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leerma: 'Bedragen boven f 250 aan banden leggen'

Strengere regels
bij huursubsidie

Van onze Haagseredactie

?N HAAG - Staatssecretaris Heerma van Volkshuisvesting

' de verstrekking van huursubsidies boven de 250 gulden.
* maand, aan banden leggen. Gemeentebesturen mogen
**af april alleen een woning toewijzen die tot een dergelijk
Se subsidie leidt, als er geen goedkopere huurwoning voor-Nen is. Daarmee volgt Heerma het advies op van de 'Com-

fssie beheersbaarheid individuele huursubsidie.

Deze commissie werd in 1987 door
de bewindsman ingesteld om een
dam op te werpen tegen de onge-
breidelde groeivan de overheidsuit-
gaven aan huursubsidies. Deze uit-
gavenpost steeg van ruim 330 mil-
joenin 1975 tot 1,5 miljard verleden
jaar.

In haar gisteren gepubliceerde rap-
port schrijft de commissie dat Heer-
ma gemeentenen verhuurders moet
corrigeren, als er 'lichtvaardig'
wordt omgesprongen met de toewij-
zing van dure huurwoningen aan
lage inkomensgroepen. Huursubsi-
dies boven de 250 gulden per maand
vertegenwoordigen bijna 30 procent
van de uitgaven aan deze regeling.

Veel grafici
Willen acties

J-RLEN- De actiebereidheid bij
J'ci in Limburg is net als in de? van het land volgens de FNV-
.^ Druk en Papier bijzonder. °t. Wanneer de werkgevers in de
?°r vanmiddag om 12 uur niet
J betere voorstellen komen, is 80

van de werknemers bereid
j neer te leggen, zo blijkt uit
peilingen die de bond gisterenqer de leden heeft gehouden.

l^ravond kwamen bestuur en
[u^rhandelingsdelegatie van het
'LX bijeen om z'ch °P de situatie
graden. Voor het aflopen van het
L^atum vanmiddag wil het Ver-
Cjd echter geen enkele medede-
° doen.

X'O-onderhandelaar Dienske
k jtechter al eerder laten weten de
l telling van de bonden „halsstar-
i er» destructief', en de loonruim-an 6 procent die de bonden opei-

-irreëel" te vinden.

" Zie verder pagina 11

Onderzoek
Uit aanvullend onderzoek van de
Technische Universiteit Delft blijkt
dat de uitgaven aan huursubsidie
nog verder dreigen op te lopen,
doordat het aantal alleenstaanden
toeneemt. Samen met werklozen en
bejaarden doen zij het vaakst een
beroep op de regeling.

„Ernstige zorgen", hebben de on-
derzoekers over het afnemend aan-
tal beschikbare goedkope huurwo-
ningen. De 'Commissie beheers-
baarheid inidividuele huursubsidie'
vindt daarom dat de hogere inko-
mensgroepen die een goedkope
huurwoning bezetten, gestimuleerd
moeten wórden te verhuizen. In een
eerste reactie zei staatssecrectaris
Heerma ook dit advies te zullen op-
volgen.

Het weer
WINTERSE BUIENTlXB________________________________________________________________________________________

Po« n de
V^ rdzee, met een kerndruk

k mb' bePaa,t ook van-
"*et weer in West-Europa.
tyo ,een westelijke stroming
£eb en buien aangevoerd die
}t| ard kunnen gaan met ha-
hjelJ,natte sneeuw. Onweer is
W. 'j niet uitgesloten. Er
''Jk en matSe zuidweste-
'°en wind> 'n buien kan deze

en en kunnen windsto-
t)e doorkomen van 16m/sec.
6 J^'^dagtemperatuur wordt

den en de komende nacht
jf.' 1 de temperatuur naar 2
w en- Woensdag iser weinig
Kn nder'ng in dit weerbeeld.
'""eff actuele informatie be-kuJ, ndehet weer in Limburg
v «U u bellen 06-91122346.JjföAAG:
_» '°P: 07.28 onder: 18.17. 0p: 02.28 onder: 09.35

"»a a
0p: °7-26 onder: 18.19

"^nop; 03.40 onder: 10.12

Doorstroming
Over gedwongen doorstroming van
de hogere inkomensgroepen naar
duurdere woningen, zoals Heerma
dat bepleit, heeft de commissie for-
meel geen oordeel. Maar impliciet
werd Heerma te verstaan gegeven
dat hij daar beter van af kan zien.

