subishi Sapporo z.g.a.n. '79;
Mitsubishi Sapporo '78;
Mitsubishi Galant '81; Vol-
vo 244 DL LPG '79; Nissan
Cherry '83; Opel Ascona
16S '76; Ford Granada die-
sel '79. Ganzeweide 59,
Heerlerheide, 045-
-216475/727711.
Te k. div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216476.
Te k. FIAT 128, bj. '81, met
nieuwe uitlaat, accu, radio
en trekhaak, ’ 2650,-. Stuyt-
straat 23, Hoensbroek.
DATSUN Cherry Combi,
bwj. '81, gr. kent., 4 nw.
banden + uitlaat, APK
2-'9O, vr.pr. ’3750-. Heer-
lerweg 78, Voerendaal.
CHRYSLER 1308 S met
LPG, 1979, APK t/m jan.
'90, i.z.g.st., ’ 1500,-. Hoofd-
str. 214, Hoensbroek.
FORD Escort type Laser
1100, wit, '84, 5 versn., 3-d.,
50.000 km, i.st.v.nw.,

’ 12.500,-. 04490-13892.

PTT
autotelefoon
Car-Vox

Lease va. ’ 99- p.m.
Autronic B.V. Oirsbeek

04492-3888
Spoed!!! Wij zoeken drin-
gend AUTO'S v.a. bj. '80-
-'B7. Dir. cont. ook sloop.
045-414372 tevens alle type
Mercedes.
R 5TL '80 zeldz. mooi
’lBOO,-. APK 12-'B9. Tel.
045-417122.
Sportieve FIAT Panda 45,
bj. '82, APK 2-'9O, veel ac-
cessoires, ’3650,-. Tel. 045--225913.
OPEL Corsa 12 S luxe bj.
'84, APK '90, km 42.000, in
st. v. nw. Tel. 045-228469.

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371

Vraag vrijblijvend
prijsopgave.

ZÜNDAPP KS 50, met
verz., sterw., schijfr., cock-
pit. Koopje! Panneberg 61,
Hoensbroek.
Te k. LELIJKE EEND, kl.
blauw, bj. okt. '81, APK tot
okt. '90. Tel. 045-321584.
VW SANTANA CX diesel,
bj. 1984, 100% APK, moet
weg, ’8500,-. Tel. 045-
-740915.
Te k. CITROEN Visa, bj.
'80, ’ 250,-. Tel. 045-216723.
Tek. BMW 320 6-cil., bj. '79,
eet. glas, sunroof, verlaagd,
’3500,-, mooie wagen. Tel.
045-223596.
SUZUKI Alto GL, VA jr.oud, km.st. 17.500. Tel. 045-
-313091.
VW SCIROCCO GL, bj. '79,
APK t/m '90, vr.pr. ’ 3250,-.
Tel. 045-720951.
Subaru MINI-BUS grijs
kenteken '84, APK, 9-'B9.

’ 3800,-. Tel. 045-440590.
Erg mooie witte MERCE-
DES 200 D te k. i.st.v.nw.
bwj. eind 1983, 100.000 km
fel. Nog nooit in gerookt.

e bevr. Hambeukerboord
89 Heerlen. Tel. 424211. Al-
leen voor 12.00 uur.
Seat-dealer A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek, tel.
045-222455, biedt met ga-
rantie te koop aan: Seat ibi-
za 1.5 GLX, '88; Ibiza 1.2
GL, '87; Ibiza 1.2 GL Del
Sol, '86; Ibiza 1.2L '86; Seat
Ibiza Van diesel, 86; Ibiza
Van, '85; Seat Marbella L,
'87; Seat Malaga 1.5 SKI,
'89; Malaga 1.2 L, '88; Seat
Ronda 1.2 GL, '85 en '84;
Seat Fura GL, '84; Subaru
1800 GL 4WD, '88; Subaru
1800 GL, '85; Subaru 1300,
'81 en '80; Subaru 1300, '86:
Seat 133 Luxe, '80; Alfasud
1.5, '81; Renault R 5, '85 en
'81; Honda Civic, 'BÓ-Lada
2105 GL, '83 en ?82; Talbot
Solara 1.6 GLS, '81: Opel
Kadett 1.2S, '84 en '77; Opel
Corsa 1.2 S, '84; Fiat Ritmo
diesel, '80; Fiat Panda 45,
'81; Fiat 127, '78; Austin Al-
legro, '78; Mazda 1300, '77;
Sunbeam 1000, '79; Toyota
Coroila, '80; Fiat Polski, '77.
Inruil en financiering mo-
gelijk- 's donderdags koop-
avond.

- Toppers —
Auto A-Z in Schaesberg

± 40 jonge occasions
van div. merken

van '82 tot '88, 0.a.:
BMW3I6i '88
VWGoIfI.BGT '88
VW Polo 1.3 Fox '88
Opel Omega I.Bi '87
Ford Escort 1.6 CL '87
Fiat Uno 45 S '87
Peugeot 205 Junior '87
BMW 728 i autom '86
Ford Fiesta 1.1 L '86
Volvo 360GLS Sedan...'Bs
Ford Sierra 2.0 Laser.... '85
Met Bovag-garantiebewijs
Heerlenseweg 200, Land-
graaf, tel. 045-728484, na
18.00 uur. Verkoper privé

045-320047

op gevr. loop-, sIoop-
:HADE-AUTO*S. Wij „
n de hoogste prijs. {
045-213424 of 045- *likte ONDERDELEN 1
ge schadeauto'stev. te \ladeauto's. Deumens, imd 20,Brunssum, tel. e
4482. 1

re k. MERCEDES 190 E
ijr. '86, kl. groenmetallic,
automaat, schuifd., sport-
/elg., diepergelegd leren
oekleding, centr. deur-
rergr., electr. spiegel, km
J3.000. Pr. ’37.500,-. Diep-
snbrockstr. 1, Heerlen (bij
DSM).

T.k. TOYOTA' Coroila
sportwagon 1600 GSL,
i.z.g.st. bjr. '79. Vr.pr.

’ 1950,-. Tel. 04490-20066.

T.k. FORD Escort 2 ltr RS
bj. '78. Vr.pr. ’1750,-. Te
bevr. Rijksweg-Zd. 129, Sit-
tard ___

Opel OMEGA 2.0 i LS,
maart '87, staalgrijs met
ace, km.st. 37.000, van part.
Tel. 045-714923.

Te k. CITROEN AX
UTRE, febr. '87, km.st.
23.000, metallicblauw.
Nw.pr. ’ 19.990,-. Vr.pr.

’ 13.750,-. Tel. 04404-2057. '

BMW 320 i.n. mod. bwj. '83
m. extra's, zeer mooi,

’ 15.500,-. Tel. 04490-26923.
Wegens overcompleet
LANDROVER 88 hardtop
diesel, aug. '80, vr.pr.

’ 8000,-. Tel. 045-270585.
Te k. RENAULT 14 TL, bj.
'81, in nw.st., prijs n.o.t.k.Tel. 045-272142.

Te k. gevr. loop-, sW
SCHADEAUTO'S. ?
taal de hoogsteprijs/
burg, tel. 045-254040,
NIEUWte k. gevr. ajf,
ken auto's. Tel. 045JÏ
Te k. Fiat PANDA 45;
bjr. 1981, i.g.st., zeer»
APK 12-'B9. Vr.pr. 1'
04490-32143. ~

Vanwege geluidsoverlast videotheek 'Eroland'

Winkelcentrum wil
af van sexcabines

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - „Als mij was ver-
teld dat die cabines geluidsoverlast
bezorgden had ik gelijk een extra
spouwmuur opgetrokken", was het
verweer van de eigenaar van Video-
theek Eroland in het kort geding dat
tegen hem was aangespannen door
Shopping Centre Brusselse Poort
BV in Maastricht. De BV eiste in het
kort geding ontruiming van de win-
kel. Aanleidingvoor deze eis: toene-
mende klachten van de bewoners
over geluidsoverlast van de zoge-

noemde sexcabines. De videotheek
ligt tegenover het winkelcentrum
Brusselse Poort.

De overlast is volgens de bewoners
van deerboven gelegen flat zo groot
dat je in de berging het geluid van
de sexfilms die in de cabines van de
aangrenzende videotheek werden
afgespeeld letterlijk kan horen.

Vooral de, in dekelder van devideo-
theek gebouwde, derde cabine zou
de overlast veroorzaken.

De exploitantverzette zich fel tegen
de beschuldigingen. De cabine zou
niet alleen op een andere plek staan;
hij had ook een deurwaarder ge-
vraagd te komen luisteren naar
eventueel overlast. Volgens het pro-
ces-verbaal van laatstgenoemde zou
van overlast 'nauwelijks sprake'
zijn. De raadsman van de video-
theek-eigenaar verbaasde zich er
verder over dat de bewoners pas na
anderhalfjaar stappen ondernamen
tegen de geluidsoverlast.
Volgens de BV was de bestemming

PvdA-fractievoorzitter naar conferentie in Zimbabwe

Kok wil Europese boycot
van Zuidafrikaanse kolen

aantal socialistische en sociaal-de-
mocratische partijen uit West-Euro-
pa en hoge regeringsdelegaties uit
de frontlijnstaten, Angola, Botswa-
na, Mozambique, Tanzania, Zambia
en Zimbabwe. Verder nemen tal
van oppositiegroeperingen uit
Zuid-Afrika, als het ANC en de
SWAPO, deel aan de conferentie.

van het pand, zoals die in het i
contract tussen de exploitantv»
Videotheek en eigenaar Shop
Centre overeengekomen was
juni 1987, niet meer dezelfde. Ë'
destijds nadrukkelijk gesteld *geen cabines in het pand mo^komen. Ook de naamstoevw
(de zaak heette oorspronkelijk
caf) 'Eroland' was niet overeew
men.

Shopping Centre eiste dan oof-
ruiming van de winkel. Verand
naar een normale videotheek'
wel geaccepteerd worden do"'
BV. Daarnaast eiste men da'
naam 'Eroland' zou worden **derd. De videotheek zou doof1
naamgeving en de etalage oV&
bezorgen en publiek aantrekkej
het aanzien van het winkelcefl'
schaadt. Verweer van de »"theek-exploitant: „In de kapP
zaak naast ons zijn soms dam61
gebeeld die minder kleding
hebben dan wat ik in de etalage
staan."

Dezelfde
De raadsman van de videofj
eigenaar stelde dat de besten^wel degelijk dezelfde was geb"

„Er is hooguit een element aa",
gevoegd. In deze videotheek
nen ook films gekocht worde^dat het niet meer dan normaal t
de films eerst bekeken kunnen
den."

SCHIPHOL - PvdA-fractievoorzit-
ter Wim Kok wil komen tot een
Europese boycot van de invoer van
kolen uit Zuid-Afrika. Hij zal dit en
andere onderwerpen over Zuidelijk
Afrika aan de orde stellen op een
tweedaagse conferentie die morgen
in de Zimbabwaanse hoofdstad Ha-
rare begint. Dat heeft Kok gisteren
voor zijn vertrek naar Zimbabwe op
Schiphol verklaard.

Kok is samen met president Robert
Mugabe voorzitter van de conferen-
tie die hij bijwoont als voorzitter
van de Zuidelijk Afrika-commissie

Hoofdredacteuren
wijzen fusie
dagbladen af

DEN HAAG/HEERLEN - Het be-
stuur van het Nederlands Genoot-
schap van Hoofdredacteuren heeft
zich gisteren een fel tegenstander
getoond van de plannen om in Lim-
burg en Brabant goed renderende
dagbladen samen te voegen. In een
reactie schrijft het genootschap dat
de plannen een aanslag op de pluri-
formiteit van kranten inhoudt. Bo-
vendien verdwijnt de identiteit als
het ene dagblad opgaat in het ande-
re.
Het genootschap meent voorts dat
de plannen een duidelijk signaal ge-
ven in hoeverre monopolievorming
al vrij snel kan leiden tot verschra-
ling van het aanbod aan kranten.
Het genootschap doelt daarbij op de
fusie tussen VNU en Audet en dere-
cente plannen om De Limburger en
het Dagblad voor Noofd-Limburg
op soortgelijke wijze samen te bun-
delen, als nu in Brabant met het
Nieuwsblad en het Brabants Dag-
blad. „De fusie tussen VNU en
Audet heeft niets te maken met de
huidige studie naar mogelijkheden
voor samenwerking tussen de Lim-
burger en Dagblad voor Noord-
Limburg", reageert drs. J. van Tie-
nen, directeur van de dagbladen
van VNU.
Volgens Van Tienen is de eventuele
samenvoeging van de Limburgse
Audet-kranten de uitkomst van een
studie die allang was begonnen
voordat er sprake was van een fusie
tussen VNU en Audet.

van de socialistischeinternationale.. „Als PvdA moeten wij een interna-
tionaal initiatief nemen voor een
breed platform van havens om te
komen tot eenkolenboycot. Ik hoop
dat wij daarna voor een domino-ef-
fect kunnen zorgen via de socialisti-
sche internationale," aldusKok. De
PvdA heeft voor dit initiatief inmid-
dels contact opgenomen met de ste-
den Rotterdam, Amsterdam en de
Duitse havens Bremen en Ham-
burg.

De Rotterdamse wethouder H. Si-
mons noemt het streven van Kok
om tot een Europese boycot van
Zuidafrikaanse steenkool tekomen,
volledig in overeenstemming met
de politiek die Rotterdam nastreeft.
Het Rotterdamse gemeentebestuur
stelt zich op het standpunt dat een
boycot van de invoer van kolen uit
Zuid-Afrika alleen zin heeft, als dit
in Europees verband gebeurt.

De conferentie in Harare is een ini-
tiatief van de socialistische interna-
tionale, de socialistische fractie in
het Europees Parlement en de rege-
ringspartij Zanu-PF in Zimbabwe.
Onder de deelnemers zijn een groot

Olie in zee:
pinguïns wacht

wisse dood
SANTIAGO - Ongeveer 29.000 pin-
guïns en enkele duizenden andere
zeevogels wacht een wisse dood na
de ondergang van het Argentijnse
schip 'Bahia Paraiso'. Dit zeggen
Chileense zeebiologen twee weken
na het kapseizen van hetArgentijn-
se schip dat honderden tonnen die-
selolie aan boord had.

Deskundigen van het Chileense
Poolinstituut hebben een gebied
van 17 myl rond de plaats van het
ongeluk onderzocht, zo meldde de
in Santiago verschijnende krant 'El
Mercurio'. De jonge dieren in het
gebied zijn binnenkort groot ge-
noeg om zelf voedsel te gaan zoe-
ken. Dat betekent dat zij onvermij-
delijk in de olievlek terecht komen.
Zij komen dan onder de olie te zit-
ten en sterven uiteindelijk. Behalve
pinguïns lopen ook zeeleeuwen en
walvissen gevaar.

FNV-voorzitter:
milieuzorg mag
welvaart kosten

AMSTERDAM - Zorg voor het mi-
lieu zal onvermijdelijk tenkoste van
de welvaartsgroei en de koopkracht
van de burger gaan. Het is echter
verkeerd om nu al te stellen dat
werknemers hun looneisen moeten
matigen om daarmee milieumaatre-
gelen te kunnen bekostigen. Dat zei
FNV-voorzitter Johan Stekelen-
burg gisteren na afloop van defede-
ratieraad van de FNV.

Volgens Stekelenburg zullen we toe
moeten naar een ander produktie-
en consumptiepatroon. Dat kan op
sommige punten betekenen dat we
dingen zullen moeten laten, maar
daarkrijgen we een groter welzijn in
de vorm van een schoner milieu
voor terug. Milieuproblemen moe-
ten niet langer worden aangepakt
door de afvalberg op te ruimen,
maar door preventieve maatregelen
die vervuiling en verspilling van
grondstoffen en energie voorko-
men. De prijs daarvan zal door de
bedrijven, maar ook door consu-
menten moeten worden opge-
bracht.

De vakbeweging voelt er niets voor
milieumaatregelen te financieren
uit loonmatiging: „Als je dat nu
roept, ben je dat geld ook onmiddel-
lijk kwijt," aldus Stekelenburg. Fi-
nancieringsbronnen zijn volgens
hem eerder milieu-investeringen
van bedrijven ('Dan stellen ze pro-
duktie- uitbreiding een jaar uit') en

Kohl heeft geen haast met besluit

Bonn en VS oneens over
opvolger Lance-raket

Van onze correspondent

BONN - De Westduitse en Ameri-
kaanse regering zijn niet nader tot
elkaar gekomen in hun meningsver-
schil over de vervanging van de 88
in de Bondsrepubliek geplaatste
nucleaire Lance-raketten voor de
korte afstand. Kanselier Kohl ver-
klaarde wel dat er ook in de toe-
komst Amerikaanse kernwapens op
Duits grondgebied blijven.

Dat viel gisteravond in Bonn op te
maken nadat de nieuweAmerikaan-
se minister van Buitenlandse Zaken
Baker zijn opwachting had gemaakt
bij HelmutKohl. Terwijl Baker con-
form het Amerikaanse standpunt
aandrong op een duidelijk West-
duits 'ja' tegen demodernisering en
dit al op de komende NAVO-verga-

dering verwachtte, herhaalde Kohl
zijn standpunt dat er geen haast bij
is.

„Onze positie is dat er pas een be-
sluit wordt genomen als dat hier in
ons land nodig is. Aangezien de
Lance nog tot minstens 1995 paraat
is, valt een dergelijkebeslissing niet
voor 1991 of 1992." De liberale par-
tijvoorzitter Lambsdorff bevestigde
dit standpunt. Dit betekent dat
Bonn een besluit uitstelt tot na de
belangrijke algemene verkiezingen
van eind 1990.
Heel duidelijk onderstreepte de
conservatief-liberale coalitie dat er
niet hoeft te worden gerekend op
een totale verwijdering van alle
kernwapens voor de korte afstand.

Kohl: „Ik wil geen derde nuloplos-

sing. We zullen nooit akkoord gaan
met een dergelijke NAVO-koers en
ook in het totale NAVO-concept zal
iets dergelijks niet staan."

Hij nam daarmee opnieuw afstand
van zijn partijgenoot en minister
van Defensie Scholz. Deze had nog
kort geleden verlangd dat het dit
voorjaar verwachte totale NAVO-
concept een concrete uitspraak over
de modernisering zou bevatten. Op-
vallend was verder dat ministervan
Buitenlandse Zaken Genscher bij
het gesprek tussen Kohl en Baker
was. Genscher is vooral in de Ame-
rikaanse media hard aangevallen
over zijn Oost-West-beleid. Waarne-
mers in Bonn zien het gezamenlijk
optreden van Kohl en Genscher als
een demonstratief Westduits gebaar
van eensgezindheid.

milieuheffingen op produkten
die manier betalen werkne'
mee aan de kosten, maar niet
een lager loon.

'Microdenken'
De FNV-voorzitter verwijt het<net een 'microdenken' op mül'
bied. Ministers als Ruding en
bers trappen volgens hem tey?
derem door te zeggen dat miIJÊ
leid niets extra's mag kosten e
werknemers zich moeten maj
om de maatregelen te kunnen
len: „We horen weinig over cc'
houdelijk beleid, het gaat er &
om hoe het prijskaartje naar de
ger toegespeeld kan worden.'

Flinke buit
bij overval

op Tupperwar
DIEPENBEEK - Twee gewaPs
vervallers hebben gisteroCP«
500.000 francs (30.0000 g^A
buitgemaakt bij een overval oP«j
Belgisch-Limburgse Tupp^l^
magazijn in Diepenbeek. Ook 'ten zij bij deovervaleen vrouw'
arm. Twee Genkenaren werd^
ter op de dag in verband r°
overval aangehouden. nTupperware-produkten worde t

demonstraties thuis aan de ma^
bracht. De weekopbrengsten
den iedere maandagochtend J
de zestig Limburgse vertegen*^
digsters naar de vestiging vaTlhlj
perware in Diepenbeek gebrac^
Net op dat ogenblik vielen de J
overvallers binnen. Toen de ■$
nen het geld uit de kassa gra C
kwam de vrouw toesnellet 1- j
overvallers vuurden een scn^JDe kogel raakte de huisvrouw ,:
arm. Zij werd opgenomen in jj
tensive-care-afdeling van he
kenhuis in Hasselt.

Meer bedrijf
failliet in

maand januari
HEERLEN - Het aantal uMfM
ken faillissementen is in J. v^1989 gestegen met 14 procent > Ji
gelijking met dezelfde maan^nhet vorige jaar. Dit jaarwaren n
328 tegen 287 in januari ly° m
Limburg gingen 19 bedrijf
liet, tegen 17 in januari vor^ijijil?y
Dit blijkt uit voorlopige tel m
van het Centraal Bureau V& )r\
Statistiek. In januari van <* pif
werden 129 besloten vennoP^d'pen failliet verklaard tegen ?* jr
zelfde maand van het vor»B

(plus 40 procent).
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De Waterleidingmij Limburg heeft
nog geen eigen beschermingsplan.
Daar wordt welaan gewerkt. In feite
is dat al het tweede plan, want een
eerdere versie kon de toets der kri-
tiek van het ministerie van VROM
niet doorstaan. Wanneer het plan
kan worden gepresenteerd is nog
niet bekend. „Maar we werken er
hard aan, want aan het nut van een
dergelijk plan twijfelen we geen
moment", aldus de woordvoerder
van de Waterleidingmij Limburg.

FNV blij met nieuwe CAO keramisch concern

Sphinx neemt dertig
oudere werklozen aan

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De Koninklijke
Sphinx N.V. zal in de loop van dit
jaar dertig langdurig werklozen
ouder dan veertig jaar in dienst ne-
men. Dat is overeengekomen tij-
dens de jaarlijkse CAO-onderhan-
delingen tussen Sphinx en de vak-
bonden. Het principe-akkoord zal
binnenkort aan de ledenvan de vak-
organisaties worden voorgelegd.

In de nieuwe CAO wordt verder de
eerste aanzet gegeven tot gelijktrek-
king van het aantal vakantiedagen
voor alle werknemers. Voor de
laagstbetaalden betekent dat een
uitbreiding van het aantal vakantie-

dagen met eéh dag naar 24.
Een woordvoerder van de Indus-
triebond FNV verklaarde zeer blij te
zijn met het in dienst nemen van
oudere werklozen. „In overleg met
het gewestelijk arbeidsbureau zal
gepoogd worden werklozen van bo-
ven de veertig aan te nemen. Mocht
men het voorgenomen aantal van
dertig dan niet halen, dan zal men
kijken naar de lagere leeftijdsgroe-
pen. Voorwaarde blijft echter dat
het langdurig werklozen moeten
zijn", aldus de vakbondsman. Overi-
gens worden de werklozen alleen
aangenomen als hij of zij aan de ge-
stelde opleidingseisen voldoet.
Verder is in de CAO-onderhandelin-
gen overeengekomen dat de salaris-
schalen met anderhalf procent ver-
hoogd worden, en dat Sphinx haar
inspanningen op het terrein van de
scholing en opleiding voort zal zet-
ten. De onderhandelingen om tot
dit principeakkoord te komen ver-
liepen uitermate snel. „Dat was ik
de laatste tien jaar wel anders ge-
wend", aldus de FNV-woordvoer-
der.

[Craan alsmede een gedeeltevan de ladingce-
\; u n kabeldelen vielen daardoor op het weg-
S^ Het opruimen ervan heeft de hele avond en
L Sedeelte van de nacht in beslag genomen,
karkeer over de Lage Kanaaldijk werd om-

'd over het terrein van de ENCI.

Het handjevol gemeentelijke water-
leidingbedrijven in Limburg kent
voor zover bekend nog geen eigen
beschermingsplan. Het waterlei-
dingbedrijf in Sittard bedient zich
van een landeüjk draaiboek dat en-
kele jaren geleden werd opgesteld.
„Wy wisten niet dat er ook nog een
eigen beschermingsplan nodig is",
aldus een woordvoerder van de ge-
meente Sittard.