De commissie was niet eensgezind
in haar advies om aan de toewijzing
van woningen een huur/inkomen-
stoets te verbinden. De vertegen-
woordigers van huurdersorganisa-
ties vinden het wel redelijk dat een
gemeente onderzoekt of het inko-
men van de toekomstige huurder in
verhouding staat tot de huurprijs,
maar achten het onjuist als het inko-
men van de partner bij dat van de
hoofdbewoner wordt opgeteld.

Nieuwe gevallen
nekkramp verwacht

HILVERSUM - In de komende we-ken worden in ons land nog tiental-
len nieuwe gevallen van nekkramp
verwacht. De golfvan deze besmet-
telijke meningitus is niet, zoals de
geneeskundige hoofdinspectie in
Den Haag vorige week nog ver-
wachtte, aan het afnemen.
Dit verklaarde CA. Postema, ge-
neeskundig inspecteur infectieziek-
ten, gisteravond voor de AVRO-te-
levisie.

Gemiddelde van 5, 6 graden
Warmste winter

ooit waargenomen
Van onze verslaggever

BEEK - Als de temperatuur vandaag ge
middeld ruim boven de 3 graden Celsiu:
blijft hebben wij de warmste winter sindi
de officiële registratie van weergegeven!
bij het KNMI achter de rug. En dat is ni
toch al ruim 150 jaar.

De gemiddelde temperatuur tussen 1 de-
cember en vandaag - de weerkundige win-
ter - bedraagt 5,6 graden en dat is 0,1 graad
warmer dan de recordwinter van 1974/1975.
Winters met gemiddelde temperaturen van
5 graden of meer zijn vrij zeldzaam.

De laagste temperatuur op het Meteosta-
tion in Beek werd gemeten woensdagoch-
tend 25 januari. Het was toen 4,7 graden on-
der nul. Woensdag 8 februari en zondag 19
februari zijn met 13,6 graden opgetekend
als de warmste dagen over genoemde perio-
de.

" Zie verder pagina 13

Politie vermoedt afrekening in criminele milieu

Bom ontploft onder
auto in Heerlen

Van onze verslaggever

HEERLEN ■- Met een grote
klap is gisteren om 12.05 uur
aan de Heerenweg in Heerlen
een autobom ontploft. Het
projectiel, dat was geplaatst
onder een geparkeerde Merce-
des, richtte slechts materiële
schade aan.

P. van D. (32), de eigenaar van de
auto, staat in de wijk Versiliënbosch
bekend als drugdealer. Hij wordt
onder meer verdacht van amfetami-
nehandel. Vandaar dat de politie
ernstig rekening houdt met een af-
rekening in het criminele milieu.

De klap van de bom werd zelfs hon-
derden meters verderop gehoord.
Een voorbijfietsende vrouw zag een
vuurbal vanonder de auto vandaan
komen. De bom beschadigde de
Mercedes aan het chassis, terwijl
ook de linker achterband aan flar-
den ging. Van drie nabijgelegen wo-
ningen gingen ruiten aan diggelen.

De politie heeft de Heerenweg vijf
uur lang over een lengte van enkele
honderden meters afgezet. De ge-
alarmeerde Explosieven Oprui-
mingsdienst blies rond vier uur uit
voorzorg het kofferdeksel van de
auto op. Er werden echter geen an-
dere explosieven aangetroffen.

De Heerlense politie heeft onlangs
nog een inval gedaan bij Van D. op
zoek naar verdovende middelen.
Volgens omwonenden komen met
name veel Duitse verslaafden naar
de woning van Van D. voor drugs.

" Zie verder pagina 11

" De door een bom zwaarbeschadigde auto wordt voorzichtig benaderd door een deskundige
ie Explosieven Opruimingsdienst. Fot > DRIESLINSSEN

EG: TV-programma's
voor helft Europees

BRUSSEL - Europese televi-
siezenders moeten er in detoe-
komst voor gaan zorgen dat
minstens de helft van hun pro-
gramma's van Europese her-
komst is. Daarover zijn de
twaalf EG-landen het gisteren
in Brussel in principe eens ge-
worden.

Hoewel het voorlopig niet meer be-
treft dan een 'politiek akkoord' tus-
sen de ministers is er volgens EG-
staatssecretaris Berend-Jan van
Voorst tot Voorst een belangrijke
doorbraak tot stand gebracht op

weg naar de Europese TV zonder
grenzen.

„Nu dit probleem is opgelost, kan
de EG-richtlijn over grensover-
schrijdende televisie in principe tij-
dens een extra raad over twee we-
ken worden aangenomen," aldus de
bewindsman.

De omstreden richtlijn, die onder
meer bepaalt dat TV-uitzendingen
niet meer dan vijftien procent recla-
me per dag mogen bevatten, heeft
volgens hem geen verstrekkende
gevolgen voor het Nederlandse be-
stel.
„We moeten de Europese voor-
schriften als minimum aanvaarden,
maar mogen zelf verder gaan. Al-
leen uitzendingen uit andere lidsta-
ten mogen we niet meer tegenhou-
den", aldus Van Voorst tot Voorst
gisteren.

vandaag
# Zuidafrikaanse

dienstweigeraar
over apartheid.

pagina 4

# Deken advocaten
overweegt stappen
tegen mr Tripels
wegens gijzeling.

# Limburger wil best
emigreren.

pagina 11

sport
Sanchez Torres

geveld door
enkelblessure

KERKRADE - Roda JC heeft
aan de vooravond van het
Europacupduel tegen Sre-
dets Sofia opnieuw een
aderlating ondergaan. Tij-
dens de laatste training voor
het vertrek naar Sofia im-
mers verstapte Manuel San-
chez Torres zich en liep
daarbij een kwalijke enkel-
blessure op, waardoor hij
een maand uitgeschakeld is.
Michel Haan maakt daarom
alsnog de reis naar Bulgarije
mee. Sanchez Torres is de
vierde Roda JC'er die ge-
blesseerd moet afhaken
voor het kwartfinale-duel.

9 Zie verder pagina 1 8

Legereenheid naar Brumssum

Defensie stoot
Tapijnkazerne
Maastricht af

door richard willems
MAASTRICHT/BRUNSSUM - He
ministerie van Defensie gaat de Ta
pijnkazerne in Maastricht afstoten
Momenteel is de kazerne nog ir
bruikleen van de Afcent-verbin
dingseenheid CRSG.
Voorlichtingsofficier overste Struy
ker van Defensie in Den Haag be
vestigde gisteren het afstoten, maai
kon niet zeggen wanneer de Ameri
kaanse militairen van de Tapijnka
zerne naar de Afcentcomplexen ir
Brunssum verhuizen.
Struyker: „De verhuizing van d«
Central Region Signal Group
(CRSG) naar de Afcent in Bruns
sum zit al langer in de pen. De pro
eedure is nu echter in een beslissen
de fase terecht gekomen. Hoewel ii
momenteel nog geen concrete da
turn kan noemen, mag wel worder
aangenomen dat de Tapijnkazernt
binnen afzienbare tijd door het Rijk
van de hand zal worden gedaan."

# Zie verder pagina 11

(ADVERTENTIE)
j^NSTRIJK- EN TOKKEUNSTRUMENTEN

3 PIANO'S. ORGELS
BLAASINSTRUMENTEN *_> ORKESTAPPARATUUR Jj

STRIJK-, TOKKEL- ï
EN SLAGINSTRUMENTEN 5

KEYBOAROS »
SYNTHESIZERS

t </>
5 Al'i|d speciale aanbiedingen en occasions cd

ï *^KEWtSTRIIIJr BRUNSSUM 045 252615 ÜJ

s eM111"%1 *wuuTiTi iKieTtkTiTtM s
I 'smaandags gesloten.) £N3j-N3KMna_LSNiswna siaoao s.onvi<j

Priesterboord in
Limburg verplicht

(ADVERTENTIE)

S TT »

otmtriOK

iritfeiFTi
' februari |ls maart |

dagelijks: 14.00 - 22.00 uur

opFrjt liP
i.s.m. DEViI"Opéra Royal de WAI^ÖNIE

Wallonië, Luik. KT |
tuinaanleg/architektuur

| bloemsierkunst |
| tuingereedschappen ]
| gratis plantendokter [

bloemen/planten/
tuinverzorging

Frn€CC Maastricht

PREI
EN VARKENSLEVER
Elke dinsdag en woensdag _. V» Ujk
hebben we groente en vlees Vi&mY
in de aanbieding m^WlWimiM^SÊ/i*