Onbekend

Rookverbod Dees treft
Vooral gemeentehuizen

Inscholen wordt vrijwel alleen nog gerookt in docentenkamers

" Kantine voor de boven-
bouw van het Bernardi-
nuscollege in Heerlen. De
directie van de school
overweegt ook hier een
rookverbod in te stellen.

Foto: FRANS RADE

Luehtvrachtbedrijf
Emery overgenomen

Plannen voor uitbreiding op Beek

MENLO PARK/BEEK -Het Ameri-
kaanse luchtvracht- en koerierbe-
drijfEmery Air Freight wordt voor
230 miljoen dollar overgenomen
door de eveneens Amerikaanse
vrachtvervoerder Consolidated
Freightways. Dit hebben de twee
ondernemingen gisteren bekendge-
maakt. De luchtvrachtdivisie van
Consolidated Freightways zal fuse-
ren met Emery. Het nieuwe bedrijf
gaat opereren onder denaam „Eme-
ry Worldwide, a CF Company".

Videotheek
in Susteren
leeggeroofd

SUSTEREN - Onbekenden heb-
ben gistermorgen videotheek Jo-
rie in Susteren vrijwel compleet
leeggeroofd.

De dieven gingen aan de haal
met 1100 videofilms, 120 CD's, 30
splinternieuwe autoradio's, 11
movieboxen, 2 versterkers en
een CD-speler. De totale waarde
van de buit wordt geschat op
zon 75.000 gulden.
De videotheek-eigenaar, die niet
tegen diefstal verzekerd is, heeft
een beloning van 500 gulden uit-
geloofd voor degene die de poli-
tie op het spoorkan zetten van de
daders.

Emery heeft een vestiging bij Maas-
tricht Airport waar 23 mensen wer-
ken. Vanuit Beek worden ongeveer
elfvluchten per week verzorgd. Vol-
gens Emery-manager Wim Kuit is er
nu een grote kans op groei van de
vestiging in Beek, omdat Consolida-
ted Freightways probeert de belan-
gen in Europa te vergroten. Hij be-
vestigt dat er plannen bestaan om
met de nieuwe combinatie de werk-
zaamheden vanuit Beek uit te brei-

De directies van de twee bedrijven
zijn het eens geworden over een
overnemingsbod van 7,75 dollar
voor een gewoon aandeel Emery en
21,10 dollar voor een preferent aan-
deel.

Emery is op zijn terrein één van de
grootste bedrijven in de Verenigde
Staten en onderhoudt vracht- en
koerierdiensten over de hele we-
reld. De omzet bedroeg vorig jaar
1,3 miljard dollar. In het afgelopen
jaar is veel gespeculeerd over de fi-
nanciële stabiliteit en het voortbe-
staan van het bedrijf. Emery leed
aanhoudend verlies door de moeiza-
me integratie van de vorig jaar over-
genomen Amerikaanse pakketver-
voerder Purolator.
Consolidated Freightways is werk-
zaam in zowel het luchtvrachtver-
voer als het goederenvervoer over
de weg. In 1988 werd een omzet be-
haald van 2,7 miljard dollar.

den. Ook een personeelsgroei zit er
dan dik in, aldusKuit.

it 16.00 uur was een vrachtwagen afkomstig
t op het noordelijk terrein van

gedeeltelijke beladen met zakken ce-
\^- De rest zou devrachtrijder ophalenop het
gelijk gedeelte. Omdat de laadkraan ge-
jj^st was bovenop de lading cement, reikte

2o hoog, dat de vrachtwagen op de Lage
«M?alaUk in aanraking kwam met de trans-, abmg.

t-^STRICHT - Doordat de laadkraan van een
j. "Uwagen stroomkabels van een transport-
t j?.raakte, heeft de ENCI gisternamiddag eni-

'ld zonder electriciteit gezeten. De omwo-
J*en van de cementfabriek hebben echter
J* overlast gehad ten gevolge van de kabel-
lilt.

Kraan zorgt voor
ravage bij ENCI

worden de mensen in de loop der
jaren steeds langer, verschil zal
er, denk ik, altijd blijven. De
kwestie van erfelijkheid komt
dan weer om de hoek kijken".

HEERLEN- Dat Limburgers ge-
middeld wat kleiner zijn dan an-
dere Nederlanders heeft een er-
felijke oorzaak. De Limburger
zal ook altijd wel wat korter van
stuk blijven. Dat is de mening
van de Maastrichtse kinderarts
dr W. Gerver. Hij zegt dat in een
reactie op een onderzoek van het
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek. Het CBS stelde vast dat bij
de keuring voor militaire dienst
Limburgse jongeren het kleinst
zijn. De gemiddelde lengte is
ruim 1.81 meter, maar de Lim-
burger reikt niet verder dan iets
meer dan 1.79 meter.

„Ik kan me niet voorstellen dat
het leven in vroeger jaren in het
zuiden beroerder was dan in het
noorden. In heel het land was
toen het eten karig en eenzijdig
en moest er hard en onder min-
der gezonde omstandigheden
worden gewerkt".

lijker je komt, hoe kleiner de
mensen zyn. „Limburg is de
meest zuidelijke provincie van
Nederland. Dus op zich is het
ook niet abnornaal dat de Lim-
burger gemiddeld wat kleiner
is", aldus Gerver. De kinderarts
betwijfelt of de Limburger het
verschil ooit in zal lopen. „Ook al

Grondwater kan bij kernramp redding betekenen

Limburgs drinkwater
ten dele beschermd

De Maastrichtse biologe dr Roe-
de zei eerder al dat de kerk, die
grote gezinnen voorstond, jaren-Gerver wijst erop dat hoe zuide

J^STRICHT- De Maastricht-
kPolitie heeft een goede beken-
n v^n justitie aangehouden die
J^ddels 59 vonnissen op zijn»m had gebracht. Daarvan wa-
do eJ" 48 niet onherroepelijk

0r het aanspannen van hoger
°ep of bij verstek veroorde-

tjlpn, maar ook 11 onherroepe-
g

J
e
Ke

T Vonnissen. Het is de 35-jari-
w,'*r zonder vaste woon- of
|, ""Jfplaats. De 11 onherroepe-
d„„j vonnissen waren bijeen

voor een boetevan ’ 790 of-
ko dagen hechtenis. De man
rjei° s voor het laatste en is inmid-. is begonnen aan het uitzitten"^an.

mogelijk zijn. Een kernramp van
het kaliber Tsjernobyl zou geen en-
kel probleem zijn", aldus de woord-
voerder van de Waterleidingmij
Limburg.

-Prinses Juliana
ik °P zaterdag 18 maart aan-ffide in het MECC in Maas-
|s "u aanwezigzijn bij een bene-
ii gala-concert. Dit concert is
„ patste onderdeelvan het eer-ioJ^usical festival die wordt ge-
fc». °nder auspiciën van The
H?Pean Fine Art Fair (TE-
ty*'- De baten van de deze
ik Jd komen ten goede aan de
V^üng 'Redt de Kinderen'
v^rvan prinses Juliana ere-

is.

Prinses
Juliana

naar MECC

Eerste surfer op NoordpiasDe Waterleidingmij Limburg wint per gelegen grondlagen. Daarop
het drinkwater gedeeltelijk uit die- heeft radioactieve neerslag niet di-

reet invloed. „Dat water zouden we
rechtstreeks in het leidingriet kun-
nen pompen. Wel bestaat het gevaar
dat we het water niet eerst meer
kunnen beluchten en fultreren. Dat
betekent dat er wat meer ijzer en
wat minder zuurstof in het water zal
zitten, maar dat kan voor de consu-
ment geen kwaad. Er moet trou-
wens wel heel wat gebeuren voor-
dat beluchting en fultratie niet meer

HEERLEN - Een eventuele kernramp hoeft niet meteen
rampzalige gevolgen te hebben voor de drinkwatervoorzie-
ning in Limburg. Grondwater kan redding brengen. Dat zegt
een woordvoerder van de Waterleidingmij Limburg, met af-
stand de grootste waterleverancier in de provincie.

ROERMOND - Het surfseizoen is geopend. Tenminste, dat mag
worden aangenomen nadat gisteren de eerste surfer zich op de
Roermondse Noordpias waagde. En dan te bedenken dat de-
zelfde Noordpias in de wintertijd normaal gesproken een ge-
liefkoosd oord is voor schaatsers en ijszeilers.

Foto: JAN-PAUL KUIT

Toch zal bij een kernramp de water-
winning in Limburg grotendeels
moeten worden gestaakt. De Water-
leidingmij Limburg wint immers
ook drinkwater uit lager gelegen
grondlagen en in de toekomst - als
het spaarbekken in Panheel ge-
bruik kan worden genomen - ook
uit oppervlaktewater. Ook de drink-
waterreservoirs, verspreid over de
hele provincie, kunnen na een kern-
ramp niet meer worden benut om-
dat ze niet beschermd zijn tegen ra-
dio-actieve straling.
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Graaf zegt dat er nauwelijks nog
wordt gerookt.

trole op de naleving blijven we
misschien iets in gebreke", zegt
een woordvoerder van het AZ.

de meeste gemeentehuizen
gaS gewoon nog overal worden
j^ookt,ook tijdens deraadsver-
gaderingen. In Beek mag niet
e °rden gerookt in de raadszaal
wj °P de kamers van de ambte-
fouen' *n e °Penbare hallen is
faHn ecnter toegestaan. Enkele

en in Limburg hebben zich-
rj '" al een beperking opgelegd
,y °r tijdens de raadsvergadering
ih^ te r°ken zoals bijvoorbeeld

Sittard, Nuth, Sus-
U, n. Swalmen, Stem (sinds 1 ja-
bUari j.1.), Brunssum (tot 21 uur),J^rmond (tot 21 uur) en Vlo-
l£°P (tot 21 uur). In Heerlen en
v erkrade mag in het eerste uur
ty'1 de raadsvergadering niet
{ °rden gerookt.
0V het provinciehuis mag nog
i eral worden gerookt, behalve
g de Statenzaal. De medezeg-
genschapscommissie overweegt
gPJ 'n het restaurant een apart. oeelte voor rokers in te rich-

De situatie in het St.-Laurentius-
ziekenhuis in Roermond is in fei-
te dezelfde. In het restaurant
worden wel nog tabaksproduc-
ten verkocht, zij het niet te opval-
lend.

In de bejaardenoorden gelden
over het algemeen geen beper-
kende maatregelen tegen het ro-
ken. In het bejaardenhuis De
Baenje in Sittard mag overal
worden gerookt behalve waar in
onderling overleg andere afspra-
ken zijn gemaakt.

Bejaardenoorden

Ziekenhuizen
In de ziekenhuizen is het roken
al op vele plaatsen teruggedron-
gen. Op de patiëntenkamers en
in de wachtruimten mag niet
meer worden gerookt. Het Aca-
demisch Ziekenhuis in Maas-
tricht voert al enkele jaren een
fors rookmatigingsbeleid. In de
bezoekhal is een aparte ruimte
ingericht voor rokers. Ook de
dagverblijven zijn ingedeeld in
ruimten voor rokers en niet-ro-
kers. In het restaurant is een be-
paalde zitruimte gereserveerd
voor rokers. „Alleen met de con-

Scholen
0b
%h scnolen voor voortgezet

'derwijs wordt eigenlijk alleen
maar gerookt in de docen-

ten mers- p net Bernardinus-
S j "ege is het opsteken van een

ÉSaretje al sterk teruggedron-
rj h- Directeur Sijstermans: „In

kantine voor de bovenbouw is

roken nog toegestaan. De leerlin-
genraad voelde niet zoveel voor
een rookverbod. Misschien is de
toekomstige maatregel van Dees
voor ons een goede aanleiding
om daar ook het roken te verbie-
den."
Op het St.-Maartenscollege in
Maastricht wordt volgens een
woordvoerder nauwelijks nog
gerookt. Voor de leerlingen is dat
in ieder geval absoluut verbo-
den. Ook bij vergaderingen
wordt niet gerookt. Hetzelfde
geldt op het St. Antonius Doctor
College in Kerkrade.
Op de r.k. scholengemeenschap
Serviam in Sittard mag tijdens
vergaderingen niet worden ge-
rookt. In het overblijflokaal is
geenrookverbod, maarrector De

(ADVERTENTIE)

'sMorgens naar Birmingham...

../savondsweerin Bom.
Zonder files, vertragingen en onnodig oponthoud vertrekken vanaf Maas- MAASTRICHT
tricht Airport. Vrijwel dagelijksvluchten naar Birmingham, Genève, Göthen-
burg, Kopenhagen en Zürich, met een korte tussenstop op Schiphol. En de- mW^^ ■^zelfde dagnog een retourvlucht. Viermaal perdagnaar Londen. Snelle afhan- I I
deling, gemakkelijk parkeren en een voordelige tax-free shop. " " "Voorzakenmensen voor wie de tijd vliegt! AIRPORT i

Van onze verslaggeverEven elf
vonnissen
'opknappen' Limburger kleiner

door erfelijkheid

Arts: 'Dal zal ook altijd wel zo blijven' lang een belangrijke groeirem-
mer in Limburg is geweest. Ger-
ver onderstreept dat. „Gezins-
grootte kan inderdaad de groei
beïnvloed hebben. In grote ge-
zinnen werd deoudste relatief de
langste, de jongste bleef meestal
klein", zegt hij. Gerver gelooft
echter niet dat ook de vroegere
levensomstandigheden ertoe bij-
gedragen hebben dat deLimbur-
ger wat korter van stuk is.

Van onze verslaggever

" De kraan en de kabels versperden lange tijd de Lage Kanaaldijk.
Foto:WIDDERSHOVE

Van onze verslaggever

V^ERLEN - Het voornemengij*1 staatssecretaris Dees (Volks-
om middeis een

aatregel van bestuur per 1 juli
in een groot aantal

Penbare gebouwen - zoals
j holen, gemeentehuizen, be-
»ardenoorden en ziekenhuizen -l" rookverbod in te stellen zal

Veel gemeenten nog de nodige
i^atregelen eisen. Het ontwerp
h voor advies naar de Nationale
l^ad voor de Volksgezondheid

en vooral bedoeld terscherming van de niet-rokers.

Limburgs dagblad provincie



Ziekenbezoek werkt van twee kanten

'Na één bezoek kun
je ze nooit meer

in de steek laten'
haar hoofd flitst. Of gewoon, op
haar manier zeggen dat ze een
moeilijke dag had.

Logisch: onherstelbare heup-
fracteur, alleen en overgeleverd
aan de krukken. Geen eigen-
schappen, waarmee de 77-jarige
Fien van der Sluis uit Schande-
len anderen jaloerskan maken...

Maar om het mededogen is Zon-

nebloem-vrywilligster Annie
Beulen (43) uit Heerlen niet ge-
komen. En Fieh van der Sluis is
het evenmin om het medelhden
te doen.

Nieuwtjes
Breipatronen worden dan ook
uitgewisseld. En vervolgens ko-
men de nieuwtjes uit de buurt.

Wie er begraven werd, wie er
trouwde en dat de groenten weer
zo duur zyn.
De tijd vliegt. Bijna twee uur la-
ter staat de ziekenbezoekster
weer buiten: „Zo laat al."

Twaalf jaar doet ze dat nu. Zie-
ken bezoeken, met zieken winke-
len, met zieken naar de kerk.
Voor de lol? „In het begin wel,
maar naderhand omdat ik het

niet meer laten kon. Want als je
eenmaal bij de mensen op be-
zoek bent geweest, kun je ze
nooit meer in de steek laten. Je
weet immers dat ze naar een
beetje aandacht en aanspraak
uitkijken, dat zon bezoek - hoe
kort ook- altijd helpt en datjeze
vreselijk teleurstelt als je weg-
blijft. Van de andere kant ga je je
op den duur hechten aan de
mensen. Worden het vrienden,
waar je met plezier naar toe gaat.
Weetje dat iedereen denkt dat ik
een dochtervan Fien ben."

Een taaie
Geen wrange pyn bij het af-
scheid, terwijl jeziet dat de zieke
nog uren met je door kan praten
en je weet dat hij/zij de rest van
de dag alleen is? „Nou ja, je weet
natuurlijk datje altyd weer terug
komt. Bovendien weten de men-
sen zelf ook wel dat je geen hele
dagen kunt blijven. Ze zijn al bly
met een uurtje, een telefoontje.
En soms is dat ook alles wat we
kunnen bieden. Oh ja, en wat
mevrouw Van der Sluis betreft,
vergis je niet: dat is een taaie, die
heeft volop levenskracht."

Samen met 221 andere vrijwil
gers vormt Annie Beulen, die t*
yens bestuurslid is, het ZoP-tf
bloem-team (045-416920) in de*
gio Heerlen. Eén dag per we»
op regulier huisbezoek, één dfl
per maand langs de ziekenhui
bedden en altijd tussendoor, *noodgevallen.

Geld
Verdienen, in materiële zin, &<&
ze er uiteraard niks aan. Intege'
deel. Er zijn smakken geld nodij
willen ze hun werk voortzette
„Want teveel zieken en ouder»
versukkelen omdat ze eenzaat
zijn en het contact met debuite"
wereld verliezen. De Zor»nf
bloem probeert daar nu al vetf
tig jaariets tegen te onderneme"
We organiseren ontspanning*
activiteiten, gaan met de mense"
op vakantie, kortom: we probJ
ren deeenzame zieken het idee'
geven dat ze meer dan alle»
maar ziek en alleen zijn. En d»
kost geld. Vandaar die telefo^
sche ledenwerfactie."

richard willen^

Van onze verslaggever

HEERLEN
Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9
'60 jaar Heerlen in beeld 1929-1989. T/rr
2/4, open di t/m vr 10-17 uur. Stadsgale-
rij, Raadhuisplein 19. Werk van Pierre
Kissels en Marianne Aartsen. T/m 5/3
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-n
uur. NMB-bank, Bongerd 13. Werk van
R. Abrahams. T/m 28/2, open ma t/m vi
9-16 uur. Galerie SART, Sintermeerten-
college, J.F. Kennedylaan 10. Werk var
Peter-Paul Lenssen. Van 17/2 t/m 4/3
open tijdens schooluren. Volkssterren-
wacht, Schaapskooiweg 95. Werk van
Hans Stempher. Open di t/m vr 13-17
uur, zo 13-17 uur, di en vr ook 19.30-22
uur.

HOENSBROEK
" ABN-bank, Werk van Jan Steen. T/m
15/3. open 9-16 uur. Bibliotheek, Pas-
toor Schleidenstraat 39. Foto's van Jo
Ariens. T/m 15/3.

BRUNSSUM
Dr Brikke-oave, Lindeplein sa. Werk
van Judith Schobben en Sjef Kreutzer.
T/m 28/2, open ma t/m vr 9.30-12.30 uur,
13.30-17 uur en 10-21 uur, zo 14-17 uur.

LANDGRAAF
Ipomal Galery, Kerkberg 2. Werk van
Thomas Ludwig. T/m 12/3,open wo t/m
zo 13-17 uur.

SITTARD
Venster, Steenweg 86. Werkvan Patrick
Rijs. T/m 25/2, open do t/m za 12-17uur.
Galerie Zabawa, Ophoven 183. Schilde-
rijen van René Reynders. T/m 26/2.
Open wo t/m vr 16-20 uur, zo 14-17 uur.
Stadsschouwburg. Wilhelminastraat
18.Werk van Ton van der Werf. T/m 13/3.
Open di t/m vr 10-16uur, za 10-12uur en
Ujdens voorstellingen. Kritzraedthuis,
Rosmolenstraat 2. Werk van Joseph
Beuys. Van 18/2 t/m 18/3, open di t/m vr
10-17 uur, zaen zo 14-17 uur. De Ruimte,
Brandstraat 23. Werk van Paul Mentink.
John Waulthers, Andre Lubbers en
John Habraken. T/m 18/2, di en vr 14-16
uur, do 14-20tur, za 11-16 uur. Den Tem-
pel, Gruizenstraat 27. Foto's van Nol Pe-
permans en Jan Steen met thema Car-
naval. T/m 22/2,open di t/m vr 10-17 uur,
za en zo 14-17 uur.

OENSEL-SCHIMMERT
Hofvan Oensel, Haagstraat 5. Werk van
Henk Fonville en Han Boerrigter. T/m
25/2, open do t/m zo 14-17 uur.

GELEEN
Galerie Papeterie ELMA, Mauritslaan
37. Werk van Har Leenen. T/m 28/2, open
ma t/m vr 9-18 uur, do tot 21 uur, za 9-17
uur. NMB-bank, Markt 116. Werk van
Harry Janssen. T/m 19/3, open ma t/mvr
9-16 uur. CZF, Elisabethstraat 9. Werk
van Mieke Vroemen-Maessen. T/m 9/3.

LIMBRICHT
Galerie Voorburght, Allee 1. Werk van
Paul Mentink. T/m 2/3, open di t/m za 10-
-23 uur, zo 12-23 uur.

BEEK
MMC, Sonsbeeklaan. Poëtisch realisme
van Jean Beckers. T/m 23/3, dag. ge-
opend.

ELSLOO
Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat
45. Expositie Limburgse Kunstkring.
Van 17/2 t/m 5/3, dag. open.

VALKENBURG
Casino. Werk van Theo Lenartz. T/m
27 2.

bioscopen
HEERLEN

Royal: A fish called Wanda, dag. 18.30
en 21 uur, wo ook 15uur. Rivoli: Hellrai-
ser. dag. 18.15 en 20.30 uur, wo ook 14.30
en 16.30 uur. Maxim: Big, 18.15en 20.30
uur, wo ook 14.30 en 16.30 uur. H5:
Cocktail, dag. 14.30 18.30 en 20.30 uur.
Moonwalker, dag. 14en 19 uur. Who fra-
med Roger Rabbit. dag. 14.15 19.15 en
21.15 uur. Frank en Frey, wo 14 uur. Pip-
pi Langkous, wo 14 uur. Coming to
America, dag. 16 18.45 en 21 uur, di ook
14uur. Me and Him,dag. 14 19 en 21 uur,
di ook 14 uur. Die Hard, dag. 21 uur.

MAASTRICHT
Mabi:A fish called Wanda, dag. 14.30en
21 uur. De Reddertjes, wo 14.30 uur. Li-
cense to drive, dag. 14.30 en 20.30 uur.
Big, dag. beh. Wo 14.30 en 20.30 uur, wo
20.30 uur. Willow, dag. 14.30 en 21.15
uur. Cinema-Palace: Cocktail, dag. 19
en 21.15 uur, woook 14 uur. Who framed
Roger Rabbit, dag. 18.45 en 21.15 uur,
wo ook 14 uur. Me and Him, dag. 19 en
21.15 uur. Frank en Frey, wo 14 uur. Pa-
lace 2: Pornoprogramma, wo doorl. v.a.
13.30 uur. Ciné-K: Bagdad Café, dag.
19.30uur. Spoorloos, dag. 21.30 uur. Lu-
mière: Maurice, dag. 20 uur. Broadcast
news, dag. 21 uur. Der Himmel über
Berlin, dag. 22 uur.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voorklachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen
S 045-739284
Wim Dragstra
S 045-710317
Emile Hollman
S 045-422345
Hans Rooijakkers
S 045-714876
Hans Toonen, chef
S 045-425335
Richard Willems
S 04406-15890
Kantoor Kerkrade
S 045-455506
Joos Philippens
S 04455-2161

Brunssum

" De afdeling Brunssum van de In
dustriebond FNV houdt dinsdag 21
februari een extra-ledenvergade-
ring in verband met het bondscon-
gres medio april. De bijeenkomst is
in de Burcht aan deWieënweg 18 er
begint om 20.00 uur.

Onderbanken
0 In maart houdt een belastingcon-
sulent zitting in het diensteneen
trum voor ouderen. Voor de prijs
van 10 gulden is hij ouderen behulp-
zaam by het invullen van de aangif-
teformulieren.