Varkenslever, OQ
100 gram ®®©© -65 O*/ albe*?heijn

'sLands grootstekruidenier blijftop dekleintjes letten.
(ADVERTENTIE)

\ Poste. ♦ Plaats — | mUrff^\ yj

W Deze bon in een "w
0 ummer 40, o*» | A^. 1 " _J| jJT „ *£)

(ADVERTENTIE)

Modestoffen
Wollen en halfwollen zomerstoffen in uni, ruit

en streepdessins. 150 cm breed.
Normale verkoopprijzen 39,- en 49,- per meter

Voordeelprijs AwémJ m per meter,

daar winkel je voor je plezier !'

(ADVERTENTIE)

Goed dansen leer je bij
N.B.D. -dansschool

HEERLEN - KERKRADE
Finalisten profs
r-za _\ Cursussen voor
\?-mm£Am* beginners en

:H____i_gy\___7 . gehuwde paren,

’ 20,- korting
voor leerlingen t/m 17 jaar

(beginnerscursus) bij inlevering van
deze advertentie.

Info: 045-455609
Dagelijks inschrijven mogelijk

KERKRADE, Nieuwstraat 140



Spaubeekse archeoloog in ban van Belgische expressionist

Piet Boyens schreef
boek over De Smet

SPAUBEEK - Piet Boyens
<49) uit Spaubeek heeft een
standaardwerk geschreven
over het leven en werk van
de Belgische expressionist
Gust. De Smet. De titel van
het rijk geïllustreerde boek
is 'Gust. De Smet: Kroniek-
Kunsthistorische Analyse.
De ondertitel luidt: 'De ont-
wikkeling van een Vlaams
kunstenaar tussen 1891 en
1943, in relatie tot nationale
en internationale vernieu-
wing in de schilderkunst.

Boyens - sinds 1980 als archeo-
loog verbonden aan het Gemeen-
telijk Oudheidkundig Bodemon-
derzoek in Maastricht - heeft er
bijna acht jaar aan gewerkt.
Twee jaarna het behalen van zijn
diploma middeleeuwse archeo-
logie voltooide hij in 1980 zijn
studie kunstgeschiedenis. Hij
deed dat met het proefschrift 'De
schilderkunst van Gust. de
Smet. Dit doctoraalwerk was de
basis voor de vorige week ver-
schenen oevre-catalogus van de
Gentenaar Gust. De Smet, die in
1877 werd geboren en in 1943
stierf.

De Smet was een tijdgenoot van

onder andere de beroemde Bel-
gische schilder Constant Perme-
ke. In het expressionisme neemt
De Smet echter een eigen plaats
in. De jaren voor de Eerste We-
reldoorlog staat zijn kunst in het
teken van het impressionisme,
net als de doeken van zijn broer
Leon en zijn vrienden Frits van
den Berghe en Constant Perme-
ke.
Na de Duitse inval in zijn vader-
land trekt Gust. De Smet in 1914
naar Nederland. Hierkomt hij di-
rect in aanraking met nieuwe
stromingen van de moderne
schilderkunst en maakt hij ken-
nis met het werk van Sluyters,
Gestel, Le Fauconnier en de ge-
broeders Wiegman. Verder leert
hij de kunst kennen van Duitse
kunstenaars als Campendonk,
Mare en Heckel. Rond 1916
treedt een versobering op in De
Smets oeuvre.

Terugkeer
Na zijn terugkeer naar België in
1922 treedt in het werk opnieuw
een verfijning op, elk overbodig
detail wordt vermeden. Zo ont-
staat de kenmerkende 'peinture
a la Gustave De Smet', een unie-
ke mengeling van expressionis-
me en kubisme.
Rond 1926 krijgt het de stijl van
De Smet een zekere wending. De

nadruk komt meer te liggen op
kleurschakering en inhoud dan
op vorm en de kunstenaar bena-
dert zijn onderwerpen rationeler.
Hij ruilt het landelijk thema in
voor motieven uit het stedelijk
milieu en laat de dominantie van
de aardkleuren varen. Vanaf
1930 tenslotte neigt De Smets
werk naar tederheid. Hij hecht
duidelijk meer belang aan de
kleur dan aan de strenge vorm.
Zijn doekenzijn dan niet meer zo
schematisch en beredeneerd,
maar speelser en vrijer.