9 De Stichting Ouderenwelzijn en
de Federatie van Ouderenvereni-
gingen houden donderdag om 20.00
uur een toneelavond in 't Kloeëster
te Schinveld. De toneelgroep 'Be-
toog' uit Hoensbroek voert het stuk

Jazz-sessie

Meer aandacht voor
immateriële hulp

% Marike Steeman (rechts) en Armelies Geerbex in hun iD*\
kamer aan de Grasbroekerweg te Heerlen. Foto: FRANS Rn

Sociale Dienst krijgt er een extra kracht bij

HEERLEN - De Sociale
Dienst van de gemeente Heer-
len krijgt een extra kracht
voor de immateriële hulpver-
lening. Vooral voor langdurig
werklozen en bijstandsmoe-
ders zal de nieuwe man of
vrouw beschikbaar zijn. Heer-
len telt rond de tweeduizend
langdurig werklozen en zon
1500 'hoofden van één-ouder-
gezinnen' zoals dat officieel
heet, maar het zijn voorname-
lijk moeders metkinderen, die
van een bijstandsuitkering
moeten rondkomen.

" Het gouden paar Hellenbrand-Dohmen aan de 'kaartta-
fel. Foto: FRANSRADE

den bruid zijn koersballen,
handwerken en dammen met
haar man.

te Schimmert. Gelegenheid tot
feliciteren is van 19.00 tot 20.00
uur in Herberg Mareveld, Ma-
reweg 23 in Schimmert.

Al langere tijd onderkent deSociale
Dienst van de gemeente dat mensen
die jaren achtereen van een uitke-
ring moeten rondkomen, in de pro-
blemen geraken. Behalve uitvoe-
ring van de wettelijke bepalingen
omtrent de uitkeringen, verleent de
Sociale Dienst ook immateriële
hulp. Er wordt bemiddeld als er
schulden ontstaan, er wordt gepro-
beerd werklozen weer aan een baan
te helpen, althans gezocht naar mo-
gelijkheden om het vinden van een
baan gemakkelijker te maken. Nu
denieuwekracht erbij komt zal ook
meer aandacht aan vrouwen ge-
schonken worden.Giel Vankan (76) werd in

Schimmert geboren. Hij heeft
40 jaar een kapperszaak ge-
rund. Hij houdt van vogels en
speciaal van reisduiven. Ver-
der is hij verknocht aan zyn
groentetuin en als het even kan
wandelt hij met Christine.

Gouden paren
In Brunssum wordt zaterdag
het feit gevierd dat Karel Hel-
lenbrand 50 jaar geleden in het
huwelijk trad met Josefina
Dohmen. De mis tot dankzeg-
ging wordt om 16.00 uur opge-
dragen in de St. Joseph-kerk.
Van 19.00 tot 20.00 uur reci-
pieert het gouden paar in 'De
Kepper', Gregoriuslaan la te
Brunssum.

Karel Hellenbrand (75) is in
Brunssum geboren en getogen.
Hij werkte 42 jaar op de staats-
mijn Hendrik. Zijn hobbies
zijn tuinieren en de duiven-
sport.

Josefina Hellenbrand-Dohmen
(75) werd geboren in de ge-
meente Gangelt. Uit haar hu-
welijk metKarel werden 6 kin-
deren geboren, die op hun
beurt zorgden voor 15 klein-
kinderen. De gouden bruid be-
steedt haar vrije uurtjes met
bloemen kweken, handwer-
ken, naaien en bakken.
De gezamenlijke hobby van
het gouden paar is kaarten.

Ook in Schimmmert wordt za-
terdag een gouden bruiloft ge-
vierd. De feestelingen zijn Giel
Vankan en Christine Odeker-
ken uit de Hoofdstraat 98. Het
feest begint om 10.00 uur met
een mis in de St. Remigiuskerk

Christine Odekerken werd op 2
augustus 1909 geboren in
Schin op Geul. Haar jonge ja-
ren bracht ze als winkelmeisje
in bakkerszaken door. Na haar
huwelijk had zij de zorg voor
zes kinderen.De vijfnog leven-
de kinderen hebben samen
voor zeven kleinkinderen ge-
zorgd. De hobbies van de gou-

Vrouwenpraten over hun rol en sexualite
Gevoelens en het
omgaan met je lij

Van onze verslaggever

HEERLEN - De belangstelling voor
de eerste twee thema-ochtenden
van het vrouwenhulpcentrum Lan-
ge Lies in Heerlen over vrouwen en
sexualiteit was niet overweldigend.
De problemen die er aan de orde
kwamen waren dat wel. Op één och-
tend bezochten twaalf vrouwen in
de leeftijdsgroep van 25 tot 40 jaar
het centrum aan de Grasbroeker-
weg. Naar voren kwam vooral veel
geweld, verkrachting en incest. Een
triest rijtje waarvan de hulpverleen-
sters Marike Steeman en Armelies
Geerbex echter al niet meer schrik-
ken. De ochtenden zijn hoofdzake-
lijk bedoeld om de ondergeschikte
rol van devrouw in de maatschappij
te relateren aan haar sexualiteit.

Marike Steeman praat eigenlijk niet
graag over zichzelf. Ook haar colle-
ga Armelies Geerbex heeft meer er-
varing met het praten en discussië-
ren in groepen en dan over de sores
van anderen. Vrouwen in dit geval.
Marike zit sinds 1980 in de vrouwen-
hulpverlening.Voorheen was ze 'ge-
lukkig' getrouwd en had de zorg
over twee koters. „Ik had eigenlyk
geen reden om ongelukkig te zijn.
Ik skiede en tenniste. En toch die
periodieke migraine." Haar huwe-
lijk strandde tijdens de eerste drie
maanden van de atheneumoplei-
ding die ze ging volgen. Na het be-
halen van het diploma stortte ze
zich op de vrouwenhulpverlening.
„Mijn gevoelens waren altijd op an-
deren gericht en dat werd op den

beurtelin
duur funest voor mij. Ook op
ccl gebied."

Lijf
Armelies Geerbex vult aan: ,j
gens leren op jonge leeftijd te ée

(ten van hun lijf."Haalt danevef1
uitspraak van de schrijfster AfiJAmbergs aan: 'elke vrouw ÜK,
haar eerste orgasme zevenhoH*|
keer achter bij jongens.Ook he'■weiijk van Armelies liep sP
„Met zeventien had ik toch a' i
behoorlijk verantwoordeljke j
tic in de verpleging. Mijn sit**|
verschilde met die van Marik^mij ging het fout door een te V,
karakterverschil met mijn ex-A1;
Tijdens de twee jaardat zij als f
verpleegster in een klein plaats)
Arnhem werkte, proefde zij <*\
tente onvrede by veel huisvroU .
met hun bestaan. Ze werd oveftJ|
feministe en studie bracht haar
docentschap verpleegkunde aaP
Hogeschool Sittard.

Twee vrouwen die gedurendeJ
thema-ochtenden altijd een re!Jproberen te vinden tussen \
klachten en sexualiteitbij vroU (
en hun maatschappelijke P°K
Op vrijdag 10 maart is de volf?6^bijeenkomst over de vraag i

vrouwen eigenlyk zelf willen j

sexualiteit en intimiteit. Aanv
9.30 uur.

„Als vrouwen met kinderen, wach-
ten met het zoekenvan een baan tot-
dat de kinderen groot zyn, dan is het
te laat," aldus wethouder Jo An-
driesma van Sociale Zaken van
Heerlen. Daarom wil de Sociale
Dienst die vrouwen wijzen op mo-
gelijkheden om toch cursussen te
volgen. Feitelyk had de Sociale
Dienst om meer extra krachten ge-
vraagd, maar daar heeft de gemeen-
te geen geld voor. De extra kracht
wordt betaald uit de 7,5 ton die de
gemeente heeft voor nieuw beleid
en staat voor 1989 en 1990 op de be-
groting.

in gesprek

Officier
De 80-jarige Wiel Franzen uit
Simpelveld werd in de St.-
Augustinuskapel in het Belgi-
sche Bree benoemd tot Officier
in de Edele Eedbroederschap
van de Roode Leeuw van Lim-
burg en St.Sebastianus. De
heer Franzén, die al 60 jaar
schutter is, zal zaterdag 18 fe-
bruari tijdens een vergadering
van de Zuidlimburgse Schut-
tersbond officieel afscheid ne-
men.

Tevenswil de gemeente twee krach-
ten aantrekken die zich gaan bezig-
houden met 'majeure projecten.
Dat zijn plannen die niet onder te
brengen zijn by een bepaalde dienst
van de gemeente, maar zo veelom-
vattend zyn dat ze meerdere disci-
plines raken. Er komt nu een secre-
taris en een assistent-secretaris 'ma-
jeureprojecten' in Heerlen. De solli-
citatie-procedures daarvoor lopen
al.

Kampioen
Leo Franken uit de gemeente
Simpelveld werd tijdens de
provinciale kampioenschap-
pen voor pelsdieren in Beek
Limburg kampioen met een
'Thüringer voedster'. Franken
is lid van de vereniging 'Het
Raskonijn' in Bocholtz.

Optocht (8)
Zoals u welücht heeft vernomen in
de pers hebben vier muziekkorpsen
de zeer moeilijke beslissing geno-
men om dit jaar niet deel te nemen
aan de carnavalsoptocht in Kerkra-
de-West.
Een en ander is het gevolg van het
niet nakomen van afspraken die de
Vasteloavends Verein Kirchroa-
West (WKW) heeft gemaakt met de
Hafa-verenigingen.Reeds een acht-
tal jaren zyn de Hafa's met WKW
in overlegover de carnavalsoptocht.
In 1985 werden duidelijke afspra-
ken gemaaktover deroute in detoe-
komst. Helaas kwam WKW deze
afspraken totaal niet na. In 1988 es-
caleerde dit omdat voor het vierde
opeenvolgende jaar afspraken wer-
den genegeerd. Na een dreigement
werd alsnog aan de afspraken van
1985 tegemoet gekomen. Er werd
echter'wel afgesproken dat er in
april door WKW een nieuweroute

Izou worden gepresenteerd. OVj
april werd de voorgestelde r°j
door de muziekkorpsen geaC
teerd. -é
Op aandrang van de horeca j
VVKW de overeenkomst wedel^annuleren. De Hafa-korpsen gi'rj
hier niet mee akkoord, aangezi^
route-voorstellen volstrekt oili\
ceptabel waren. Groot is dan oojj^
verwondering als WKW de K \
horeca-route over neemt. H1J\
hebben de Hafa's besloten om g\deel te nemen aan de optocht, jI
Kerkrade-West niet te duperen V\
januari op initiatief van de "^Jalsnog een bijeenkomst &e^d'met de WKW. Deze wilde deU$ lstoken hand echter niet aannek" j
De vier Hafa-korpsen betreur^ <)
gang van zaken en we hopen oa yj.
bewoners van Kerkrade-WeS* I
grip kunnen opbrengen voor I
standpunt.
KERKRADE-WEST .$

harmonie St. -J Jharmonie Ste. 1» jjj
Kon. harmonie St. Ca**J

fanfare St. B**v

HEERLEN- In defoyer van deklei-
ne zaal in de Heerlense Stads-
schouwburg vindt vrydag 17 fe-
bruari een jazz-sessieplaats. Deze is
georganiseerd door SLIM en staat
onder leiding van Jan Hallema. Tij-
dens de sessie, die om kwart over
tien 's avonds begint, is een trio aan-
wezigdat hetritme dieavond zal be-
waken. Verder kan iedereen op
eigen instrumenten meespelen die
daar zin in heeft. De toegang is gra-
tis. De ingang van de kleine zaal is
aan de achterzijde van de schouw-
burg.

per persoon
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'Aardappels' op. In de entreeprijs
van 4 gulden is gratis vervoer vanuit
de kernen Bingelrade, Jabeek en
Merkelbeek inbegrepen.

Simpelveld

" Het Katholiek Vrouwengilde
start vanmiddag om 13.30 uur aan
de kerk voor een middagwandeling.

" De EHBO houdt vanavond een
lezing over haar aktiviteiten in zaal
Dackus aan de Irmastraat in Sim-
pelveld. Aanvang 20 uur.

" De heemkundevereniging 'De
Bongard' houdt donderdag een in-
formatieavond met een tentoonstel-
ling in zaal Dackus. Aanvang 20 uur.

Nieuwenhagen

" Het Limburgs Jeugdtoneel geeft
morgen om 14.30 uur in de harmo-
niezaal aan het Sunplein een voor-
stelling van het sprookje Repel-
steeltje. De entree is f 3,50. Kaarten
zijn vanaf 13.00 uur aan dezaal ver-
krijgbaar. . "
Schinveld

" In de Schinskoel begint donder-
dagom 18.30 uur een nieuwe toneel-
cursus voor kinderen van 9 tot en
met 11 jaar.De kosten zyn 15 gulden
voor 12 lessen. Deelnemers kunnen
zich aanmelden bij Jenny- van de
Schinskoel..

Bingelrade

" De basisschool haalt vandaag
vanaf 17.00 uur oud papier op.

" De LVB houdt donderdag van
9.30 tot 11.30 uur en van 20.00 tot
22.00uur 'stoffen verven' in het Ont-
moetingscentrum. Deelnemers
kunnen zich aanmelden by een van
de bestuursleden.

Hoensbroek

" De Dienst Welzyn Heerlen breidt
haar activiteieten in zwembad Ter
Veurdt uit. Op maandag 27 februari
begint men om 9.15 uur met Zwem-
menvoor moeders, Moeder en kind-
zwemmen en Zwemmen voor peu-
ters en begeleider. Kinderen tot 4
jaar kunnen gratis deelnemen.Voor
informatie en aanmelding kan men
terecht bij het zwembad, S 045-
-214138..

MAASTRICHT - „Om inbraken in
mijn woning te voorkomen zette ik
er mijn auto voor. Mijn huis is im-
mers al een keer door dieven over-
hoop gehaald. Die wagen van mij is
al twintig keer door de poütie aan-
gehouden, maar dan reed mijn
broer. Hij lijkt als twee druppels wa-
ter op mij", aldus een inwoner van
Heerlen. Op deze wyze probeerde
hij gistermorgen strafverzachtende
omstandigheden naar voren te
brengen bij de politierechter in
Maastricht. De Heerlenaar reed ver-
leden jaar in zijn auto, terwijl hem

Gereden in auto
ondanks rijverbod

dat door dc rechter uitdrukkelijk
was verboden.
Officier Van Buchem tilde hier
zwaar aan en eiste twee weken on-
voorwaardelijke gevangenisstraf en
verbeurdverklaring van dc auto.
Hier schrok dc raadsman mrRutten
van: „Dc auto heeft een waarde van
70.000 gulden en dat zou dan een

zware boete voor cliënt zijn- $
dachte geeft ruiterlijk zijn fol*^en ik pleit dan ook voor een v^waardelijke gevangenisstraf &Ljf
geldboete." Politierechter mr
meyer hield rekening met dc /i
soonlyke omstandigheden vaiVverdachte, maar zij was ookvavj
ning dat het rijden tijdens een
zegging van dcrijbevoegdheid
kan. Zij veroordeelde dc verdij?
danook tot twee weken gevang
straf waarvan een week voor^J
delijk met een proeftijd van
jaar.

" Het gouden paar Vankan-Odekerken damt graag.
Foto: FRANS RADE
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HEERLEN - „'s Morgens
wring ik mij uitbed en wor-
stel ik me op krukken naar
de keuken. Daar ga ik de
hele dag in mijn stoel achter
het raam zitten. Soms, als ik
met mooi weer andere oud-
jes en zelfs gehandicapten
in hun rolstoel buiten zie,
denk ik: spring er toch uit.
Je zit zeven-hoog en je bent
in één klap van de ellende
af. Bovendien kom jeop die
manier nog eens buiten..."

Ze lachen. Nippen koffie. De zie-
ke en de ziekenbezoekster.
„Weetje nog toen we met de boot
zijn gegaan en die oude kereltjes
van de loopplank vielen, omdat
ze snel de beste plekjes wilden
inpikken. Jasses, wat hebben we
gelachen."

De sprong van zeven-hoog is al-
weer vergeten. Niet dat de zieke
ooit zou springen, maar ze moest
wel even kwijt dat het soms door



Sober
onthaal

Leo Visser
SCHIPHOL - Met de lauwer-
krans om zyn schouders is de
nieuwe wereldkampioen schaat-
sen Leo Visser maandagmorgen
op Schiphol uit het vliegtuig ge-
stapt. Eén dag eerder dan de an-
dere leden van de Nederlandse
ploeg heeft hij Oslo verlaten om
maandagavond deel te kunnen
nemen aan de "Wedden Dat
Show".
Een hartelyk welkom wachtte
hem bij de uitgangvan het vlieg-
tuig door burgemeester Van An-
del en loco-burgemeester Ver-
woord van Haastrecht, de woon-
plaats van Leo Visser.
Hoewel in de bloemetjes gezet
door KNSB-vertegenwoordigers
en toegejuicht door personeel
van de luchthaven Schiphol was
de aankomst van Leo Visser so-
ber, zeker vergeleken met die
welke Yvonne van Gennip na
haar aankomst van de Olympi-
scheSpelen op Schiphol ten deel
viel. Geen spandoeken, geen
wachtende fans in de aankomst-
hal, geen horden journalistenen
fotografen, geen persconferentie
maar een snel vertrek van Schip-
hol kenmerkte de terugkeer van
de wereldkampioen, die daar
overigens niet erg rouwig om
was. Visser zal wel dinsdag op
Schiphol zijn opwachtingmaken
bij de aankomst van de overige
leden van de ploeg.

" Leo Visser in de bloemen
en geflankeerd door

ex-wereldkampioen Hein
Vergeer en burgemeester

Van Andel van Haastrecht.
Dinsdag 14 februari 198915

Theunisse en Rooks zetten alles op Tour de France

PDM mijdt Giro
Van onze sportredactie

Nijssen naar
tweede ronde

tI^PHIS - Torn Nijssen heeft
l'Weede ronde bereikt van het

in Memphis in de
U^ikaanse staat Tennessee.
jfr versloeg de Zuid-
-s,paan Barry Moir in twee sets:
/L 6-4. Met Nyssen gingen de

enkanen Stolleberg, Davis,
p| as > Grabb en Matuszewski
0vS de Zuidafrikaan Aldrich, r naar de tweede ronde.

nants, 1-4R.Brepoels, 1-5 R.Schoens.

RTV Keelkampers-Spcl.Leeuwen 3-3 (1-3)
0-1 G.Goulding, 1-1 R.Kleyntjens, 1-2en 1-3
G.Goulding. Rust. 2-3 M.Ruwette, 3-3
J.Massot.

Stand: 1.Bouwfonds 15-25,2. Sphinx 14-22,
3. Varenbeuk 15-21, 4. Leeuwen 15-19, 5.
Keelkampers 15-18, 6. Brunssum 15-17, 7.
Wierts 14-13, 8. Heel 15-12,9. Yerna 15-9, 10.
Haantjes 15-9, 11. Bastings 15-7, 12. Posno
Sport 15-6.
Hoofdklasse Zuid: Brikske-Vaals 2-2, Mer-
pati-Flatazor 1-6. Bouwkompas-Marathon
2-3, Sportclub-Meyerg 3-3, Cosmos-Hans
Anders 3-6, Antwan-Billy Billy's 4-3, Eijs-
den-B. Stap In 4-1.
Stand: 1. Flatazor 17-25, 2. Marathon 17-22,
3. Eijsden 17-22, 4. Bouwkompas 17-22, 5.
Merpati 17-20, 6. Hans Anders 17-18, 7.
Meyers 17-17,8. Sportclub 17-17,9. Cosmos
17-16, 10. Vaals 17-12, 11. Brikske 17-12, 12.
B. Stap In 17-11, 13. Antwam 17-10, 14. Billy
BiUy's 17-8.
Hoofdklasse Noord: Concordia-Witten-
horst 2-5; Altweertheide-Fiat te Poel 2-7;
Kumis/Treffers-Fermonia Boys 1-2; Perey
Verz.-Baarlo 9-2; Amicitia-Hornerhof 3-3; 't
Haöfke-Neeritter 4-1.
Stand: 1.Perey Verz. 17-28,Fermonia B. 16-
-27, Toyota Postpoort 16-27,'t Haöfke 17-27,
Fiat te Poel 17-24,Neeritter 17-16,Altweert-
heide 17-15,Kumis/Treffers 17-14, Amicitia
17-14, Wittenhorst 17-14, Baarlo 16-13, Hom-
erhof 16-9, Concordia 17-3, GFC 15-1.

Van Doorneveld
naar AZ

ALKMAAR - Met ingang van 1 juli
is Hans van Doorneveld de trainer
van AZ. Zijn benoeming werd gis-
teravond tijdens een bestuursverga-
dering van de eerste-divisieclub
aanvaard. Van Doorneveld is sinds
anderhalfjaar werkzaam bij Fortu-
na Sittard. Voorheen diende hij
Haarlem als oefenmeester. Onlangs '.
deed de trainer de toezegging bij
Heracles in dienst te treden. Voor
het contract werd getekend bedacht
Van Doorneveld zich. Heracles nam
vervolgens Henk van Brussel in
dienst. Het contract dat Hans van
Doorneveld voor AZ gaat tekenen
heeft een looptijd van twee jaar.

Amateurselecties
wielrennen

ALMERE - De drie amateurcoa-
ches van deKoninklijke Nederland-
se Wielren Unie hebben voor het
nieuwe seizoen hun selecties na-
drukkelijk niet tot „besloten" clubs
verklaard. Zowel Piet Kuijs (ama-
teurs weg), Eric Geserick (amateurs
en vrouwen baan) en Piet Hoekstra
(vrouwen weg) stelden dat in de
loop van het seizoen aanvulling van
hun groepen mogelijkzal zyn.
De ploegen bestaan uit: Wee, amateurs:
Maarten den Bakker, Erik Dekker, Arthur
van Dongen, Harm Jansen,Gerard Kernper,
Eric Knuvers, Antoin Lagerwey, Danny Ne-
lissen, Danny Overgaag, Patrick Rasch, P»-
trick Strouken, Rober van der Vin.
Weg, vrouwen: Monique de Bruin, Moni-
que Knol, Leonüen van Moorsel, Karin
Schuitema en Cora Westland.
Baan, amateurs: Marcel Beumer, John den
Braber, Erik Cent, René Eickhof, MareFaas
en Leo Peelen. Baan, vrouwen: Petra de
Bruin en Monique de Bruin.

Sredets klaar
voor tweede helft

competitie en Roda
DEN HAAG- Sredets Sofia, op 1 en
15 maart tegenstander van Roda JC
in de kwartfinales van het toernooi
om de Europa Cup voor bekerwin-
naars, heeft de voorbereiding op de
tweede helft van het seizoen afge-
sloten met een overwinning van 4-2
op de Portugese club Portimonen-
se. Kostadinov zorgde voor drie
doelpunten bij de Bulgaren.

De Bulgaarse bekerhouder verbleef
afgelopen week in Portugal voor
een trainingskamp. Van Benfica
werd met 1-2 verloren. Ook in dat
duel had Kostadinov succes. Sre-
dets heeft bijna drie maanden in
winterstop gezeten en hervat zater-
dag 18 februari het serieuze werk.
Het vroegere CSKA speelt dan de
halve finale van de nationale beker
tegen de winnaar van het duel tus-
sen Trakia Plovdiv en Slavia Sofia.
Roda JC-trainer Jan Reker vertrekt
vrijdag naar Bulgarije om getuige te
zijn van dat duel. Hij hoopt zondag,
net voor de tweede helft van Roda -
Willem 11, in Kerkrade terug te zijn.