De internationale belangstelling
voor het werkvan Gust. De Smet
is de laatste jaren sterk gegroeid.
Dat uit zich ook in de prijs die
momenteel voor zijn doeken
wordt betaald. Tijdens een vei-
ling in Londen eind vorig jaar
werd voor een schilderij van De
Smet bijna 1 miljoen neergeteld,
dehoogste prijs die ooit voor een
Vlaamse expressionist werd be-
taald.

Presentatie
Het presentatie van het boek van
Piet Boyens vond plaats in het
Provinciaal Museum voor Mo-
derne Kunst in Oostende. Daar
werd tevens een tentoonstelling
over Gust. De Smet geopend.
Voor deze expositie heeft

Boyens ruim 150 doeken geselec-
teerd, die vanuit diverse landen
naar België zijn gebracht.
Het boek in linnen band telt 450
pagina's en liefst 1.500 illustra-

ties, waarvan 150 in kleur. Het is
binnenkort ook in deNederland-
se boekhandels te krijgen. De
prijs zal boven de 200 gulden lig-
gen.

" Het omslag van het boek van Piet Boyens over Gust. De
Smet.

Maastrichtenaar Frits van Lijf maakte bewerking
Riemens' operaboek

eindelijk weer verkrijgbaar
MAASTRICHT - Eindelijk is
het er weer, het Groot Opera
Boek van Leo Riemens, het
Nederlandse standaardwerk
op het gebied van het muziek-
drama. Jarenlang was het
boek niet meer verkrijgbaar,
omdat de vorige uitgever geen
nieuwe druk liet volgen op de
in 1974 verschenen vierde.
Uniepers onderkende de be-
hoefte aan een heruitgave van

het naslagwerk en Maastrich-
tenaar Frits van Lijf, opera-
kenner en persoonlijke vriend
van de in 1985 overleden
auteur, zorgde voor de bewer-
king en actualisering. En zo
kon afgelopen zondag in het
MECC te Maastricht tijdens de
opening van de Fleurado het
eerste exemplaar officieel
worden aangeboden aan één
van de grootste operazange-

ressen, die Nederland heeft
voortgebracht: Christina Deu-
tekom.

Frits vam Lijf heeft het oorsponke-
lijk boek van Leo Riemens zo veel
mogelijk intact gelaten. Zelfs het
voorwoord van Riemens bij de eer-
ste druk in 1959 werd integraal op-
genomen. Diens inleiding is deels
herschreven en afgestemd op de le-
zer van nu: oudere zangers en zan-
geressen zijn vervangen door nieu-

we generaties, die tegewoordig over
het algemeen meer bekendheid ge-
nieten. De discografie is geactuali-
seerd tot december 1987, wat even-
eens geldt voor de belangrijkste
theatervoorstellingen. In totaal wer-
den zeven nieuwe operabeschrijvin-
gen in het boek opgenomen. Zes
daarvan beschreef Leo Riemens
nog zelf, de ander - A Quiet Place
van Bernstein - werd door Van Lijf
opgenomen naar aanleiding van de
uitvoering, die de operaklas van het
Maastrichts Conservatorium er
twee jaar geleden van gaf.

Je kunt je afvragen, waarom Leo
Riemens juist deze opera's nog wil-
de toevoegen aan een nieuwe druk
van zijn boek, die er tijdens zyn le-
ven nooit is gekomen. Lorzfngs Die
Opernprobe of Die beiden Pedago-
gen van Mendelssohn zijn toch be-