Kunststoter
Ger Holka
passeert

libre-grens
MESCH/EIJSDEN - Biljarter
Ger Holka, die onlangs als twee-
de Limburger doordrong tot het
door Jean Bessems aangevoerde
ereklasse-gezelschap van kunst-, stoters, blijkt ook in het vrije spel, van wanten te weten. Tijdens de
kwalificatiewedstrijden in
Mesch-Eijsden voor het nationa-
le kampioenschap topklasse li-
bre deponeerde de Heerlenaar
een algemeen gemiddelde van
79.60 op tafel. Dat betekende een

[ ruime overschrijding van de op
60.00 gelimiteerde moyenne-
grens, waardoor Holka automa-
tisch naar het grote werk op de
matchtafel promoveert. Holka
won het toernooi in Mesch met 8
matchpunten. De volgende
plaatsen werden bezet door Piet
Rengs (Tegelen) 6-52.00, Wiel I
Koch (Venlo) 6-51.00 en Cor Hee- I
spelink (Geleen) 4-52.30.

Van onze sportredactie

StadionLimassol
verbodengebied

EINDHOVEN - Steven Rooks
en Gert-Jan Theunisse rijden
dit jaar definitief geen Ronde
van Italië. PDM beperkt het
programma wat betreft de gro-
te ronden tot de Tour de Fran-
ce. Als voorbereiding op de
Tour worden o.a. de Dauphiné
Libéré en de Ronde van Zwit-
serland afgewerkt.

(jfj?H - De wereldvoetbalfedera-isj*A) heeft het stadion van Li-
i! °' op Cyprus voorlopig verbo-
|^ erklaard voor alle internatio-
f^edstrijden. De straf is uitge-

er> naar aanleiding van de on-
W den op 8 februari, na het
ij/'catieduel om de wereldtitel
($,? Cyprus en Schotland (2-3).

Wri kondigde ook een groot-
Ps onderzoek aan.

Ploegleider Jan Gisbers vindt het
niet zinvol in Italië aan de start te
verschijnen als de verwachtingen
van de buitenwacht groter zyn dan
de motivatie van zijn renners. Het-
zelfde geldt voor de Ronde van
Spanje; commercieel weliswaar
hoogst interessant voor de sponsor,
maar zwaar en meteen volgend op
de eerste reeks van wedstrijden om
de wereldbeker.

Gisbers: „Je kunt niet met je sterk-
ste renners eind april meteen wéér
aan de bak. En deVuelta is te zwaar
voor een lichtereploeg; dan maak je
anti-reclame. Daarom hebben we
definitief besloten alles op de Tour
te zetten".

kinïi^srechter Kirschen uit de
0$st

e Democratische Republiek
t v "et na dat duel ontgelden. Hij
H^Wege tijdrekken zes minu-
iw^Pelen. In die periode maakte
i^Ja nd de winnende treffer. De
H e?*jsche aanhangers pikten dat
oh bekogelden de arbiter na af-
Jijj allerlei voorwerpen. Een
is J^er die over de afrastering
ijf vloog hem zelfs
"rrj ï>e keel. Buiten het stadion
(^"ürschen opgewacht door een
Ht e "^"igte- ®e politie ge-
l^ e Wapenstok en traangas om
b uiteen te dryven.

trainersmutatie

*1 s ~~ Lex Quadvlieg, momen-
d er m ne* eerste team van

strj c,at uitkomt in de landelijke
!|>ie klasse, zal komend seizoen
**1. tj^e coacn worden van ZVV

' t\v -i wordt de opvolger van de
*rrj ?p seizoenen vertrekkendeseuren.

De voetblessure van Gert-Jan Theu-
nisse, die begin januari bij een skis-
tage in Val Thorens uitgleed en in
het gips moest, is genezen. Hij heeft
alweer veertien dagen getraind, en
is gisteren met vijf van zijn ploeg-
maats (Alcala, Bishop, Daams,
Kersten en Vos) afgereisd naar Ve-
nezuela, waar in Valencia morgen
het eerste deel van deRonde van de
twee Amerika's begint. Het wordt
meteen Theunisses eerste confron-
tatie met het middengebergte. Vol-
gende week volgt het vlakkere deel
II van de Amerika-ronde, in Florida. " Hans van Breukelen op ziekenbezoek bij Joop Hiele. Thans zijn derollen omgekeerd en volgt Van Breuke

len de moeizame herstelfase die Hiele achter de rug heeft.

Doelman mogelijk fit voor interland Nederland- West-Duitsland

Hiele perfecte patiënt
Steven Rooks hoopt de aanloop van
het seizoen, na een min ofmeer mis-
lukte Ronde van Andalusië, verder
af te werken op Sicilië, waar zater-
dag de Siciliaanse Wielerweek van
start gaat. Rooks heeft nog behoor-
lijk veel last van zijn rug, souvenir
van een valpartij tijdens een piste-
optreden in San Sebastian. Hy'
moest in Andalusië na drie dagen
opgeven; een bevriende 'kraker'
heeft een paar lichtverschoven wer-
vels inmiddels rechtgezet.

thopedisch chirurg bijkwam. Naar-
mate het uur U nadert, zal Joop
steeds luidruchtiger worden. Zo zit-
ie nu eenmaal in elkaar. Hij moet in
zijn drang om terug te keren echter
niet gaan overdrijven, want dan
krijgt-ié ruzie met mij en dat zou
doodzonde zijn. Rob Jacobs be-
grijpt gelukkig heel goed wat er in
Joop omgaat. Hij neemt hem mee
naar de uitwedstrijden, hij zet hem
óp de bank, hij vraagt hem om ad-
vies en hij was er maandagmorgen
ook bij toen ik de knie van Joop op-
nieuw bekeek. Dat is psychologisch
heel goed gezien".

donderdag weer ondergaat. „Er zit
geen vocht in de knie en de stabili-
teit van het gewricht is prima. Joop
moet alleen een andere manier van
opstaan leren. Dat is om het gebied
rond de oude wond te sparen".

Rooks: „Er zitten nog wat zenuwen
bekneld. Maar als de bloeduitstor-
tingen zijn verdwenen zal ook dat
wel weer over zijn. Ik heb trouwens
licht kunnen blijven doortrainen".

Custers slaat
door in Murcia

Wesp, Suvrijn
enVan Loen in

Bondselftal
>ijr" -Bondscoach Nol de Ruiter
VrTaandaë vier vervangers op-
\cer> voor de selectie van het
fer, e'ftal, datwoensdag in Nimes

ostpfrankrijk0stpfrankrijk B speelt. Opval-
!v* naam bij denieuwelingen is
"O de 26-jarige PEC Zwolle
Cler Jerry Cooke, die Rob
We vervangt. De doelmannen
\v esP van Fortuna en Ray-
\ derGouw van Vitesse ne-
'l*rTe Plaatsen in van Stanley

en Theo Snelders. Roda-spe-
öert, Suvrijn vervangt Eykel-

*Hs en Snelders, kandidaten om
Van- Breukelen voor de kwali-

jk edstrijd om de wereldtitel« a^e Bondsrepubliek Duitsland
[h ?rü) te vervangen, meldden
%. verschillende redenen af.

ls geblesseerd aan de voet,
Vrfrs heeft competitieverplich-
\t bij Aberdeen. Witschge
%? een rugblessure, Eykel-

een gekneusde voet. Op-
ft 's, dat in de selectievan zes-u drie voetballers van Vitesse

' dekoploper in deeerste divi-

Stellinga heeft van het begin af aan
open kaart gespeeld met Hiele. „In
de eerste' dagen heb ik ontzettend
veel met hem gesproken. Ik heb
hem duidelijk gemaakt wat er aan
de hand was en hem voortdurend
voorgehouden, dat het alleen in
orde zou komen als hij precies deed
wat ik van hem verlangde. Mijn op-
vatting is dat een patiënt moet we-
ten waar hij aan toe is. Als er onze-
kerheid bij hem bestaat, krijg je de
zogenaamde medical shopping.

ROTTERDAM - Joop Hiele staat in
de voetbalwereld bekend als een
ongedurige en luidruchtige jonge-
man, die op een ongezouten manier
zyn mening pleegt te ventileren. In
de precies drie maanden dat dokter
Dirk Stellinga de doelman van
Feyenoord onder behandeling
heeft, heeft hij hem echter leren
kennen als eenruwe bolster met een
zeer blanke pit. ~Ik heb nog nooit
iemand ontmoet die zo argwanend
is als Joop Hiele", zegt de orthope-
disch chirurg. „Hij heeft een hart-
grondige hekel aan ziekenhuizen en
doktoren en hij is als de dood voor
opereren, maar desondanks heeft
hij zich perfect gedragen. Ik heb
nog nooit een patiënt gehad die zo
precies heeft gedaanwat ik heb hem
gezegd had.

Het voornaamste obstakel op Hie-
le's weg naar een volledige come-
back lijkt op dit momentzijn Poolse
collegaHenryk Bolesta. Met zijn be-
kende bravoure heeft Hiele al uitge-
roepen dat de Pool straks op de re-
servebankkan gaan zitten, maar het
zit hem beslist niet lekker dat
Feyenoord voor zon korte tijd een
buitenlander heeft aangetrokken.

zegt Stellinga, „maar we sturen er
niet op aan. De knie van Joop is be-
langrijker dan het Nederlands elf-
tal".

Het snelle herstel is niet alleen ple-
zierigvoor Joop zelfen voor Feyen-
oord, maar ook voor het Nederlands
elftal. „In theorie is het mogelijk dat
Joop op tijd fit is voor de wedstrijd
tegen Westduitsland op 26 april",

MURCIA - Armand Custers uit
Hoensbroek heeft zich bijna voor
het eerste toernooi van het Spaanse
Satellite Circuit in Murcia geplaatst.
Van de 256 spelers dieaan de kwali-
ficatie meedoen, plaatsten er zich
acht voor het hoofdtoernooi. Vier
ronden.die door de regen slechts
om een pro-set gespeeld werden,
heeft Custers tot nu toe overleefd.
In de tweede ronde versloeg hij de
Spanjaard Villano met 9-1. Vervol-
gens moest de Roemeen Hushari
met 9-2 het onderspit delven. Ten-
slotte won Custers met 9-0 van de
Tsjech Gryogo. Vandaag moet hij
om twee gewonnen sets tegen de
derde geplaatste aantreden.

J d|f Doel: Hesp (Fortuna Sittard) en
K?«r. Uouw (Vitesse). Verdediging en
L'oif ,id: Verkuijl en Bergkamp (Ajax),
W» Groningen), Lankhaar (Racing

J(J?>. Plomp (FC Utrecht), Suvrijn
jV^'.Kruzen (Den Bosch), Sturing en
f', ws (Vitesse). Aanval: Viscaal (Beve-
y»irip °uren (Den Bosch), Meijer (FC

C Zu.V Van Loen <Roda JC>en Cooke. W011,.|

Dan gaat hij bij anderen zn heil zoe-
ken. Ik heb al gezegd dat Joop erg
argwanend is. Door zijn vraagstel-
ling te veranderen probeerde hij er
steeds weer achter te komen of het
welzeker was, dat hij weerkon gaan
voetballen en dat hij niet voor joker
op die slee lag. Daarin was hij heel
slim".

m'n petje af voor Joop. Hij is een
zeer gedreven mens met een echte
winnaarsmentaliteit".
Als Dirk Stellinga maandag het
groene licht geeft, maakt Joop Hiele
de volgende dinsdagavond zijn ren-
tree in de wedstrijd tussen dereser-
ves van Feyenoord enFC Den Haag.
Er zijn dan op dekop af honderd da-
gen verstreken sinds hy op 13 no-
vember in de wedstrijd Feyenoord-
Ajax in botsing kwam met zijn
ploeggenoot Paul Nortan. Gezien de
aard van de blessure de achterste
kruisband van zyn rechterknie was
flink beschadigd en het kapsel in de
buitenachterhoek was kapot mag
van een wonderbaarlijk snel herstel
gesproken worden.
„Het plezierige is", zegt Dirk Stel-
linga, „dat we geen enkele tegenslag
hebben gehad. We liggen precies op
schema. Dat komt doordat Joop
zich nauwkeurig aan de voorschrif-
ten heeft gehouden en de revalida-
tie-oefeningen goed heeft uitge-
voerd".
Stellinga heeft de knie van Hiele
gistermorgen voor het laatst beke-
ken en kunnen constateren dat de
doelman geen enkele reactie heeft
gekregen op de specifieke keepers-
training, die hij sinds vorige week

Dirk Stellinga vindt het een 'gezon-
de zaak' dat Joop Hiele zich een
beetje tegen de Pool afzet. „Ik zou er
zelf ook een moeite mee hebben als
er bij mij in het ziekenhuis een or-

Joop denkt goed na over de dingen
waar hij mee bezig is. Hij is slim en
heeft meer in zyn mars dan menig-
een denkt. Ik ben zeer onder.de in-
druk gekomen van zn discipline.
Hij heeft me geen moment proberen
te manipuleren. Ik heb nooit een
stok nodig gehad om hem in een be-
paalde richting te drijven. Ik neem

Bastings wint
degradatieduel

Zaalvoetbalcompetitie: venijn zit in staart

Van onze medewerkt
JOHN BANNIERLimburgs Dagbladsport MAASTRICHT- In de competitie in

de landelijke zaalvoetbalklasse
Zuid II won Bastings uit Maastricht
gisteravond het degradatieduel te-
gen Posno Sport met 6-1. Koploper
het Bouwfonds, zonder Marcel
Loosveld die momenteel op invita-
tie in Amerika is, bleef aan de lei-
ding door met 4-1 van Yerna te win-
nen.

Het staartduel tussen Bastirigs en
Posno Sport leverde een geflatteer-
de 6-1 overwinning op voor de
thuisploeg. Door dat resultaat deed
Bastings de laatste plaats over aan
Posno Sport. De achterstand op de
Haantjes en Yerna werd geredu-
ceerd tot twee punten zodat de
spanning in de staart van de rang-
lijst nog meer toegenomen is.

In de achtste minuut opende Hans
Vrijhoeven de score voor Bastings.
Tot aan de pauze viel er verder wei-
nig te noteren. Na rust scoorde
Freddie Wijnen na acht minuten 2-0
voor Bastings en toen Hans Vrijhoe-
venvier minuten voor tijd er 3-0 van
maakte was dit voor Posno Sport
aanleiding om dekeeper te wisselen
en een extra veldspeler in te zetten.
Posno Sport verspeelde drie keer
simpel de bal en evenzovele keren
scoorde Bastings. Bij de stand 4-0
kon Peter Wagemans de eretreffer
aantekenen maar Guido Rousseau
en Freddie Wijnen bepaalden de
eindstand op 6-1.

Heel-FC Brunssum 4-1 (3-0)
1-0 M.Segers, 2-0 R.Vestjens, 3-0 W.Leduc.
Rust. 4-0 J.Dierx, 4-1 B.Vreuls.

FC Wierts-Canton Reiss 1-4 (0-2)
0-1 M.Dirksen, 0-2 e.d. L.Voorcamp. Rust.
1-2 L.Wassenberg, 1-3 H.Gulpen, 1-4
H.v.d.Broek.
Bastings-Posno/Facopa 6-1 (1-0)
1-0 H.Vrijhoevens. Rust. 2-0 F.Wijnen, 3-0
en 4-0 H.Vrijhoevens, 4-1 P.Waegemans, 5-1
G.Rousseau, 6-1 F.Wijnen.

ODV Yerna-Bouwfonds 1-4 (0-1)
0-1 F.Visser. Rust. 0-2 R.Schwidder, 0-3
F.Visser, 1-3 M.Reinen, 1-4 E.Demandt.

de Haantjes-Sphinx 1-5 (0-2)
Opl E.Merk, 0-2 E.Dinjens, 0-3 en 0-4 L.Wij-



Heren Eredivisie.
Red Giants-Den Bosch 91-76
Orca's-Rotterdam 72-93
Donar-DAS 71-69
Red Giants-Canadians 77-88
Den Bosch-Den Helder 82-81
Akrides-BS Weert 90-93
le divisie B.
Springfield-Wyba 64-91
Virtus-WUskracht 92-82
Lokomotief-Lisse 76-85
Kimbria-Voorburg 2 90-89
Rayon Hoofdklasse.
Attacus-Hoppers 75-57
ABC Oss-Flash 66-82
PSV/Almonte-Eindhoven 2

77-78
Black E.-Quo Vadis 60-73
SVH-Breda Pion. 90-75
Overgangsklasse B.
OBCOss 2-Flash 2 93-68
Titanus-Rush 63-70
Brunssum E.-BS Weert 2

56-101
Braggarts-Jump.Giants 77-76
Kimbria2-Tantalus 61-70
leklasse A.
Bumpers-Hoppers 2 74-68
Brunssum E.2-BS Weert 3

55-70
Braggarts 3-Kepu Stars 58-93
Braggarts 2-Kimbria 3 72-62
BSM-Hoppers 2 68-57
2e klasse A.
BS Weert 4-Springfield 58-59
TSM All St.-Timson St. 86-54
Archers-Landgraaf 62-52
Super Shot-Dunatos 2 66-54
Olympic-Bumpers 2 53-54
3e klasse A.
Braggarts 5-Kimbria 5 48-63
BSM 2-Braggarts 4 56-74
3e klasse B.
Aetemitas 2-Aeternitas 3 86-13
Venlo Sport-Super Shot 2

48-63
BS Weert 5-Patnck 2 70-28
Patnck-Timson St.2 45-14
Hoppers 3-Jump.Giants 3

92-53
Dames Rayon Hoofdklasse.
Paulus-Marathon 51—49
ERP'7O-Black E.2 65-64
Souburg-Flash 2 72-84
Mates-Agon 40-45
Braggarts-Springfield 82-51
Kimbria-Attacus 46-47
Overgangsklasse B.
OBC Oss-Kimbna 2 72-35
PSV Almonte 2-Vido 127-117
Dunator-Quo Vadis 67-66
Kepu Stars-Rush 55-40
le klasse A.
Alley Oop-Dunatos 2 57-43
Jump.Giants-Boemerang

45-35
Aeternitas 2-Springfield 26-48
BSM-Olympic 65-51
Braggarts 2-Jump.Giants 2

66-46
Kepu Stars 2-Bumpers 34-38

Heren
Prom.Klasse B
Venlo-Tegenbosch 10-13
Leonidas-Kieviten 3- 2
Tegenbosch-Venlo 11-8
Kieviten-Leonidas 15-14
le klasse
Racing-Best 8-6
Forward-HMHC 8-
Maastricht-Concordia 4-7
2e klasse A
Geldrop-Blenck 9-8
Hopbel-HUAC 6-5
3e klasse A
Gemert-Venray 9-11
HOD-Geleen 14- 5
Gemert-Geleen 13-13
Heerlen-Tegelen 7- 5
Dames

■le klasse
EMHC-HMHC 12-1
2e klasse A
DVS-Horst 17-1
Tegenbosch-Maastricht 3-2
Son-GroenWit 12-1
Maastricht-DVS 6-1
3e klasse A
Deume-Geleen 10-4
Heerlen-Tegelen 8-6
4e klasse A
Kerkrade-Blerick 1-7

HEREN
Eredivisie
BT Lifters-Tempo Team 3-15
Bl.Waerelt-Bruns Shot W

9- 9
Dextro Avanti-Comtest Scylla

9- 9
TempoTeam-Bl.Werelt 5-13
Comtest Scylla-BTLifters

16- 2
Bruns Shot W-Dextro Avanti

8-10
le div.
JCV Middelburg Zd. 14- 4
Swift D-Pelgnm 6-12
le div. 2
NOADS-DHC 7-11
OTTC-Bartok 4-14
Pelgrim 2-Ver.Spaarb. 11- 7
2e div. 2
Tempo Team 2-Red Stars 3-7

ker Face-JCV 2 6-4
Sibbe-Treffers A 3-7
3e div. 1
Megacles 3-Belcrum 6-4
Bartok 2-Schimmert M. 6-4
Irene 2-MOVC 7-3
3e div.6
BT Lifters 2-Megacles 2 1-9
Stiphout-Never Despair 6—4
Valkenswaard-BlueStar 6-4
4e div. 1
Kluis 2-TTCVRath 2 1-9
Helden-Elsloo 5-5
Valkenswaard 2-Armada 6—4
4e div. 2
NOAD S 2-Hotak 2 9-1
TOGB-Red Star 4-6
Sibbe 2-Bergeyk 3-7
4e div. 11
Middelburg Zd 3-FVT 2 0-10 I
Maastncht-WPK/SVN 9-1
DAMES 1
Eredivisie
Hotak-Megacles 3-7 |
Middelburg Zd-Shot W 6-4 ]
Irene-Avanti 9-1 '2e div. 2 1
Red Stars-Megacles 2 4-6
Treffers K-Shot W 2 4-6 ,
Swift D 2-Seta 3-7 ]
2e div. 3 i
NMB/VDO-S.Avanti 8-2 ;
Schimmert M-Luto 9-1 ï
Treffers A-DTS 6-4 ]
2e div. 4
Kluis-Rhenus 7-3 i
Salamanders-A-merk 3-7 ]
3e div. 2 I
Belcrum-Koningslust 4-6 <Bartok-JCV2 5-5 j
Armada-Tanaka 2-8 ]
3e div. 4 (
DHC Red Stars 2 2-8 ]
Salamanders-Twenty One Up j

9-1 t3e div. 6 ~Kluis 2-SmashS 9-1 ï
ZTTC 2-Red Star 5-5 (
Pelgrim-Blue Star 3-7 (
4e divisie 4
S.Avanti 2-Quick 2- 8 (
Eindhoven-Kolleberg 9- 1 ]
Megacles 3-Helden 5- 5 /Quick-Eindhoven 5- 5 (
Kolleberg-Megacles 3 O-10 (
Budilia-S.Avanti 2 4- 6 /Quick-Kolleberg 8- 2
Eindhoven Megacles 3 5- 5
le klas
Kluis 3-Espede 2-8 J
1
f^ f*ssssssssssssT->-issssl«—umi S

mm
2e klasse H: t
Sportlust-NKV 12- 9 »
Geldrop-Organon 10-12 £
TOV-Excelsiur 13-10 1
Eindhoven-Tilburg 7- 8 £

3e klasse P:
Mariarade-KIDO 11- 6
De Kanaries-Fortuna 9- 9
Trega-Ready 12-13
Sirene-Oude Gracht 11- 8

Reserve klasse 2P
Rust Roest 3-DETO 4 7- 9
OEC2-PSV3 5- 9
SDO 3-Excelsior 2 6-11
Zuid 1:
Boemerang-DOT 10- 7
Eymerick-Den Bosch 11-11
Deurne-Wertha 11-5

Zuid reserve IA:
Mariarade 2-SDO4 13-9
Sirene 2-Organon 2 8-7
Rust Roest 5-DETO 5 6-6

Zuid 3B:
Rust Roest 7-Tilburg 4 3- 5
Eymerick 2-Excelsior 4 5-12

Zuid 4E:
Deurne 2-Ready 2 5-3
Rust Roest 8-Eindhoven4 11-6

DAMES
PK
Born-Ospel 7- 8
HVW-Sibbe 8-17
Break Out-Loreal 2 11-12
lason 2-Sittardia2 8-13
Rapiditas-Kerkrade 19-11
IA
Maasbracht-GroeneSter 39-13
Vesta-Eksplosion 11-8
Bevo 2-Rapiditas 2 8- 8
1B
Filarskis-Hellas 6-12
SVM2-BSK 6-12
Minor-SHK 7-6
Alfa Sch.-Polaris 10-17
2A
HBS-Rapiditas 3 11-13
Wittenhorst-Loreal3 12- 5
Posterholt 3-Blerick 2 18- 5
DES'S9-Breeton Sp. 5- 0
2B
Patrick-Posterholt 2 10-10
Be Fair-Grathem 2 10- 6
Bevo 3-Sittardia 3 13-19
NOAV 2-Merefeldia 2 6-10
2C
Caesar 2-VenL 3 20- 7
Selpa MVC-Olympia 18-12
Gulpen 2-Wijnai.dia 7-12
IKS-Sittardia 4 8-12
2D
Olympia 2-Vilt 5-18
Roda-Hellas 2 14-10
Gulpen-Sittardia 5 14- 7
Margraten 2-lason 3 8-12
Break Out 2-Selpa MVC 2

17-13
3A
Aleides-Rapiditas 4 6- 6
Breeton Sp.2-Stramproy 10- 5
Popeye-Hercules 0- 5
3B
Herten-Roermond 14- 9
Zonnebloem 2-Merefeldia 4

14- 7
Linne-DES2 20- 8
Quickly Hands-Beatrix 21- 8
3C
Wijnandia 2-Born2 18-15
Zwart Wit-Patrick 2 17- 7
3D
BeQuick2-BreakOut3 22-11
Sibbe 2-Voerendaal 12-14
Vebios-Marsna 6- 7
3E
Be Quick-Maastricht 10-6
Juhana-DES Üb. 26-9
Jun.PK
Caesar-Haslou 9-10
VenL-lason 9-12
SHV-SVM 9- 6
Eksplosion-Sittardia 13-12
Rapiditas-Swift 8-10
HEREN-
PK
VIOS-Haslou 17-20
Kerkrade-Alfa Sch. 22-15
Ospel-Caesar 7-15
Zwart Wit-Eksplosion 15-10
SHV-HBS 27-22
IA
Blerick 2-BeFair 16-15
VIOS 2-Breeton Sp 17-12
Herten 2-Wittenhorst 14-16
Swift 3-DES '59 19-12
Loreal 3-Bevo 2 12-19
1B
Blauw Wit 3-Voerendaal 20-18
Olympia-NOAV 2gest. 6- 6
Born-Break Out 12-16
Hoensbroek-Sittardia 3 18-13
2A
Aleidas-Vesta 2 24-14
Loreal 4-Popeye 16-18
Manual-Bevo3 13-16
2B
HBS 2-Vesta 15-15
Linne-Roermond 14-18
Merefeldia-HVN 30-10
Rapiditas 3-Grathem 23-12
2C
VenL 3-Zwart Wit 3 22-13
Wilskracht 2-Caesar2 23- 9
Wijnandia-SVM2 26-21
Haslou 2-Sittardia 4 18-15
2D
Rodah-Kerkrade 2 8-23
Marsna-DES Üb. 17-26
ATSV-Olympia 2 20-17
3A
Blerick 3-Maasbracht 13-31
Be Fair 2-Stramproy 15-18
Merefeldia 2-Rapiditas 4 14-11
Bevo4-Grathem2 18-17
3B
Limburgia-BlauwWit4 17-21
Wilskracht 2-Marsna 2 16-11
Alfa Sch.2-Rapiditas 5 21-19
3C
Sittardia-lason 12-16
ATSV 2-Heerlen 13-24
Voerendaal 2-BSV 2 29-11
Jun.PK
Bevo-Rapiditas 16-11
Swift-NOAV 12-13
Break Out-Sittardia 12- 8

Nederlandse Dameskorfbal-
bond
Hoofdklasse A
Spes-Swift 0-9
Rosolo 2-Concordia 6-4
Wittenhorst-Klimroos 6—4
Hoofdklasse B
Never Down-Swift 2 7-8
Alico-Fortuna 3-2
Rosolo-Geko 17-2
Overgangsklasse A
Zigo-Gazelle 8-7
WO-Vessem 7-2
De Merels-810 4-4
le klasse D
Vitesse-Euro Girls 6-8
Klimroos 3-Vriendschap 3-4
Kraanvogels-Zigo 2 4—4
Spoord. Girls-Omhoog 5-6
ie klasse G
Elsene-Rosolo 4 4- 4
Gazelle 2-Spoord.Girls 2 7-10
810 2-Spaurakkers 5- 4
Kraanvogels 2-VIOD 3- 8
Aspiranten A
Amby'sKorfke 2-EKC 7- 0
VIOD-Gazelle 0-10
Gazelle 2-EKC 1- 5
Gazelle-Amby's Korfke 3- 2
!\mby's Korfke 2-VIOD 9- 8
Gazelle 2-Amby'sKorfke 0-12
Pupillen A
<\mby's Korfke-EKC 0-1
Sazelle-Vitesse 2-0
3azeUe-EKC 0-5
\mbv'sKorfke-Vitesse 1-4

District Maastricht en Om-
areken KNBB
I.A.
<OT-Vr.kring 4-3
Noorbeek-deKlossers 2-5
tfBV2-BCHeer 2-5
sjaan-MBV 5-2
B.

3C Heer 3-Rheingold 5-2

Ulestraten-deKeizer 5-2: Vilt-BCHeer2 4-3
Opde Klos-Geulle 2-5
2.A.
AaytWolder-de haverput 7-0
BC Wolder-MBV 3 4-3
Nazareth-Ulestraten 2 0-7
Bunde-Concordia 7-0
O.O.ltteren-deKeizer 2 5-2
KOT 2-deRidder 2-5
2.8.
Altijd Raak-Bunde 2 7-0
Rheingold 2-O.O.ltteren2 5-2
St.Gerlach-deKlossers 2 5-2
de haverput 2-Opde Klos 2 5-2
KOT/Voliere-denDuuker 4-3
Ulestraten3-MBV4 2-5
2.C.
Op de Klos 3-Eijsden 5-2
Banholt-BCHeer4 5-2
Los Band St.G.-KOT 3 2-5
DOT-BC Keer 0-7
Gronsveld-Rheingold 3 2-5
Ulestraten 4-Vilt 2 2-5
2.D.
OpdeKlos4-DOT2 7-0
BC Sjaan 2-Gronsveld 2 1-6
Vr.kring2-KOT4 6-1
Eijsden 2-LosBand Ey 0-7
Klavertje Vier-Rheingold 4 5-2
BCHeerö-O.O.Heer 2-5
3.A.
't Heukske-BCM2 2-7
deKlossers 3-deBookvink 7-2

1Rheingold 5-Geulle 2 5-4
AaytWolder 2-deKeizer 3 5-4
3.8.
deKeemel-Aayt Wolder 3 5-1
MBV5-BCB 2 0-9
BC Wolder 2-deEendracht 1-8
de Bookvink 2-KOT/Voliere3

2-7
3.C.
Altijd Raak 2-Banholt 3 0-9
Mergelland-Eijsden 3 7-2
BC Oost-deKetsers 2 5-4
LosßandEy2-KOTS 4-5
DOT3-Noorbeek2 7-2
4.A.
de Klossers 4-de Haverput 3

5-4
Rheingold 6-deKeernel 2 2-7
BCM3-Aayt Wolder 4 2-7
de Bookvink 3-O.O.itteren4

0-9
't Heukske 2-MBV 6 5-4
4.8.
Waalsen-de Bookvink 4 7-2
BC Wolder3-t Heukske 3 1-8
deKeernel 3-Rheingold 7 7-2
4.C.
Losßand»Ey3-BCKeer3 7-2
BC Oost 2-Los band St.G.2 7-2
BC Heer6-BC Sjaan 3 7-2
DOT4-Noorbeek3 2-7
4.D.
Noorbeek 4-Eijsden 4 7-2
Heugem 2-Op deKlos 5 9-0
O.O.Heer 2-Victorie 7-2
Concordia 2-Los Band Ey4

8-1
5.A.
Victorie 2-Mergelland 2 5-4
Eijsden 5-Banholt4 5-4
KOT 6-Los Band St.G.3 7-2
La Berceuse 3-Noorbeek 5 9-0
5.8.
DES-La Berceuse 4 7-2
deKeizer 4-'tHeukske 4 2-7
't Diekske-BC Sjaan 4 4-5
BCB 4-AaytWolder 5 7-2
5.C.
deKeizer 5-Los Band Ey 5 7-2
Klavertje Vier 4-Rheingold 8

2-7
DES 2-deKeernel 4 2-7
Concordia 3-Mergelland 3 1-8

District Zuid-Limburg KNBB
Driebanden afd.A.
Apollo-de Keizer 2-5
Sibbe-OHVZ 7-0
Wolfrath-Born 4-3
DDK-Luip 2-5
Modern-Grijzegr. 7-0
Born-Modern 0-7
Sibbe-Grijzegr. 5-2
afd.B.
Carambool-Meers 2-5
Volksh.-Kantje 4-3
Schinnen-Kempke 7-0
Wilza-Modern 0-7
afd.C.
Vink-Waubach 7-0
OHVZ-Royal 2-5
Volksh.-Schaesb. 1-6
Waubach-OHVZ 5-2
afd.D.
W.rade-Carambool 2-5
Brunssum-Vink 7-0
Cebusta-Treffers 5-2
Voerend.-Schaesb. 1-6
I.A.
Vaals-Bom 0-7
BBC-St.Bavo 7-0
Volkshuis-Born 5-2
Waubach-Vaals 4-3
Wolfrath-Societt. 5-2
1.8.
Societeit-BVG 5-2
Schaesb.-Volksh. 5-2
2.A.
Holturn-Bluf 5-2
Societt.-Quick 5-2
Wilhelm.-Eikeboom 0-7
2 B
HGK-Eikeboom 2-5
Tjoba-Stein 7-0
Holtum-Heukske 2-5
Quick-Tjoba 2-5
Stein-TIP 4-3
Eikeboom-Wilza 2-5
3.A.
Wilza-Maurits 6-3
Volksh.-Maasband 2-7
Wilza-Meers 8-1
Eikeb.-Maurits 2-7
Statie-Wilhelm. 7-2
HGK-Volkshuis 7-2
3.8.
Tjoba-Eikeboom 6-3
Kempke-Volksh. 0-9
Heukske-Baandert 9-0
Born-HGK 9-0
Eikeboom-TIP 0-9
4.A.
Baandert-Gona 5-4
Tjoba-Born 9-0
Bluf-Wolfrath 9-0
Holtum-Gona 7-2
4.8.
St.Hoger-Quick 5-1
Bluf-Butting 5-4
Societt-O.Ons 4-5
Bluf-Societeit 5-4
O.Ons-St.Hoger 4-5
Butting-Baandert 5-4
Quick-Maurits 7-2
5.A. i
Eikeb.-Baandert 5-1
O.Ons-Tjoba 2-7
Kempke-Klosje 5.4
BVG-TIP 5-1
Gona-Heukske 4-5
TIP-Kempke 3-6

Distrikt Zuid-Limburg
Distriktskompetitie.
Sittardia-Artemis/R 3 3-0
Dovoc-BSV 2 3-0
Datak/VCL 5-Nivoc 2 3-0
Grovoc-Datak/VCL 3 1-3
Sjoahn-Sport & Spel 2-3
Pancr.b.s-Sport & Spel 3-1
Bekercompetitie.
Dames.
Grovoc-Elsloo 2-3
Heren.
Sjoahn-de heeg 3-1 .
Jokers-Sjoahn 2-3
Dames.
Muvoc-Avanti 3-1
VC NAC-Pancr.bank 0-3
AMVJ-Elsloo 3-0 .
Artemis/R-VC Dynamic 0-3!
Fiscus-Carna 3-0 1
Sport&Spel-Jokers 0-3I
SEC-EPV 2-3:
BSV-Sittardia 3-2 '■Heren. 1
Muvoc-Helpoort 1-3.
EPV-Elsloo 2-3 i
Fiscus-Avanti 1-3t
Vluco-Sport&Spel 3-1 i
AMVJ-VCV 1-3<Datak/VCL-Sjoahn 3-2 'SEC-Pancr.bank 0-3 1
BSV-Gr'.voc 2-3 '

Jeugdcompetitie.
Meisjes Al.
Artemis/R-BSV 0-3
Elan-Sittardia 0-3
A2.
Carna-SEC 0-3
Grovoc-Artemis/R 2 1-3
AMVJ-VC Dynamic 0-3
81.
Jokers-Dovoc 2-3
Sport&Spel-Volharding 1-3
82.
Furos 2-EPV 3-2
Jongens 81.
Artemis/R-Elsloo 3-0
Vluco-Furos 0-3
82.
de Heeg-Jokers 3-0
SEC-AMVJ 1-3
Jeugd C.
Furos 2-Sittardia 3-1
Furos-Artemis/R 3-0
Elan-Carna 2-3
Standen Dames.
VC Dynamic 2 14-41
VC Dynamic 14-33
EPV 14-31
Sittardia 14-29
Jokers 2 14-21
Muvoc 13-19
BSV 14-18
Pancr.bank4 14-18
Furos 14-16
Sporten Spel 13- 9
Artemis/R 3 14- 7
Fiscus 14-7
I.A.
Furos 2 13-34
Dovoc 14-32
AMVJ 13-29
Elsloo 11-24
Avanti 13-22
VCV 2 13-20
SEC 13-15
Datak/VCL 12-14
Carna 12-13
SpartakA 13- 7
BSV 2 13- 0
1.8.
EPV 3 14-38
Artemis/R 4 14-29
EPV 2 14-31
SEC 2 14-31
Datak/VCL 4 14-29
Fiscus 2 14-22
Jokers 3 14-20
Grovoc 14-17
VC NAC 14-13
Mutiara Maluku 14- 5
Furos3 14- 0
2.A.
Vluco 14-39
Dovoc 2 14-32
Datak/VCL 5 14-28
Nivoc 14-28
VCV 3 14-28
AMVJ 2 14-18
de Heeg 14-18
VC Dynamic 4 14-16
SEC 3 14-16
Sittardia 3 14- 9
SpartakA2 14- 8
Nivoc 2 14- 6
2R
VC Dynamic 3 12-33
Sjoahn 13-32
Elsloo 2 13-28
Jokers5 13-26
Sittardia 2 13-25
Volharding 2 12-22
VCV 4 13-17
Mutiara Maluku 2 13-11
Avoc 12- 8
Avanti 2 13- 8
Blok'B2 13- 0
2.C.
de Heeg 2 11-33
Jokers4 12-32
Elan 12-21
Sporten Spel 2 10-20
Grovoc 2 12-16
Avoc 2 11-15
Datak/VCL 6 10-12
VCNAC2 11-12
Jokers6 12- 7
Volharding 3 11- 0
Meisjes Al.
BSV 1-3
Sittardia 1-3
Artemis/R 1-0
Elan 1-0
BSV 2 0-0
Furos 0-0
A2.
Artemis/R 2 1-3
VCDynamic 1-3
SEC 1-3
AMVJ 1-0
Carna 1-0
Grovoc 1-0
81.
Volharding 1-3
Dovoc 1-2
Jokers 1-1
Sporten Spel 1-0
Datak/VCL 0-0
de Heeg 0-0
82.
Furos 2 1-2
EPV 1-1
Datak/VCL 2 0-0
VCDynamic 2 0-0
Grovoc 2 0-0
Nivoc 0-0
Sittardia 2 0-0
VCV 0-0
WS 0-0

Standen Heren,
promotieklas.
Pancr.bank 2 14-40
BSV 14-33
VCV 14-31
Avanti 14-24
Heipoort 14-24
Vluco 14-23
Grovoc 14-22
Datak/VCL 3 14-17
SEC 2 14-15
Elsloo 14-13
Datak/VCL 4 14- 9
AMVJ 14- 1
I.A.
Furos2 12-36 J
Fiscus 13-30
Sport en Spel 13-28
Sjoahn 13-24
Pancr.bank 3 12-19
Vluco 2 13-17
Pancr.bank 5 13-15
Elsloo 2 13-12
VCNAC 13-11
Dovoc 12- 9
Nivoc 13- 9
1.8.
Datak/VCL 5 13-32
Avanti 2 13-31
Jokers 13-29
Grovoc 2 12-27
EPV 13-26
Muvoc 12-19
VCV 2 12-13
Pancr.bank 4 13—12 JFuros3 13- 9 'SEC 3 13- 7
Vluco 3 13- 5
2.A.
Datak/VCL 9 13-36
SpartakA 13-36 'EPV 2 13-26 "Avoc 13-23
Datak/VCL 6 13-23 "Vluco4 12-17
AMVJ 2 13-17
Jaco 12-13
Furos4 13-10
Pancr.bank 6 13- 7
Dovoc 3 12- 1
2.8.
Datak/VCL 7 13-39
Volharding 12-30'■Avanti 3 13-29
Dovoc 2 13-21 <
Muvoc 2 13-19'■Fuross 12-18
VCV 4 13-14 ;
Jokers 3 12-13 'Sjoahn 2 12-11 ■Phoenix 13- 9 'Carna 12- 4 1
2.C.
Sittardia 2 14-39
Heipoort 2 14-31
Jokers 2 14-28 'Datak/VCL 8 14-27 i
Artemis/R 2 14-24 !
Artemis/R 3 14-23 i
de Heeg 14-23
Volharding 2 14-21 1
Mavoc/deBastion 13-19 (
VCV 3 14- 9 (

Elan 14- 5
VC NAC 2 13-3
3.A.
Sport en Spel 2 9-23
BSV 2 8-20
SpartakA 2 8-19
AMVJ 3 10-14
Sittardia3 7-13
Datak/VCL 11 8- 5
Elsloo 3 8-4
Pancr.bank 7 10- 4
3.8.
BSV 3 11-28
deBastion 10-27
deBalrammers 10-24
Carna 2 10-14
de Heeg 2 10-13
Datak/VCL 10 9-10
Sittardia 4 10-10
SpartakA3 10- 5
Pancr.bank 8 10- 4
3.C.
EPV 3 11-31
Fiscus 2 12-30
Artemis/R 4 11-21
Grovoc 3 12-21
Jokers4 12-19
Sjoahn 3 11-16
SEC 4 11-13
Volharding 3 11-10
Avoc 2 11-7
de Heeg 3 12- 3
Jongens 81.
Artemis/R 1-3
Furos 1-3
Elsloo 1-0
Vluco 14>
Datak/VCL 0-0
Dovoc 0-0
Muvoc 0-0
Pancr.bank J 0-0
Pancr.bank M 0-0
82.
AMVJ 1-3
de Heeg 1-3
Jokers 1-0
SEC 1-0
Sport en Spel 0-0
Jeugd C gemengd.
Furos 1-3
Furos 2 1-3
Carna 1-2
Elan 1-1
Artemis/R 1-0
Sittardia 1-0
Grovoc 04)
Pancr.bank 0-0
Pancr.bank 2 04)

Uitslagen B.C.Hoeve de Aar
Heerlen
Hoeve de Aar dubbel-league.
SOS-Blind 4-0
Lavendel Team-Midway's

l'/2-2'/2
WC-TheKatz 1-3
Knakkers-Val Om 0-4
Bowling Angels-Blind 4-0
Pin Ups-Retum 4-0
Malgrat0.-Lustige Zwei 2-2
8.8.H,trio-league.
UB Wombats-UD 2 2-2
UD 1-UBHPL/Golob 3-1
BT de Meisjes-UB Biruangs

3-1
UB Obies-BT Spoilers 2-2
UB Camp.Girls-UB Kodiaks

4-0
UB MasterBears-UB Koala's

l'/2-2'/2
UB Teddies-UBPolarBears

3-1
UB Brons Bears-Blind 44)

District Weert
Hoofdklasse
Schuttershoeve-Royal 7-5
Vuulderke-De Luchtpost 4-8
BCB-Vuulderke 2 10-2
De Graswinkel-Laar 10-2
Old Inn-DeStamgasten 9-3
ll* LI jiccp

GBC Leike-Hekkesluiters
10-2

De Taphoeve-DeSpijk 8-4
Swing MUI-Vriendenboom

5-7
Royal 2-BCB 2 7-5
2e klasse
De Hook-Graswinkel 2 8-4
Taphoeve 2-Bachelor Cl. 7-5
Laar 2-Taphoeve 3 8-4
De Hoppers-Swing Mill 2 11-1
Standen
Hoofdklasse
De Luchtpost 15-24
Royal 15-23
BCB 15-22
'tVuulderke 15-18
Oldlnn 15-18
Schutteshoeve 15-17
De Graswinkel 15-12
'tVuulderke 2 15- 9
De Stamgasten 15- 5
Laar 15- 2
le klasse
De Taphoeve 13-22
GBCLeike 13-21
Royal 2 14-17
Vriendenboom 14-16
De Spijk 13-15
BCB 2 14-10
De Hekkesluiters 13- 9
Swing Mill 13- 8
De Luchtpost 2 13- 2
2e klasse
De Taphoeve 2 13-22
De Spijk 2 13-19
Laar 2 13-18
De Hoppers 14-18
Bachelor Club 13-13
De Taphoeve 3 14-11
De Hook 13-10
De Graswinkel 2 13- 9
SwingMiil2 14- 0

Mijnstreek Vriendschappe-
lijke Darts League.
Ere-divisie.
Rebels A.-A.Q.Bras 6-4
Stern 2-Stern 3-7
Lions-Gebrook 6—4
A-divisie.
The Aces-Gez.Hook 7-3
Schöpke-Stern 3 4-6
Bullfight 2-Knights 2-8
Langeberg-Lords 445
B-divisie.
A.Q.Bras 2-Trepke 245
The Corner-The Corner 2 8-2
Gebrook 2-Bullfight 1-9
Barons-Langeberg 2 4-6

Schaakvereniging Brunssum
H.Meddeler-T.Notten 0-1
A.Hendricks-W.Blount 'A-V4
L.Sawicki-G.Dreier 1-0
G.Huyzers-F.Duurvoort 1-0
J.Jeurissen-G.Schaffhausen

0-1
J.Dahlmans-C.Bruggeman 1-0
E.Hanewald-H.Tilmans 1-0
K.Hollander-H.Poelstra lhr-xh
T.Holka-R.Dohmen 14)
K.Baulmg-J.Schoenmakers

P.Tissen-Ext. wedstrijd 1-0
P.v.Kerkhof-A.Bosten V4-V4
H.ten Broeke-T.Gransier 0-1
Stand t/m ronde 24
T.Notten 843
G.Dorenberg 836
H.Meddeler 767
L.Hendriks 727
LSawicki " 714
G.Huyzers 710
A.Hendricks 707
G.Schaffhausen 692
F.Scheeren 680
W.Blount 648

Uitslagen RWM schaaktoer-
nooi rapid: de openkampioen-
schappen voor de westelijke
mijnstreek.

Hoofdgroep: 1. Cuijpers
(Utrecht) ö'/ï; 2. E. Knoppert
(Bergen) 5;3. J. van Mill(Eind-

hoven) 5. A-groep: 1. R. Merx
6; 2. T. Bus; M. van Gils; P.
Driesens; G. Peeters; L. Jans-
sen allen 5. B-groep: 1. B. van
Steenbergen 6; 2. M. Cheratite
s/2; 3. H. Wuts en U. Fournebeiden 5. B-groep-2: 1. S. Si-
menon 6; 2. L. Curfs; P. Cur-
vers; M. de Raat; I. Wuts; B.
Braeken allen 5. Jeugd: 1. L.
Smets en I Hemen beiden s/2;
3. P. Janssen en P. de Jongh
beiden 5.

PLDB-Competitie.
7e ronde.
Hoofdklasse.
Eureka 2-DIOS 8-12
De Ridder 2-PhiUidor 12- 8
VOS-MDC 16- 4
Stand.
DIOS 7-14-96
VOS 7-10-83
MDC 7- 8-76
Eureka 2 7- 4-60
Philidor 7- 2-58
De Ridder 2 7- 2-47
2eklasse.
Schaesb.2-DeKroonsch. 4-12
De Vaste Zet 2-Donderb. 10- 6
Stand.
De Kroonschüf 7-14-77. Donderberg 7- 9-64
De Vaste Zet 2 7- 8-61
Schaesberg 7- 7-59
DIOS 2 6- 2-31
Donderberg 2 6- 0-28
Halve finales Kamp.van Ne-
derland Dames.
4e ronde.
Landerse-L.Janssen 1-1
Rijndertse-Verhoef 2-0
D.Janssen-v.Duinen 2-0
Stand.
Landerse 6
Rundertse 6
L.Janssen 4
van Duinen 3
Verhoef 2

maaawaaaaaT&aammw

Nederlandse Bond voor
Sportschutters
Hoofdklasse pluim.
Juliana-De Missers 836-847
St.Lambertus-Diana'sB

842-829
'De Missers 2-SVH 829-831
'tCentrum-SVT 839-819
SVH 2-D'r Sjeet 837-8231 l.A.pluim.
Nova-EKSV 831-810: SVK-Diana'Bo 825-817
Hattrick-Robin Hood 827-812
De Keulsteeg-SVT 2 815-816

1Lee Enfield-'t Centrum 2
819-812

l.B.pluim.
De Missers 2-Juliana 2 814-812
Revanche-Willem Teil 803-814
De Treffers-deLeeuw 813-805
Heros'79-SVH 3 816-823
Emma Boys-De Meuser

792-794
TerLinden-Luk Raak'Bs

817-833
l.C.pluim.
'tRaadhuis-Sparta 811-822
St.Hubertus-Heros'79 2

817-799
Fortuna'72-Gluck Auf 807-805
Dr Sjeet 2-Franciscus 825-799
'tTrefpunt-Vizier 837-821
John Wayne-Reunie 809-820
2.A.pluim.
De Missers4-SVE 816-788
De Schutters-Heros'79 3

817-803
Hoensbroek-OudRompe

814-806
De Prins-RWB'27 806-810
2.8.pluim.
St.Hubertus 2-RKWBCM

800-807
Opde Kamp-DeRoos 801-787
D'rSjeet3-Diana'Bo 2 803-801
SVK2-Trianon 815-800
Robin Hood 2-Winchester

810-810
't Hofke 2-Tjoba 820-800
2.C.pluim.
Sparta 2-'tRaadhuis 2 806-796
'tCentrum 3-LukRaak'Bs 2

796-797
Reunie 2-De Keulsteeg 2

807-812
Heros'79 4-St.Brigid 2 803-793
Ter Linden 2-Palet 2 823-766
Franciscus 2-OudRompe 2

798-780
3.A. pluim.
Merkelbeek-De Missers 5

809-810
De Meuser 2-St.Lambertus 3

784-778
Tjoba 2-De prins 2 812-803
Heros'79 5-Juliana 3 806-798
Lee Enfield 2-St.Hubertus 3

795-782
SVT4-Brunssum 787-793
3.B.pluim.
RIA'BB-De Leeuw 2 784-793
Vizier 2-De Treffers 2 790-792
De Valk-Robin Hood 3 789-778
De Watertoren-John Wayne 2

787-778
Diana'Bo 3-SVK3 789-786
SVH4-Fortuna'72 2 807-792
3.C.pluim.
RKWBCM 2-Limburg 802-802
RWB'27 2-Trianon 2 772-807
'tTrepke 2-Emma Boys 2

778-780
De Roos 2-Sonja Boys 790-781
Oud Rompe 3-DeSchutters 2

784-777
l.A.pluim.
RKWBCM 3-De Bokkerijder

795—768
Phoenix-Tjoba 3 799-767
't Hofke 3-EHPS 2 791-812
De Prins 3-Revanche 2 783-800
't Pluimpke 2-De Valk 2

769-717
l.B.pluim.
SVE 2-Nova2 767-787
SVT 5-Heros'79 6 767-567
Luk Raak'Bs 3-Oud Rompe 4

792-755
't Stadion'BB 2-St.Brigid 4

786-756
Robin Hood 4-The Corner

757-798
Trianon 3-Hoensbroek 2

778-780
l.C.pluim.
Rheingold-Merkelbeek 2

771-768
DTV-De Roos 3 798-777
Brunssum 2-Lee Enfield 3

782-739
't Stadion'BB 3-TerLinden 3

763-766
De Keulsteeg 3-Op deKamp 2

766-772
TheHunter-Phoenix 2 765-768
S.A.pluim.
De Leeuw 3-RKWBCM 4

752-749
The Corner 2-Hoensbroek 3

766-752
OudRompe 5-De Prins 4

740-730
Emma Boys3-'tHofke4

774-772
Tjoba4-DTV2 751-763
Sonja Boys 2-De Treffers 3

553-747
Hoofdklasse kogel.
Diana'sB-Limburg 849-849
St.Lambertus 2-St.Lambertus

799-866
Limburg 2-'t Trefpunt 835-838
1 kogel.
't Trefpunt 2-Diana'sB 2

823-813
Diana'sB 3-St.Lambertus 3

813-819
2 kogel.
't Trefpunt 3-'tWapengilde

796-820
Grun-Roda 2 802-785
Roda 3-Diana'sB 4 739-485
3 kogel.
St.Lambertus 4-'tTrefpunt 4

807-772

Falckenborgh-Courage 2
707-771

Courage 3-De Valken 748-743

Interreg. Damescomp.
RKTVC-Bavel 1-1
Woensel-set 0-4
Brabantia-LFRKC 0-5
Herptse 8.-Leveroy 0-1
Den Dung-Helmond 2-0
Braakhuizen-Noad 4-0
Stand:
DVC Den Dung 17-30
Braakhuizen 14-22
Bavel 16-21
ODC 16-20
RKTVC * 16-20
LFRKC 17-20
Noad 15-17
SET 17-16
Leveroy 15-14
Herptse B. 17-14
Woensel 17-10
Helmond 16-3
Brabantia 17-1
*Twee punten in mindering
Hoofdklasse Dames
RKDEV-RKHVC 0-3
Spel. WW-Quick B. 2-0
MVC-Nijswiller 0-5
Stand:
RKHVC 11-18
Susteren 9-16
RKDEV 10-12
Spel. WW 9-10
Brevendia 9-9
Quick B. 10- 9
Heilust 9-8
Nijswiller 10-8
Venray 9-5
MVC 10- 1
Dames le klasse A
RHC-Treebeek 1-1
Sportclub '25-Polaris 7-0
Vaesrade-KOC 2-1
Vlodrop-RKVB 3-2
Heksenberg-Keer 4-0
Stand:
Rapid 11-22
Sportclub'2s 11-18
Heksenberg 12-16
RHC 12-16
RKVB 12-13
Vlodrop 12-12
KOC 12-10
Vaesrade 12- 8
Treebeek 12- 7
Polaris 12-6
Keer 12-2
Dames le klasse B
KVC-Resia 0-6
RKMSV-FC Steyl 1-0
Merefeldia-Leveroy 2 0-1
Stand:
Reuver 11-19
RKMSV 10-16
Wittenhorst 10-16
FC Steyl 11-12
Merefeldia 12-12
Leveroy 2 12-12
America 11-11
Helden 11-9
Resia 11-7
RKSVO 11-4
KVC 12-4
Dames 2eklasse A
SVH-Haanrade 1-2
Mariarade-Amelie 0-1
OVCS-Susteren 2 1-3
Hrln. Sp.-Sittard 2-0
Stand:
Amelie 10-19
Haanrade 11-18
Hrln. Sp. 11-17
Susteren 2 11-12
De Ster 9-10
SVH 10-10
Sittard 11-9
Mariarade 10-4
OVCS 10-3
Kolonia 9-0
Dames 2e klasse B
Melderslo-Swolgense B. 1-0
Bevo-Roggel 3-0
Blerick-SVH 2 2-3
Slekker 8.-MVC 2 6-0
Sparta-Egchel 1-1
Boekoel-FC Oda 0-7
Stand:
Egchel 12-21
Sparta 12-19
Blerick 12-17
SVH 2 12-17
Melderslo 13-15
Bevo 11-14
Slekker É. 13-14
Roggel 12-10
Swolgenseß. 13-10
FC Oda 11-7
MVC 2 13- 2
Boekoel 12-0
Dames 3e klasse A
Leonidas-Slenaken o—4
Hulsberg-MKC 0-0
Haslou-RKVCL 6-0
GSV-DBSV 1-2
Stand:
DBSV 10-18
WVV 2 9-16
Slenaken 10-14
Haslou 11-14
Leonidas 10-12
Geulsche B. 9-9
GSV 10- 7
Hulsberg 10- 5
MXC 11- 5
RKVCL 10-0
Dames 3e klasse B
Helios-Schinveld 4-0
Sportclub '25 2-N. Einde 0-5
H'broek-WDZ 0-2
Langeberg-Klimmania 1-2
Passart-Weltania 2-3
Stand:
WDZ 11-20
Helios 12-18
H'broek 11-16
Langeberg 12-16
Klimmania 11-14
Weltania 12-11
Schinveld J- 9
Passart 12-9
N. Einde 12-8
Sportcl. '25 2 11-5
Rimburg 10- 0
Dames 3e klasse C
Jabeek-Egge 0-5
Born-DVO 4-1
Juliana-De Leeuw 0-4
Adveo-Amstenrade 2-0
Stand:
De Leeuw 10-20
Adveo 10-18
Juliana K 11-14
Amstenrade 10-12
Egge 11-11
Almania 9-8
Bom 10-6
DVO 10- 6
IVS 9-5
Jabeek 10-0
Dames 3e klasse D
Horn-EMS 3-1
Grathem-Linne 2-J
RKSNA-Merefeldia 2 ' 4-1
Vlodrop 2-SHH 0-1
RKHVC 2-Brevendia 2 1-1
Stand:
Hom 12-21
RKSNA 11-16
SHH 11-15
EMS 12-14
Linne 11-13
Brevendia 2 12-13
Grathem 11-11
Merefeldia 2 11-10
Vlodrop 2 12-6
RKHVC 2 11-4
Roggel 2 10-1

le klasse A.
Yerna 2-Bissjop 2-5
Kanaries-Up Quelle 2-5
Gulpen-Oostermaas 3-2
Bingo 8.-Flaterke 3-0
Kollefit-Sphinx 2 1-2
Hemelke-H.Anders 2 6-3
le klasse B.
Le Soleil-Bouwf.2 1-0
Heilust-Stampede 3-
DWSBoys-Tristar 2-2
Bekkers Tec.-CantonR.2 4-3

Brunssum 2-MBC 44)
le klasse C.
Meetpoint-MBC 2 6-2
Knoteraer-CP/Letro 4-0
Groen Wit-SHC 2 34)
2eklasse A.
Delta 2-Up Quelle 2 6- 2
Boheme-Hiltonneke 8- 4
Bingo 8.2-Stern Boys 5-15
AllWhites-Bissjop2 1- 1
Pottemenneke-H.Anders 4

12- 1
MSV Heer-Libert 2- 2
2e klasse B.
Oosterm.2-Sjefke 8-4
Bastings 2-Diekske 5-5
Heer 2-Brouwersw. 145
Caberg-Delta 445
Oase-Bissjop 3 4-0
2eklasse C.
Eendracht-Pancho 2-4
Keelkamp.2-Leeuwenhoek

3-4
Soleil 2-Stampede 2 1-4
Heilust 2-RoodWit 0-7
Kerk.w.-Marat.3 4-4
Fortuna-Quelle 2-2
Vaals 2-Anker Boys 4-1
2e klasse D.
Stampede3-Brikske 2 5-2
Canton R.4-Rood Wit 2 3-3
Canton R.5-Marat.4 1-3
Mareb.2-Hadow 2 6-5
Fortuna 2-Vaals 3 3-3
Teddyb.2-Brunss.4 3-1
2e klasse E.
Born-CP/Letro2 4-1
Egor 2-Merpati 2 9-2
Likopa-Zwaluw gest. 3-3
Puth.Boys-Marebos 2-3
Flatazor2-Zw.Schaap 3-2
2e klasse F.
Postwagen-Hanckmann 3-3
Brunss.3-Mareb.3 4-2
Meyers 3-Sjuffelke 3-7
Haantjes 2-Hadow 1-2
Puth.Bous 2-Hollywood 14)
3e klasse A.
Sjork-Libert 2 2-4
Voliere-DBSV 4-2
3e klasse B.
Sjork 2-H.Anders 6 14)
Mattini 8.-CoolR. 5-3
Billy 8.3-Loontjes 3-9
3e klasse C.
Gulpen 2-Victorie 2 5-2
Pottebrek.2-de Heeg 2-4
Kollefit 2-Sphinx 3 6-2
3e klasse D.
Bosserv.2-De Heeg 2 7-2
Sjork 3-Sphinx 4 445
spv.MW-Diekske 2 2-2
3e klasse E.
De Joffer-Tristar3 6-1
Paco-Stampede 4 7—4
Keelkamp.3-Anker 8.2 2-4
Soleil 3-SHC 3 8-4
MBC3-Cosmos2 1-5
Canton R.6-Antwan 3 1-5
3e klasse F.
Cosmos 3-Genne Komm 2- 4
Sportcl.2-Holz 1- 2
Fortuna 3-Quelle 2 0-10
Ankerßak.-RoodWit3 2- 3
3e klasse G.
Bom 2-Brunss.6 11-1
Groen Wit 2-SZV 8-3
Brikske 3-Keiger2 4-3
Sante-Jabeek 2 2-3
Bekkers 3-Adveo 3-4
Puth.Boys 3-PSM 2 2-5
3e klasse H.
Puth.Boys 4-Hollyw.2 3-1
Tilly 8.-Adveo 2 1-5
De Ster-Keigel 3 2-2
Hadow 4-Brunss.s 4-4
GroenWit3-Egor3 145
SZV 2-CP/Petro 3 5-3
3e klasse J.
Bouwkompas 2-Neerbeek 2-5
Egor 5-Antwan 2 0-7
3e klasse I.
Egor4-Beek 1-*
Knoteraer 2-Meetp.3 1-2
Hadow 5-Teddyb.3 3-1
4e klasse A.
De Kilo-Eysden 7 10-3
Pottebr.3-Wiegert2 4-2
Sjork 4-Libert 3 2-2

Keer-Cool R.2 2-2
Flaterke 2-Eysden 5 9-1
4e klasse B.
Kanaries 2-CoolR.3 3- 4
Bosserv.4-Stern 8.2 6- 5
Flaterke 3-Eysden 6 8- 3
Bovens-DeKilo2 2- 1
Hemelke3-Erka 3- 5
Oase 3-Loontjes 2 4-11
4e klasse C.
Bosserv.3-Pottebr.4 0-4
Heer 3-Libert4 6-9
v.Haaster-Maasboys 2 10-1
4e klasse D.
Joffer 2-RoodWit 4 3-2
Eendracht 2-SHC 4 7-1
Stampede 7-Holz 2 8-2
Keelkamp.4-Cuypertje 0-3
4e klasse E.
DWC-Postwagen 3 5-4
Bouwk.3-GroenWit4 5-3
SZV4-Zw.Schaap 3 2-9
Keigel 4-Sjuffel.2 241
4e klasse F.
Bom 3-CP/Letro 4 154)
Bouwk.4-Hanckmann 2 0-7
Likopa 2-Zwaluw 2 gest. 1-3
Puth.Boys 6-Beek 2 1-5
Adveo 5-Meetp.4 1-6
Jeugd.
Sphinx-Bosserv. 5- 0
H.Anders-Cosmos 0-12
Sportclub-CP/Petro 3- 2
Standen,
le klasse A.
Bingo Boys 17-28
Bissjop 17-28
Hemelke 17-28
Spinx 2 17-23
Oostermaas 17-19
Wiegert 16-18
Billy Billy's 2 15-15
Kanaries 17-15
Gulpen 17-14
Yerna 2 17-12
Flaterke 17-11
UpQuelle 17-11
Kollefit 17- 8
H.Anders2 16- 4
le klasse B.
Stampede 17-25
Brunssum 2 17-24
Heilust 17-24
SHC 16-23
leSoleil 17-19
MBC 17-18
Tristar 17-18
Groene Ster 16-17
Meyers2 16-16
Bouwfonds 2 17-16
Marathon 2 15-12
Bekkers 16- 9
DWSBoys 17- 9
CantonR.2 17- 3
le klasse C.
Egor 16-24
PSM 16-21
De Keigel 16-20
Sitt.Boys 16-20
Bongo Boys 16-20
Meetpoint 17-20
Knoteraer 17-20
Masita 16-19
Teddyberen 16-18
CP/Letro 17-17
Groen Wit 17-13
Canton R.3 16- 6
SHC 2 17- 6
MBC 2 17- 4

Zuid-Oost Hoek
Hoofdklasse
'tBraadklokje-'t Brugske 4—4
Dr Eek '79-Nieuwenh. 4-4
'tStupke-Petit Boys '68 1-7
Scherp Vor-SmileBoys 6-2
De Kloppers-Blue Angels 0-8
A Gen Baan-Bergzicht B. 4-4
Stand
Petit Boys'6B 16-31
Blue Angels 16-28
ScherpVor 16-26
Nieuwenhagen 16-25
'tStupke 16-17
Bergzicht Boys 16-16

Smile Boys
DrEek '79
A Gen Baan
'tBrugske ]
De Kloppers
'tBraadklokje ,
leklasse A . *-Trappedoelies-Mergell* &
De Leeuw '80-Kickerec« |
Galouppe-De Kroon. L
Oriënt Boys '78-'tGraef» *
'tZinkviulke-Torero .!"
DerBrouwkeetel-'tPoo" e
«
Stand

_
Kickereck
'tPoortje
DerBrouwkeetel
le klasse B
De Meppers-Oude Hei»6

Vogelzank-Angie Boys l
'tStriegiezer-Schaesbef*
Blue Angels 2-'tStaUeÜ*. t
Nieuwenhagen 2-CartoU" |

Petit 8.'68 2-DerBrou«* ]
Stand
Vogelzank
Petit Boys '68 2 L,
Nieuwenhagen 2
2e klasse A
De Schuuvers-De ZoeW
't Brugske 2-De StamP*^'tGraefke 2-Scherp Vor»,
Kickereck 2-A.T.B.'tC

De Kroon 2-Nijswiller j
Torero 2-'tKrutzke
Stand
De Stampers
Scherp Vor 2
't Brugske 2
2e klasse B
De Molen-De Corner
Olympia-Bergschot -j

Bergzicht 8.2-D'rEek "'tPoortje 2-De Flippers
De Stampers 2-PipoB'
De Zoefjes 2-Paniekzaa>"
Stand
De Corner
Olympia
Bergschot

2e klasse C
Hopel-Bosser Hofke
Dug Out-Wilhelmina B- ,
Bergschot 2-'tStriegie**
Pipo Boys 2-KokkieBo!"
Stand
Wilhelmina Boys
Smile Boys 2
Dub Out

Bekercompetitie NTVB
3e algemene ronde.Koningswinkel-Mirand''
Ouw Mert-Brook
De Poart 2-De Sjörk
Dolomiet-De Sport
Miranda-Hakkers
Smidter 8.2-Wien
Zw.Ridders-RpbertoB-
Karrewiel-Blauw Wit
De Col-Bon Voyage
ScoryB-Cramignon
Loontjes-Leeuw B.
Pluim-O.Eysden
Millenerß.-De Heide
De Sport 2-DePoart
Wien3-StarClub
Weiten-Hakkers 2

4e terugvalronde overf'
se
Eagles-Verdw.Viss
Wien 2-PetiteRes.
4e terugvalronde le k'K
Camontagne8.-Verd»''1
De Pitsers-Vlootgraaf
Spoorzicht-Drop Inn
Crazy Pie-Waardh. 8.2
5e terugvalronde 2e Wj
Awt Wielder-SurvivorS*
Heukske-Lieuwke
Magic-Pigals 2
Annemie-DeBissjop

Hoppers onderuit
tegen Attacus

VEGHEL — Hoppers heeft in de
hoofdklasse van de basketbalcom-
petitie in Veghel tegen Attacus een
zeer gevoelige nederlaag geleden,
75-57. De op gelijke hoogte op de
ranglijst vertoevende thuisclub
pakte de winst pas in de tweede
helft, toen de Roermondse ploeg
schrikbarend slecht schoot en te
veel balverlies leed. Hopperscoach
Nillessen: „Ik had ons winstkansen
toegedacht tegen Attacus. We heb-
ben echter, zeker in detweede helft,
volledig gefaald. Onze sterkste
schutter van de afgelopen weken,
Klaas de Boer, scoorde maar zes
punten."

Coach Nillessen had zijn tegenstan-
der enkele malen gezien en paste
daarzijn tactiek op aan. „Ze hadden
steeds moeite met een zone-dek-
king en het lag voor de hand dat
daar onze kans lag." In de eerste
helft leek dat ook succes op te leve-
ren. Attacus schoot slecht van af-
stand. Hoppers kwam daarentegen
regelmatig aan scoren toe. Voor de
pauze bleven de Roermondenaren
voortdurend acht punten voor. Bij
derust leidde Hoppers met 26-35.

Na de pauze wilden de bezoekers
het spelletje voortzetten, maar Atta-
cus had er zich op ingesteld. Het af-
standsschot lukte ineens wel. Bin-
nen vier minuten kwam de thuis-
club langszij. Hoppers echter begon
steeds meer te missen. Na vijftien
minuten hadden de Roermondena-
ren pas tien punten gescoord. Er
werd ontzettend veel balverlies ge-

Sovjet-boksers
als prof naar

Verenigde Staten
MOSKOU - Zes amateurboksers uit
de Sovjetunie zullen als professio-
nal in de Verenigde Staten uitko-
men. Amerikaanse trainers hopen
volgende maand in Moskou de on-
derhandelingen hierover afronden.
Het gaat om vooraanstaande bok-
sers, onder wie waarschijnlijk de
wereldkampioen in het super
zwaargewichtAlexander Jagubkin.

Winst Leveroy
LEVEROY - De dames van de S.V.
Leveroy blijven goed presteren in
de interregio-competitiie. De uit-
wedstrijd bij Herptse Boys werd
met 0-1 gewonnen. Voor de winnen-
de goal zorgde Henny Vossen.

j
leden en het schotpercentage
de ten opzichte van de eerste
van 55 naar 25 %. Op het eind v*J
rit stond op het scorebord da^een duidelijke nederlaag geno^
75-57. Bij de hoppers slaagde3 j
Adnan Battal erin meer dan
punten te maken (16).

Limburgse
rugbyclubs
behouden
koppositie

MAASTRICHT - Voor de Lipl^
se rugbyers breekt de beshs'^
fase in de competitie aan. Ë^lje
spannende fase, want in alle& $
klassen gaan de Limburgers
aan kop. Heerlen Sport-rugb^t
de leiding in zuidoost, kwam
aktie. De beide andere koplvr
deden goede zaken.
In de afdeling zuid moest koQAji
Grasshoppers naar CRFS in *>(
De koploper uit Beek, speelo^
concentreerd en was over alle^jl
beter dan een tegenvallend V' aGrasshoppers had een goed *a

de driekwartlijn, goed ëeS j^
door de voorwaartsen. Ook
serum waren de mannen vafl l
beter dan die van CFRS. T*ht
0-15 voorsprong bij rust, wer
na rust regelmatig uitgebouw
°~27' nCtfIn de eerste klasse deed EMï*
de zaken. Tegen Octopus i" at>
behaalde EMRC een regelt
overwinning. Vooral de go^r,^'
ties van de backs, die voorto
door de defensie van Octopn» d
liepen, vielen op. Bij rust: A
EMRC al op 0-18. In de tweed^dreigde dewedstrijd even te ° v 1
den. Na enkele unfaire tackeltOctopus kant kon de scheids'' 'tf
de zaken niet in de hand "
Een onderbreking van enkele
ten werd ingelast. gj*l"
Na de hervatting speelde
haar zwakste gedeelte. Het n t
zichzelf echter op tijd en 'U#
naar een 0-32 zege. Voor * s<>
scoorden lx: Dick en Peter r^lTeun Zanting en Mireck
Math van Loon scoorde twee
Concurrent Ducks ging me . f
onderuit bij RRC 11. EMRCJ, K<Jniet compleet aantreden te^ arlstó
loper Buuldozers en was k *w
(0-63). Opmerkelijk dat bU 'de 50-jarige 'pa' RademaK c

hele wedstrijd meespeelde-
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Bokser sinds
vrijdag in coma

Scores van boven de 130 punten
voor de kampioenen waren geen
zeldzaamheid. In het verleden
zorgden vaak de Limburgse

combinaties voor deze hoge sco-
res en kwamen zij beladen met
ere-metaal terug thuis. Dit jaar
was de hoogste eer slechts weg-
gelegd voor drie Limburgse
combinaties hetgeen in dit ster-
ke deelnemersveld toch een
prestatie van formaat genoemd
mag worden.

Voor de derde Limburgse zege
zorgde Miranda Westerhof uit
Voerendaal. Ook zij presteerde
tijdens de Limburgse titelstrijd
in Weert boven het gemiddelde
niveau en haar verwachtingen
ten aanzien van een medaille wa-
ren dus te rechtvaardigen. Met
haar 9-jarige Jumping Francis
kreeg zij loon naar werken en
werd kampioen in de klasse D-E-
-licht 11.

Programma senioren Paastoernooi Amstel-
veen: zaterdag 25 maart: vrouwen: 11.30 uur
Engeland - Zuid-Korea, 13.30 uur: Neder-
land - Bondsrepubliek mannen: 18.00 uur
Nederland - India, zondag 26 maart: vrou-
wen: 09.30 uur Engeland - Bondsrepubliek,
16.00uur: Nederland 'Zuid-Korea mannen:
18.00 uur Engeland - India, maandag 27
maart: vrouwen: 13.00 uur Zuid-Korea -Bondsrepubliek, 15.00uur: Nederland - En-
geland mannen: 17.00 uur Nederland - En-
geland.

DEN HAAG - Drie geroutineerde
krachten zijn teruggekeerd in de
hockeyselectie voor mannen, die
zich vanaf 1 maart voorbereidt op
een internationaal Paastoernooi in
Amstelveen. Floris Jan Bovelander,
Taco van den Honert en Gijs Wete-
rings, die om studieredenen niet be-
schikbaar waren voor het in januari
in Lucknow gehouden internatio-
nale toernooi, hebben bondscoach
Hans Jorritsma laten weten nu wel
tijd vrij te kunnen maken. Voor dit
trio moeten Eelco van der Meulen,
Stephan Veen en Frank Visschers
wijken. Van de partij is ook Mare
Delissen, de enige Limburger in het
gezelschap.

De eerste NKB-titel werd door
Cindy Vullings uit Horst voor
Limburg gewonnen met haar
pony Mona in de categorie
C-licht I. Zijkon haar clubgenoot
Ivo Verdellen met Katinga voor-
blijven die met de zilveren me-
daille genoegen moest nemen.
Tijdens de Limburgse titelstrijd

Haarlemse goudvink overweegt voortzetting carrière tot Winterspelen '92

Yvonne van Gennip hunkert
naar tweede schaatsleven

De mannen spelen tijdens het toer-
nooi in het Wagenerstadion op de
openingsdag, zaterdag 25 maart, te-
gen India en op Tweede Paasdag,
maandag 27 maart, tegen Engeland.
Brj de vrouwen nemen vier landen
deel: Engeland, Zuidkorea, Bonds-
republiek Duitsland en Nederland.

Motorsporters
in het zonnetje

NIEUWENHAGEN - SVN is de
laatste weken aan een verbazende
opmars bezig. Vanavond kan de
Nieuwenhagense hoofdklasser op-
nieuw tonen, dat de stijgende lijn
gehandhaafd blijft. Om half acht
speelt SVN, op eigen veld, het com-
petitieduel tegen het hooggeplaat-
ste TSC.

SVN vanavond
tegen TSC

Voorts worden er nog drielanden-
toernooien afgewerkt voor junioren
jongens en meisjes. In beide geval-
len nemen Nederland en Engeland
deel, bij de jongens aangevuld met
Pakistan, bij de .meisjes met Zuid-
korea.

lotto/toto

HEERLEN - Voor de tweede maal
organiniseert het Racing Info Cen-
ter de verkiezing van motorsport-
man, team, club en media over 1988.
Op zondag 19 februari vinden in dis-
cotheek Peppermill deze festivitei-
ten plaats. Vanaf 10 uur kunnen be-
zoekers terecht voor een groots op-
gezette motorshow. Naast stan-
daardmotoren zullen er ook derace-
machines van HenkTwikleren Ben
Matthey te bezichtigen zyn. Door
motoshop Gulpen zullen de laatste
nieuwe modellen gepresenteerd
worden. Eveneens zijn de enduro-
motoren van het Limburgse KTM-
team aanwezig.Naast Peter de Jong
(motorcross), Ralf Makka (trial) zal
de negen jarigeRoy de la Roy zijn
60cc Kawasaki tonen. Tijdens de
show zullen Ralf Makka en Francis
Leers enkele trial stunts demonstre-
ren. De gehele dag zullen er verder
nog diverse videofilms over motor-
sport getoon worden.

DEN HAAG - Verdeling prijzen lotto 6:
Eerste prijs: geen winnaars. Tweede prijs: 2
winnaars, die elk bruto 150.000.00 ontvan-
gen. Derde prijs: 132 winnaars, die elk bruto
1.869,80 ontvangen. Vierde prijs: 4044 win-
naars, die elk 61,00 ontvangen. Vijfde prijs:
56062 winnaars, die elk 5,00 gulden ontvan-
gen. Cijferspel 6: Zes cijfers goed: geen
winnaar. Toto 6: Eerste prijs: geen winnaar.
Tweede prijs: geen winnaar. Derde prijs: 17
winnaars, die elk bruto 2885,00 ontvangen.
Toto gelijk 6: Eerste prijs: geen winnaar.
Tweede prijs: geen winnaar. Derde prijs: 15
winnaars, die elk 145,20ontvangen. Vierde
prijs: 468 winnaars, die elk 7,10 ontvangen.

Noren willen
WK schaatsen

en Spelen in hal

jegewoon dat ze doorgaat", zegt Pe-
tra Moolhuizen, de peetmoeder van
de kernploeg. „Schaatsen is Yvon-
ne's leven. Dat kan ze het beste van
iedereen."

Gennip is opgebloeid. Een
V h kernploeg, drie weken als

rondtrekken met de jetsetkd schaatswereld heeft de ge-
il^ e kleur op haar bolle wangen
'«tl Aeruggebracht. „Dit is mijn le-
!?»rn eeruJk- Ik zou er zo nog welLmaand aan willen vastplakken."
L JasPaardje onder de schaatsen-
L'ers iaat haar hart spreken.

predikt voortdurend
fcr 'l een andere overtuiging: de
iGij^°°r een maatschappelijke toe-

Kernploeg

H gevecht hart-verstand verkeert
"W onbesust stadium. Voor Van

lp- Niet voor anderen. Bonds-
Ifyj1 Last, teammanager Van 't
D v!r en ploeggenotes Meijer, Stam
Hf °olhuizen willen met iedereen
'von teBen een wedden dat
tak e van Gennip haar schaats-

zal voortzetten. „Als je
bij ons hebt bezig gezien, weet

Moolhuizen was met Marieke Stam
de initiatiefneemster voor de terug-
keer van de Haarlemse goudvink
naar de kernploeg. „Yvonne was in
Heerenveen een dood vogeltje. Ma-
rieke en ik waren het erover eens
dat het zonde zou zijn als ze zou
stoppen. Ik had bij wnze van spre-
ken haar nummer nog niet gedraaid
of Yvonne zei al jategen een terug-
keer. Ze stond gewoon te trappe-
len."

Van Gennip kan er nu vrolijk om
grinneken. „Het was stoppen of te-
rug naar de kernploeg. Een midden-
weg was1 er op dat moment niet."
Wel heeft ze spijt over de wijze
waarop ze de alternatieve beweging
de rug heeft toegekeerd. „Ik ben
niet altijd duidehjk genoeg geweest.
Daarom was mijn besluit voor
Tjaart(Kloosterboer) eenklap in het
gezicht. Hij heeft het er vreselijk
moeilijk mee gehad. Ik heb die zon-
dag eindelijk eens echt voor mezelf
gekozen. Zonder rekening te hou-
den met anderen. Dat had ik al die
maanden daarvoor constant ge-
daan."

Wroeging over haar vertrek uit de
alternatieve kernploeg heeft Van
Gennip niet. „Leo en ik hebben het
bestaansrecht bewezen. Vooral Leo
natuurlijk met zyn Europese- en
wereldtitel." Financieel is Yvonne
van Gennip er geen cent wijzer van
geworden. „De alternatieve kern-
ploeg was met de komst van de
sponsor kostendekkend. Meer niet.
Als ik het hele seizoen in de kern-
ploeg had gezeten, had ik aan de
premiepot van deKNSB meer ver-
diend."

" Yvonne van Gennip heeft de lust in de schaatssport opnieuw teruggevonden en wil diep in haar hart door
gaan tot en met de Winterspelen van Albertville.

sport kort
t, ÜOUSTON - De traditionele

wedstrijd tussen de All
Ors van het westen en het oos-
Cf Van de Verenigde Staten
Ij?"- in Houston een zege (143-
-it j' °Pgeleverd voor de westelij-. spelers. Bij de rust was de
ty rBe aanzienlijk groter ingelijk voordeel: 87-59. Er wa-
/[ 45.000 toeschouwers in het
ty lrodome. Topscorers voor
(2vst waren Malone (28) en Ellis
hn Voor Oost scoorde Jordan 28
fl^pen. De fameuze Karem Ab-
j>e 'Jabbar speelde voor de ne-
tlende en laatste keer met de

Stars mee.
de kernploeg druppelde het besef
langzaam door, dat de combinatie
van commerciële, maatschappelijke
en sportieve bezigheden ook binnen
het raam van de kernploeg van
coach Last mogelijk was geweest.
Van Gennip vond in de kernploeg
wat ze zocht: gezelligheid,rust, mo-
tivatie en liefde voor haar sport. Die
factoren hielpen haar over het dode
punt heen.

„Ik was verzadigd. Nu niet meer, nu
ben ik weer geprikkeld. Ik zou het
wereldkampioenschap in Lake Pla-
cid morgen zo over willen doen. Al-
leen zou ik dan wel winnen. Ik vind
het jammer dat we al weer naar huis
gaan. Al die meiden zaten de dagen
af te tellen. Hun telefoongesprek-
ken met huis werden elke dag lan-
ger. Ik zou zo nog wel een maand
willen doorgaan."

OSLO - Noorwegen wil over drie
jaar het toernooi om het wereld-
kampioenschap schaatsen voor all-
rounders weer organiseren. De titel-
strijd zou op een nog te bouwen in-
doorbaan in Lillehammer moeten
plaatsvinden. Rune Gerhardsen, de
voorzitter van de Noorse schaats-
bond, maakte de kandidatuur
maandag bekend in de krant Dag-
bladet.

tye^AlL - Hoofdtrainer Sepp
Dl ssner van de Italiaanse ski-
\f>A~S en zijn technische assis-
itj ,[Toni Petrogiovanna hebben
%rfa^ aangekondigd aan het
ti^ 0" van het seizoen hun func-
iJ* neer te leggen. Dit in ver-
\^}ü met de slechte prestaties
% e Italianen tijdens de afge-
tij n wereldtitelstrijd. De posi-
tjjdVan Messner stond al langere
bf °nder druk, vooral toen de

van de grote ster Al-
'if.!}0 Tomba zienderogen terug-

Den.

lijk. We moeten nog rond de tafel
gaan zitten over de exacte invulling
van mp werkzaamheden."
Egbert van 't Oever raadt de baas
van Van Gennip aan zyn werkne-
mer de nodige schaats-vrijheid te
geven. „Van Gennip is een schaats-
dier. Een rastalent zoals je maar een
keer, sorry twee keer met Eric Hei-'
den meegerekend, in je leven tegen-
komt. Ze is er zelf helaas niet van
overtuigd, maar als zij de mentali-
teit van Eric Heiden bezat, zouden
de Oostduitse vrouwen in de eerste
drie jaar alleen maar praten over
tweede en derde plaatsen. Yvonne

zou alles winnen, Europese en we-
reldtiteltoernooien, plus over drie
jaarvier keer goud in Albertville."

Van Gennip is uit het zwaarste sei-
zoen van haar carrière volwassen te-
voorschijn gekomen. Rekensom-
men van snellereclamejongens die
voorrekenen dat ze binnen twee jaar
miljonaire kan zijn, wuift ze lachend
weg. „Ik wil werken, hard werken
voor mijn geld. Zo ben ik opgevoed
en dat is mijn levensovertuiging.
Misschien kom ik wat vaker in con-
flict met mezelf dan anderen maar
dat neem ik op de koop toe. Ik kom
zorgeloos, spontaan over, maar dat

is mijn uitlaatklep tegenover de bui-
tenwereld. In mijn hart ben ik een
pessimist. Na mijn drie gouden me-
dailles had ik vaak een schuldge-
voel van: je hebt teveel gewonnen
en nou ben je voorlopig niet meer
aan de beurt om iets te winnen. Van
die gedachte kan ik maar langzaam
afstand doen. Het gaat steeds beter,
maar het is een langzaam proces."

Eigenlijk wil Nederlands beste
schaatster maar een ding: schaatsen
tot in lengten van dagen. „Nee, dat
ook weer niet. Tot mijn 28e, net na
Albertville, dat moet ik er zeker een
punt achter zetten."

Limburgers geven
boksdemonstratie

De baan moet twee jaar later het to-
neel voor het Olympisch schaats-
toernooi zijn. De bouwkosten van
de hal worden geschat op 130 mil-
joenkronen (40 miljoen gulden). Als
de ISU het toernooi aan Lilleham-
mer toewijst, wordt in 1992 de voor-
naamste titelstrijd voor de tweede
achtereenvolgende keer binnens-
huis gehouden. Een seizoen eerder
schaatsen de veelzydigste mannen
in Heerenveen. De wedstrijden tij-
dens de Olympische Spelen van Al-
bertville vinden op een buitenbaan
plaats.

h^HNHEM - Champion Am
W 1" het concours hippique,
l; ar van 6 tot en met 9 juli de na-
-1«h e springtitel valt te verdie-
s b£' heeft 550.000 gulden aan
V0 Gorgelden binnengehaald.
ir, 0r het eerst zal het program-
(jr lr> het park Presikhaaf een
I) atld Prix dressuur vermelden.
&ist rv°or z£|i speciaaleen tweedete Worden aangelegd.

Aanbiedingen
Natuurlijk heeft de sportvrouw van
het jaar een leuke stuiver overge-
houden aan de verzilvering van de
drie gouden medailles. Maar met de
bankafschriftenkwam ook de sores.
„Ik had geen idee wat het inhield
drie gouden medailles te winnen. Ik
werd overstelpt met aanbiedingen.
Ik heb misschien maar tien procent
aangepakt, maar daar werd je nog
gek van." Haar commerciële activi-
teiten blokkeerden een heilzame
voorbereiding op het schaatssei-
zoen. „Toch wilde ik absoluut nog
een jaar schaatsen. Van verliezen
leer je even veel als van winnen. Ik
heb er heel veel van geleerd. Ik ben
er wijzer en harder van geworden.
Voor anderen en voor mezelf."

nisterie voor sport om het aspi-
rantboksen ook in België moge-
lijk te maken, zoals dat in Neder-
land reeds plaatsvindt. Bij deze
demonstratiewedstrijden, welke
overigens door meer dan vijfhon-
derd bezoekers werd bijgewoond,
namen ook een aantal Limburgse
boksers deel.

Uitslagen:
Lichtwelter: Danny Geijlswijk (BC Land-
graaf) wint op punten van Boon (Amster-
dam); Daniël Dautzenberg (BC Landgraaf),
onbeslist tegen Hendrikx (Bredase Ring).
Weltergewicht: Patrick Nievelstein (BC
Landgraaf) onbeslist tegen Couwenberg
(Amsterdam).

Bantamgewicht: Wim Thelen (BVH'67) on-
beslist tegen Van Ham (Breda).
Lichtwelter: Toon Snijders (BVH'67) wint
op punten van Vrede (Den Haag).
Middengewicht: Paul Reiter (BVH'67) wint
op punten van Essenack (Den Haag); Leo
Laurenzen (BVH'67) wint op punten van
Weerdt (Zaandam).
Lichtgewicht: Tuncay Uyguncan (MTS)
verliest op punten van Corman (Gronin-
gen).
Middengewicht: Roy Bastiaans (MTS) on-
beslist tegen Giermani (Breda).

WOMMELGEN - Door de Neder-
landse Boksbond is in Wommel-
gen bij Antwerpen een demon-
stratiewedstrijd voor aspirant-
boksers gehouden onder leiding
van trainer Ruud van derLinden.
Deze demonstratie was speciaal
bedoeld voor afgevaardigden van
de Belgische Boksbond en het mi-

Naarmate het seizoen vorderde, tra-
den er meer verzadigingsverschijn-
selen op in het rijden van Van Gen-
nip. Moolhuizen en Stam rekten
haar schaatsleven. Eenmaal terug in

Combinatie
Toch gaat Van Gennip per 1 april
aan de slag bij een groot verzeke-
ringsconcern. „Ik heb een prachtige
aanbieding. Die kan ik niet laten lo-
pen." Wel zou ze haar toekomstige
werkgever om de hals vliegen, als
die haar job nog drie jaar koud zou
zetten. „Dat zou fantastisch zijn,
maar misschien is een combinatie
van werken en schaatsen ook moge-

trainersmutaties

Omdat er momenteel niet meer dan
drie 400-meter indoorbanen zijn
(Heerenveen, Calgary en Oost-Ber-
lijn), heeft de ISU tot op heden geen
voorkeur uitgesproken voor het
schaatsen in de hal. Over een jaar
staat op de buitenbaan van Inns-
bruck de opvolgingvan Leo Visser,
dit weekeinde wereldkampioen op
Valle Hovin in Oslo, op het spel.

AMSTERDAM - Viktor
wsJn°i zal van 30 Juu tot en
Vi augustus in Amsterdam
v-JT'nemen aan de kroongroep
ï0j het Ohra-schaaktoernooi.
W e geinviteerden behoren te-
(«jjrs de AmerikaanBoris Goelko
tl0 ?*e in het grootmeestertoer-
IVjf van 1988) en John van der
fls.e{- De uit zes spelers bestaan-
cü kroongroep werkt een hele
OPetitie van in totaal tien ron-
W af- Het prijzenfonds voor zo-
tr,e de kroongroep als het groot-
je estertoernooi (met minimaal
flJ'Pelers) bedraagt 26.000 gul- Rallystad Spa bruist

Stig Blomqvist klapstuk in de Ardennen

" VALKENBURG - Ed Beckers,
trainer van Walram in Valkenburg,
zal trainer worden van Adveo uit
Oostbeek. Hij volgt daar Jos Win-
kens op die stopt.

Monte Carlo met dezelfdeToyota
een zesde plaats scoorde.

" MECHELEN - Theo Poeth uit
Mechelen wordt de nieuwe trainer
van Zwart Wit in Erjs. Hij volgt daar
Wim Logister op die naar
R.K.O.N.S. vertrekt. Zwart Wit
wordt de eerste ploeg die Theo
Poeth onder zijn hoede krijgt.

b^EFELD - Het gewest Lim-
L 6 van de Nederlandse Hand-
i( 8 Bond verloor in Krefeld de

tegen West-Duits-
W? in alle klassen. De heren
<k'°ren met 4544 tegen 4402; de
Oes met 2147-2007; de junio-
C»net 2150 tegen 2133 en de ve-li^en met 2206-2118 punten.
Vi rg miste door selectie-
bestrijden voor de EK enkele
6j 'ninente schutters zoals kam-
C 6! 1 Har Diels uit Boukoul-Walmen.

oefenvoetbal

kampioen. Patrick Snijers be-
stuurt dit rally-seizoen een Toyo-
ta Celica 4-WD Turbo die bij
Hainbach wordt geprepareerd.
Ook Snijers oogste eerder succes
in Spa, eenmaal met een Ford
Escort RS, een maal met Lancia
Delta 4x4 en afgelopen jaar in
een BMW M3. Dat Snijers een ge-
duchte kanshebber is blijkt uit
het feit dat hij in de rally van

Stig Blomqvist verschijnt in Spa
met zijn vaste navigator Benny
Meiander in een bij Abarth in Ita-
lië opgebouwde Lancia Delta In-
tegrale in de kleuren van het Ita-
liaanse Astra-team. Het zal een
strijd met allure worden tussen
de Zweed en de Belgische rally-

SPA - Pierre Delettre zoon van
de stichter van de rally, Alphon-
se, liet de sponsors beslissen wel-
ke grootheid naar Spa zou ko-
men voor een deelname aan de
32-ste rally Boucles de Spa. Uit
de hoge hoed werd de naam van
Stig Blomqvist tevoorschijn ge-
toverd. In 1976 en 1980 stond de
Zweed al op het hoogste trapje
van het erepodium na met een
Saab 99 aan de rally te hebben
deelgenomen. Tot twee maal toe
kon hij zich bewijzen op de beij-
zelde en besneeuwde wegen in
de Ardennen.

Alleen de Clementine en deBeek
in Spa zijn nagenoeg onverhard.
De overige klassementsproeven
zijn geasfalteerd. Bij droog weer
en sneeuw valt het mee. Bij re-
gen wordt Spa een regelrechte
wagenbreker. Waar vroeger de
Rally van het Oosten werd verre-
den in St.-Vith liggen twee nieu-
we klassementsproeven, te we-
ten Roth en Neidingen. Totaal
worden er 31 klassementsproe-
ven verreden. Vrijdagmiddag
wordt om 15.00 uur een su-
perklassementsproef in Winam-
planche. Om 19.00 uur volgt de
start van de rally op de Place de
Monuments waarna om een uur
of vijf zaterdagmorgen de rally-
karavaan Spa weer binnendrup-
pelt. Zaterdagmiddag volgt de
herstart om 15.00 uur. De win-
naar wordt zondagmorgen om
drie uur aan definish verwacht.

BMW M3. Renaud Verreydt die
een Toyota Celica 4-WD Turbo
bestuurt en Guy Hendrickx in
een Lancia Delta Integrale. Mare
Duez ontbreekt op het apel van-
wege verplichtingen in het we-
reldkampioenschap evenals
Droogmans die heeft gekozen
voor een deelnameaan het Euro-
pese kampioenschap. Guy Col-
soul blijft trouw aan Mitsubishi.

Achter deze twee opponenten
zijn de meest opvallende rijders
onder andere Jean-Pierre van de
Wauwer die de kop bij Ford van
Droogmans heeft overgenomen.
Zowel Valere van der Maesen als
Mare Soulet hebben hun oude
rallywagen ingeruild voor een VANDAAG:

SVM-Almania 19.00uur

Van onze medewerker
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Mare Delissen in
hockeyselectie

!ouh
_ p dezelfde baan waar ze drie keer Olympisch

veroverde, beëindigde Yvonne van Gennip met een kapi-
u buiteling haar officieus laatste schaatsjaar. Officieel is het
% woord er noë niet uit. Het ijsgala in Heerenveen wordt
p: Alsnog geen afscheidsavondje voor de 24-jarige superkam-
t)atetle- „Ik bepaal zelf het moment waarop ik afscheid neem.
lls niet op het ijsgala."

Limburg stelt
teleur tijdens

NKB-dressuur

waren derollen nog omgekeerd.
Voor een daverende verrassing
zorgde vervolgens Erwin Klus-
kens met zijn pony in de C-mid-
den I klasse. De Weertenaar had
zich tijdens de Limburgse kam-
pioenschappen al goed laten zien
maar toch kwam zijn titel, overi-
gens volledig terecht, als een ver-
rassing.

Selectie mannen: doel: Leistra (Tilburg) en
Jesse (Amsterdam); veld: Brinkman (Kam-
pong), Bovelander, Diepeveen en Kooijman
(allen Bloemendaal). Crucq (Klein Zwitser-
land), Mare Delissen, Siderius en Weterings
(allen HGC), Drenth en Van den Honert
(beiden Amsterdam), Middeldorp (HDM),
Parlevliet (Tilburg) en Poortenaar (SCHC).

LIVfRpOOL -De amateurbok-, r John Gilbertson, die vrijdag
str^ ?ut ging tridens een wed-
20H ligt nog altijd in coma. De
ef!?rige **"* 's afgel°Pen week-nQe in een ziekenhuis van Li-
wpool twee keer aan het hoofd°Pereerd. Artsen omschrijven

£ n toestand als kritiek. De Brit-
boksbond heeft inmiddels

GilK°nder2oek aangekondigd-
ging in de derde ron-. van een gevecht in het ban-

na een stoot tegen
!, "°°fd neer. Daarop werd de
b0kStrr Jd afgebroken. De jongekser droeg geen hoofdbe-

WANROY - Tijdens de NKB-
kampioenschappen individuele
dressuur voor pony-ruiters die
het afgelopen weekeinde in het
recreatieoord De Bergen in Wan-
roy werden gehouden, heeft de
Limburgse afvaardiging zich
niet kunnen presenteren zoals in
voorafgaande jaren. Enkel Cindy
Vullings, Erwin Kluskens en Mi-
randa Westerhof vormden posi-
tieve uitzonderingen. Tijdens de
Limburgse titelstrijd was de te-
ruggang van het niveau reeds
merkbaar. Daar komt bij dat de
titelstrijd in Wanroy op een hoog
peil stond.

Limburgs dagblad sport



SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK

Jacqueline Langen
pakt tiende titel

Bloedarmoede in Limburgs damesjudo

BORN - Het Limburgse damesjudo leidt aan bloedarmoede.
Dat mag men concluderen na de in Bom gehouden Limburgse
kampioenschappen voor senioren dames. Het waren weer de-
zelfde gezichten die zoals in het verleden, de dienst uitmaak-
ten. De Kerkraadse Jacqueline Langen behaalde haar tiende
Limburgse titel, terwijl bijvoorbeeld Marlies Hallingse haar ze-
vende titel pakte. Uitgezonderd deklasse tot 56 kg., waar Jules
Limpens kampioene werd, waren alle kampioenen gelijk aan
het vorige seizoen.

Van onze medewerker

" Jacqueline Langen in actie met haar vader. Langen pakte tijdens de Limburgse kampn
schappen haar tiende titel. Foto: FRANS RJ

Jacqueline Langen (24) had in de
klasse tot 66kg. weinig moeite in de
finalepartij met Miranda Hom. Bin-
nen tien seconden legde zij een
wurggreep aan bij Hom en was de
partij al voorbij voor ze in feite be-
gonnen was. Nicole Bitsch (Maas-
tricht) en Bianca Smeets (Venray)
waren eveneens erg aan elkaar ge-
waagd. Doordat zij kort vor het ein-
de een koka kon scoren kwam de
titel bij Bitsch terecht. Ook werden
in Bom de Limburgse teamkam-
pioenschappen voor heren onder 21
jaar gehouden. Opvallend ver-
schijnsel was dat de meeste ploegen
niet met een complete bezetting in
alle gewichten op de mat versche-
nen. Chian Sport Limburg had wel
een volledige ploeg en dat was mede

De oorzaak van het niet doorkomen
van nieuw talent schijnt gelegen te
zijn in het feit dat het dameswed-
strijdjudo bij de senioren niet meer
zo in trek is. Een verschijnsel dat
zich overigens ook in de rest van
Nederland al eerder manifesteerde.
De finale tussen Marlies Hallingse
en de Maastrichtse Lilian Ummels
in de klasse tot 52 kg. was van bij-
zonder goed gehalte. Vanwege haar
universitaire studie heeft Hallingse
(23) het judoop een lager pitje gezet.
Lilian Ummels is pas sinds kort
weer terug in de wedstrijdsport. De
partij ging aanvankelijk gelijk op
waarbij eerst Hallingse een koka
kon scoren. Kort voor het einde ge-
raakte Ummels in een armklem en
was het pleit voor haar beslecht.

Hennie Mommers
slaat zijn slag

Zuidnederlandse bokstitel als verjaardagscadeau

deoorzaak datze terecht de titel op-
eiste voor Erised (Venray) en Judo-
club Voerendaal. A.s. zaterdag vin-
den in Elburg de nationale kam-
pioenschappen plaats waarvoor alle
twee eerst geëindigden zich auto-
matisch hebben geplaatst.
Uitslagen:
tot 48 kg: 1. N. Bitsch (Maastricht); 2. B.
Smeets (Venray); 3. S. Raithel (Brunssum).
tot 52kg: 1. M. Hallingse (Kerkrade); 2. L.
Ummels (Maastricht); 3. N. Custers (Maas-
tricht); 4. M. Sarton (Maastricht), tot 56 kg:
1. J. Limpens (Kerkrade); 2. E. Dirks (Ge-
leen); 3. E. Leurs (Urmond); 4. H. Staal
(Maastricht), tot 61 kg: 1. E. Scholten (Tege-
len); 2. L. Meys(Übachsberg); 3. S. v.d Goot
(Klimmen); 4. H. Nolle (Maastricht), tot 66
kg: 1. J. Langen (Kerkrade); 2. M. Hom (Sit-
tard); 3. S. Dingena (Maastricht), tot 72 kg:
1. B. Bouts (Voerendaal); 2. P. Schaap
(Bom).

DIOS stevent op
kampioenschap af

BRUNSSUM- Met nog drie ronden voor de boeg is het Brunssutfj
DIOS lijnrecht op weg naar het kampioenschap in de hoogste sn
ling van de Limburgse damcompetitie. In de zevende ronde versW
gen de Brunssummers de reserves van het Heerlense Eureka n
12-8 Mede door dit resultaat behoudtDIOS haar riante voorspro"
van vier punten op VOS (Kerkrade). VOS heeft zijn vechtlust ecJJ
nog nietverloren en won overtuigend met 16-4 van het Maastricn^
MDC In deeerste klasse is het DeKroonschijf uitKerkrade dat ov*

duidelijk de lakens uitdeelt. Ditmaal werd Schaesberg met 12-4 &

dezegekar gebonden. DeKroonschijf, dat vijfpunten los staat van
rest van het peloton, heeft in de resterende drie wedstrijden aan «■

punt genoeg om het kampioenschap naar zich toe te trekken.

Brunssum Eagles in hopeloze situatie

Jumping Giants geel
Braggarts goed parti

Van onze basketbalmedewerker
HEERLEN - Braggarts heeft een
zwaar bevochten overwinning (77-
-76) behaald op het Nederweertse
Jumping Giants. Kepu won met
58-93 van het derde team van de
Heerlense Braggarts en het in de-
gradatienood verkerende Bruns-
sum Eagles verloor wederom met
56-101, nu van Miniware Weert.

de resterende Eagles proberen
ervan te maken wat ervan te tpr
valt. In de eerste twintig min*
boden de Eagles nog redelijk P*
Rust 28-38. Na de pauze werd
hoop door de Weertenaren aan.
den geschoten. Brunssum be^zich door deze nieuwe nederla«
een bijna kansloze positie voo
klassebehoud.

I __SSSSSSSSSSIIIII>BMüBISIBB«SSI^

ZOETERMEER - In het natioj ;,
Krokusjeugdtoernooi in Z°~ \'
meer hebben de Limburgse jel!
spelers het niet al te best geaTH
Van de negen Limburgers sla*-
alleen Sjeng Schalken uitKinr"^ j
in bij de jongens tot en met l*jj \
de kwartfinale te bereiken, «^mee hij zijn zevende plaats *i \\
maakte. Hij verloor in dezekW^nale van Dennis van Scheppj'ji j
uit Hoogland met 3-6; 6-0; 6-1; \
gier Wassen uit Melick verloor f j
eerste ronde van de finalisjj i:Snelders met 6-3; 6-5. Ruud P , t
ten uit Geleen en Mare Merr>^
Echt verloren in deze categorie*
den in deeerste ronde in drie s

Bij de jongens tot en met I<L| (
speeldePascal Savelkoul uit V,\
tricht zeer sterk. In de tweede r ji,
verloor hij door twee van de df'. (
breaks van de finalist Mahari»^pilaya te verliezen (5-6; 6-5; <
Voor Martijn John Voorbraa^Echt was na de tweeronde het
nooi ook voorbij. Hij verloor^6-3; 6-3 van Daniël de Jonge-
Feyen uit Nederweert wist df I
van dit aantal games (6-2;
winnen in zijn verliesparÜJ
Timo Luca.

Bij de Limburgse meisjes êlflfy
nog slechter. ZowelLili Mosta» p
Beek als HannekeKnaapen uiv^feld konden na één gespeelde vj
weer naar huis gaan. De zeven
plaatste Lili Mostard verloor
6-1; 6-4 van Rosa de Boer.

Tennisjeugd van
buiten de prijze

Sittardia dreigt aansluiting met top te verliezen" Fragment uit de derby tussen dereserveteams van VenLen Blauw Wit. Foto: PETERROOZEN

Caesar zonder trainer
na opstappen Mayntz

De heren van Braggarts hadden het
dit keer een stuk moeilijker dan in
de vorige wedstrijd tegen Jumping
Giants. Pas in de negende minuut
kwamen de Heerlenaren op gelijke
hoogte: 14-14. Een gelijk opgaande
strijd ging gepaard met een geïrri-
teerde instelling van beide teams.
Het spel werd naarmate de wed-
strijd vorderde steeds harder. Bij
rust had Braggarts een lichte voor-
sprong van 47-38. De tweede twin-
tig minuten waren niet veel anders.
Ellebogen en veel ander duwwerk
leken vaste ingrediënten.
Coach Kerstjes: „Het enige licht-
puntje aan deze wedstrijd is dat we
hem winnend afgesloten hebben.
Dat is in het verleden vaak anders
geweest. Meestal was er danniet ge-
noegkalmte en ervaring in het team
om ook op die moeilijke momenten
aan het langste eind te trekken.
Deze twee winstpunten verstevigen
onze derde positie op de ranglijst
van de overgangsklasse".
Kepu heeft zijn leiderspositie ver-
stevigd in de eerste klasse door de
winst op het derde team van Bragg-
arts. Van het begin af aan was Kepu
de meerdere. Snel werd er een kloof
geslagen van tien punten: 7-17 na
acht minuten. Die voorsprong ga-
ven de gasten ook niet meer prijs.
Coach Van de Berg wisselde gedu-
rende de gehele wedstrijd al zijn
spelers. Halverwege leidde Ke-
pu-Stars al ruim met 27-42.
Topscorer was P. Bertrands met 18
punten. Door dezewinst staat Kepu
samen met Braggarts II en BSM op
een eerste plaats.

Voor Brunssum Eagles lijkt dit sei-
zoen nog een kwestie van uitspelen.
Een aantal spelers is verdwenen en

De derby tussen de reserve teams
van Herschi/V en L en Kwantum
Blauw Wit eindigde in een verdien-
de 13-16 zege voor de Beekse ploeg.

pauze had het gewenste resultaat.
Een energiek spelend Noav troefde
in de tweede helft Batouwe op alle
fronten af en de uiteindelijke 16-19
overwinning was dik verdiend. Leo
Reijnders: „Het getuigt van de veer-
kracht van dit Noav. In de eerste
helft hebben we de zaak niet vol-
doende opgepakt. Toen ik in de
pauze een ieder de waarheid heb
verteld liep het op rolletjes".

Bartok goed uit de startblokken
Van onze medewerker

HEERLEN - De start van de lan-
delijk spelende teams in de tafel-
tenniscompetitie is redelijk suc-
cesvolverlopen. Bij de heren ein-
digden van de tien gespeelde
wedstrijden er vijf in winst en
vier in verlies, terwijl één gelijk-
spel te noteren viel. Bij de dames
werden er van de 17 wedstrijden
negen in winst omgezet. Vijf
wedstrijden werden verloren en
drie eindigden gelijk.

Oss. Opvallend was dat Hans den
Boer, die normaal zijn 100% sco-
re erg lang weet vast te houden,
nu al zijn eerste partij moest inle-
veren. Hub Dullens was zeer
goed in vorm. Gert-Jan
v.d.Braak behaalde met 3 zeges
een ruime voldoende.
De Sibbenaren hadden een
slechte start in de 2e divisie te-
gen het Arnhemse Treffers. Ze
verloren met 7-3. In de 3e divisie
moest Schimmert/Moonen in de
Bartokreserves met 6-4 haar
meerdere erkennen. Voor
Schimmert scoorde Leon Hou-
ben 3x.

overwinning. In Hoogerh ~,
werd Hotak met 3-7 verslofJasna Bernardic en EmilyJVgC
wonnen elk 3x, terwijl
Janssen met lx winst iets acn jj
bleef. Behoudens SempreAv'^uit Voerendaal dat met 8-'s 2*
NMB/VDO verloor, hadden a*go.
divisie-teams Schimmert/J*^])
nen, Kluis en Megacles * 0j)
goede start. Schimmert 0,
overduidelijk met 9-1 van e j)
waarbij Gina Soons het re»
van de eer toeliet. Kluis *°wjj>
het soms moeizaam, met 7—* orr
Rhenus. José Baumler blee' ej
geslagen. De Megaclesrese je
wonnen in een gelrjkopoa^ep-
wedstrijd met 4-6 van het
rayse Red Stars. >

Bij de dames in de eredivisie be-
haalde Megacles uiteraard de

Bij de heren werd de topper Me-
gacles-Kluis tot een nader te be-
palen datum uitgesteld. Bartok
kwam in de le divisie als ver-
wacht goed uit de startblokken
en won met 4-14 van OTCC in

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

BEEK - In de eerste zaalhandbaldi-
visie bij de dames verloor VGZ/Sit-
tardia zondagmiddag in Den Haag
niet alleen met 13-8 van Hermes,
maar zag ook de achterstand op
koploper Holbox/Swift groeien tot
drie punten. De Roermondse ploeg
won krap met 17-16 van BHC. Ook
Caesar verging het niet best. De
Beekse ploeg verloor in eigen hal
met 9-11 van DWS.

Na het verloren gegane duel van
Caesar tegen DWS kreeg de dames-
selectie nog een opdonder te ver-
werken. Trainer Wiel Mayntz het, in
bijzijn van de bestuursleden Henk
Kuipers en Ed Urlings, weten met
onmiddellijke ingang zijn trainings-
aktiviteiten bij de Beekse ploeg te
zullen beëindigen. Wiel Mayntz:
„Toen ik bij Caesar anderhalf jaar
geleden begon hebben we ons tot
doel gesteld in drie jaar met de
groep naar de top van dieeerste di-
visie teklimmen. Het bestuur stond
volledig achter die plannen. Met de
groep hebben we keihard aan dat
ideaal gewerkt. Je hebt om zoiets te
bereiken dan wel de medewerking
van dat bestuur ook nodig. Daar
schortte het nu juistaan. Voor hen
hoeft dat prestatieve niet zo nodig.
Nu krijg ik natuurlijk te horen dat
ze destijds niet die toezeggingen ge-
daan zouden hebben. Dat vind ik nu
zo oneerüjk in het geheel. Ze probe-
ren altijd twee kampen tevreden te
stellen. Dat kan niet. Je kunt niet
iedereen naar de mond praten".

Overigens verloor Caesar het duel
zondagmiddag tegen DWS in de
tweede helft. Halverwege stond het
nog 5-5 maar in de tweede helft liep
DWS uit naar 7-10. Caesar kwam
weliswaarterug tot 9-10 maar DWS,
met Diana Niemandsverdriet als
uitblinkster, won uiteindelijk ver-
diend met 9-11.

VGZ/Sittardia speelde een erg
slechte wedstrijd in Den Haag tegen
Hermes. Na een kwartier raakte de
Sittardse ploeg Jacqueline Laurijs-
sen al kwijt. Bij rust keek Sittardia
tegen een 7-3 achterstandaan. Na de
pauze leek de ploeg van trainer Ton
Reijnders het juisteritme gevonden
te hebben, toen de ploegvrij snel te-
rugkwam tot 7-6. De vier-twee dek-
king van Hermes bleef Sittardia
echter aanvallend parten spelen en
Hermes kon in feite gemakkelijk de
wedstrijd met 13-8 winnend afslui-
ten.
In de eerste zaalhandbaldivisie bij
de heren behaalde VGZ/Sittardia
een belangrijke zege op Laren. De
Sittardse ploeg won verdiend met
18-14 en kan weer wat ruimer adem
halen.

In de tweede zaalhandbaldivisie bij
de heren won Noav niet alleen met
16-19 bij Batouwe, maar groeide de
voorsprong van de Susterse ploeg
naar vier punten omdat concurrent
Arnhemia met 15-17 van Erica ver-
loor. Noav keek in het duelmet Ba-
touwe bij rust tegen een 10-6 achter-
stand aan. Een donderpreek van
trainer Leo Reijnders tijdens de

Badmintontitels naar
Polman en Van Lierop

Van onze medewerker
SITTARD/HEERLEN - De Lim-
burse jeugdkampioenschappen
badminton, die het afgelopen week-
einde in het nationale sportcentrum
te Sittard gespeeld werden, heten in
de jeugdklasse tot en met 18 jaar
sterk badminton zien in de enkel-
spelen. In de jeugdklassetot en met
14 jaar stond de inzet op de voor-
grond, maar bleef het badminton-
technische gedeelte onder de maat.

In de klasse tot en met 18 jaarwerd
titelkandidaat Marco Luypers van
BC United Venlo reeds in de tweede
ronde uitgeschakeld door de Victo-
riaan Patrick Ash. Uiteindeüjk
werd de titelstrijd in het herenen-
kelspel een Victoria-aangelegen-
heid. Dion Polman werd Limburgs
kampioen, zijn clubgenoot Roger
Damoiseaux werd tweede en Mauri-
ce Breuer en Torn Regterschot ein-
digden op resp. een derdeen vierde
plaats. Bij de dames ging de titel zo-
als verwacht naar de Venlose
Anouk van Lierop, die in de finale
de Roeimondse Desirée Ockers in
twee sets versloeg.

In de dubbelspelen viel het niveau
wat tegen. In het herendubbelspel
wilde Marco Luypers zijn vroege
uitschakeling in het herenenkelspel
goed maken. Samen met Roel
Derckx won hij van het Hoens-
broekse koppel Breuer-Damoi-
seaux. De titel in het damesdubbel-
spel ging naar Desirée Ockers en
Sylvia Franssen van BC Roermond
met het duo Peeters-van Llerop op
een tweede plaats. In het gemengd
dubbel maakten Marco Luypers en
Anouk van Lierop hun favorieten-
rol volledig waar. Renate Nolten en
Roger Damoiseaux van BC Victoria
moesten zich tevreden stellen met
een tweede plaats.
In de jeugdklassetot en met 14 jaar
was Isabelle Lutgens van KBC '67
uit Kerkrade de grote winnares. Zij
wist in alle onderdelen deLimburg-
se titel te bemachtigen. In het he-
renenkelspel ging de titel eveneens
naar KBC '67. Roger Radix won in
de finale van zijn clubgenoot Vvo
Systermans. Radix en Systermans
wonnen het herendubbelspel van
Simon van Melick (Victoria) en Bo-
ris Reieholt (Roermond).

Van onze medewerker
BRUNSSUM - De Maastrichtenaar
Hennie Mommers (MTS) heeft zich-
zelf bij de opening van de Zuidne-
derlandse bokskampioenschappen,
die plaatsvonden in de uitverkochte
Brunahal in Brunssum, het mooiste
verjaardagscadeau gegeven. Uitge-
rekend op dedag dat de tweedejaars
CIOS-student, 21 jaar werd, sloeg
hij deBredanaar Stokkermans in de
derde ronde k.o. en werd daarmee
de eerste Zuidnederlandse kam-
pioen van 1989.

Verrassend genoeg vond Hennie
Mommers zijn overwinning niet
overtuigend. „Ik heb een jaar niets
gedaan, vanwege een schouderbles-
sure. Ik had nog weinig wedstrijd-
ritme. Toen ik in de derde ronde
echter in de gaten kreeg dat Stok-
kermans steeds zijn linkervuist liet

STLC alleen
aan de leiding

Van onze tennismedewerker
SITTARD - SLTC uit Sittard
heeft dit weekeinde met 4/2l 1/2
gewonnen van Bom. Hierdoor
staan de Sittardenaren alleen bo-
venaan bij de jeugd indoorkam-
pioenschappen in tennishal Car-
perion te Sittard.

In de degradatiezone won het
Heerlense Kaldenborn met 3V2-
-2V2 van Rapid uit Schaesberg.
Uitslagen:
Blerick-Ativu 2-A; Kaldenborn-Rapid

2Vi; Born-SLTC IV4-4Vi.
Stand: 1. SLTC 17V4; 2. Ativu 17; 3. Ble-
rick 14; 4. Venray 12/2 (een wedstrijd
minder); 5. Bom 10; 6. Kaldenborn 7; 7.
Rosis 6V2 (een wedstrijd minder ge-
speeld); 8. Rapid 5V4.

zakken, heb ik er plots overheen ge-
knald en met resultaat". De rechtse
hoek van Mommers was inderdaad
loepzuiver. Beide boksers waren tot
dat moment aan elkaar gewaagd,
maar de Maastrichtenaar had de
zaak het best bekeken. MSS'er
Louis Leurs kwam een ronde ver-
der doordat de scheidsrechter in de
derde ronde het gevecht tegen de
Brabander Van Rooy in het voor-
deel van hem staakte. Leurs moest
in detweede ronde na geslipt te zijn
acht tellen rust incasseren. In de
derde ronde reageerde hij heel erg
agressief. Hij sloeg zijn tegenstan-
der tot twee keer tegen de grond.
Randy Kneepkes het in het zwaar-
weltergewicht tegen Gimbrere uit
Breda bij vlagen voortreffelijk bok-
sen zien. Zijn gevaarlijkste wapen
was de linkse directe. Daarmee be-
haalde hij in de eerste twee ronden
zoveel resultaat dat hij zich in de
slotronde kon beperken tot het con-
solideren van de voorsprong.
Ondanks weinig training in de afge-
lopen week, kwam MTS'er Rocky
Gerards een ronde verder ten koste
van de furieus aanvallende Brui-
gom (BBD). Jean Verhaegen (MTS)
werd kampioen in het junioren
lichtwelter; terwijl John Goebbels
(Limburgia) bij de junioren veder-
gewicht eveneens de titel behaalde.

Uitslagen: lichtwelter: Gonzales (MTS)
walk over; vedergewicht: H. Demerci
(Landgraaf) walk over; zwaarwelter: J.
Brust (Zimniak) walk over; halfzwaar: H.
van Gils (Zimniak) walk over; sen. N.
zwaarwelter: J. de Wilde (Limburgia) v.
opg. 2e r. J. van Wanrooy (SBV'B2); zwaar-
welter: R. Gimbrere (Bredadse Ring) v.o.p.
R. Kneepkes (Landgraaf); halfzwaar: R.
Dackus (MTS) v. k.o. G. Loran (HAB); half-
zwaar: R. Gerards (MTS) w.o.p. G. Bruigom
(DBD); zwaar: Dear (MTS) w.o.p. Coppel-
mans (Champs); welter: R. Valk (De Coun-
ter) w.o.p. E. Radtke (BVH'67); C v. Rooy
(GBC) v. rsc 3e r. L Leurs (MSS); zwaar-
welter: H. Mommers(MTS) w. k.o. M. Stok-
kermans (Bredase Ring); midden: H. Men-
ten (MTS) w. rsc 3e r. J. Hager (Limburgia).

" Hennie Mommers (rechts) deelt de beslissende klap uit aan
Stokkermans. Foto: FRANSRADE
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