trekkelijk onbelangrijkeen qua mu-
zikale impact bepaald geen opzien-
barende opera's, die een vergelij-
king met bijvoorbeeld Meyerbeers
Robert le Diable of Le Prophete -die niet in het boek worden bespro-
ken - niet kunnen doorstaan.
Het is jammerdat deredactiefouten
in de tekst, die zijn ontstaan toen
Riemens in de vierde druk enkele
nieuwe opera's opnam, ook nu niet
werden geëlimineerd: 'Op Mosé in
Egitto volgde een hele rij verdere
opera's', schrijftRiemens bij de be-
handeling van Le Comte Ory, daar-
mee verwijzend naar de eraan voor-
afgaande beschrijving van devorige
Rossini-opera, die echter niet han-
delt over Mosé in Egitto, maar over
de tussengeschoven Semiramide.
Dezelfde omissie wordt gemaakt bij
de later tussengevoegde Lucrezia
Borgia van Donizetti. Verder staan
er enkele merkwaardige vergissin-
gen in het boek, dieveelal niet meer
zijn dan tikfouten, maar toch een
kleine smet werpen op deze lang
verwachte heruitgave, die voor de
rest met liefde en zorg werd samen-
gesteld: zo werd de eerste steen van
Wagners Festspielhaus niet in 1892
maar in 1872 gelegd, heet de hoofd-
persoon in Verdi's opera niet Rigo-
letta en is de naam van de door
Wolfgang Wagner geëngageerde re-
gisseur niet Harry Jupjer, maar
Kupfer.

Het Groot Opera Boek - Leo Rie-
mens, bewerking Frits van Lijf;
Uniepers.

jos frusch

'Graf von Luxemburg'
vrijdag in première

ROERMOND - Orpheus, de
Roermondse opera- en operette-
vereniging, begint komende vrij-
dagaan een serie van vijf uitvoe-
ringen van haar nieuwste pro-
duktie, Der Graf von Luxem-
burg van Franz Léhar. Begeleid
door het Aachener Symphonie
Orchester brengt Orpheus de
première in de Oranjerie van
Roermond, waar ook zaterdag
deze muziekdramatische pro-
duktie, waaraan in totaal zon 140
personen meewerken, op het
programma staat. Verdere uit-
voeringen staan geprogram-
meerd in detheaters van Weert (7
maart), Heerlen (11 maart), Sit-
tard (17 maart) en Venlo (18
maart). De uitvoeringen begin-

nen om 20.00 uur.
Orpheus heeft voor deze produk-
tie, die wederom muzikaal wordt
geleid door Peter Schnitzeler sr.,
een aantal gerenommeerde solis-
ten weten te engageren: Hans-
Hermann Ehrich en Willy Schell
afwisselend in de titelrol, Fried-
hilde Filser, Peter Rasch, Jo
Janssen,Karin Beugels en Gerda
Schnitzeler. De regie is in han-
den van Erhard Burkhardt, die
in Duitse theaters werkzaam
was. Het ballet van choreografe
Ursula Sarossy zorgt voor de
dans. Kaarten voor Der Grafvon
Luxemburg zijn verkrijgbaar bij
de betreffende theaters en bij de
heer Roosjen (04750-17516) voor
de uitvoering van 4 maart. " Erhard Burkhardt, regis-

seur bij Orpheus.

Dario Fo en Jacq. Lecoq in Venlo
VENLO - In het kader van de manifestatie 'Venlo Internationale
Maskerstad', wordt komende zondag en maandag een internationaal
congres gehouden met als thema: 'Heeft het theatermasker/het mas-
kertheater nog toekomst?'. Tijdens dit congres, dat gehouden wordt
in De Maaspoort te Venlo, zullen enkeleberoemde theatermakers van
de partij zijn. Zo geeft Dario Fo een voor het publiek toegankelijke
demonstratie en houdt Jacques Lecoq, een van de grondleggers van
het moderne maskertheater, een lezing. Tevens zal hij bij de voorstel-
ling van Dario Fo aanwezig zrjn.

Tijdens het congres zullen zowel de geschiedenis van het masker (o.a.
door een lezing van Donato Sartori) als de gebruiksmogelijkheden in
het moderne theater aan de orde komen. De dubbel-voorstelling van
Dario Fo en Jacques Lecoq staat geprogrammeerd op maandag 6
maart om 19.00 uur.

recept
Witlof en tomaat
onder kaas
Benodigdheden voor 4 personen: 8
struikjes witlof, peper en zout, 6 to-
maten, 1 dl tomatensap, 1 tl suiker, 2
el paneermeel, 3 el Parmezaanse
kaas.

Was het witlof onder de kraan, ver-
wijder het bittere hartje aan de on-
derkant*van de struikjes. Kook het

daarna 10 minuten in water met een
snufje zout. Laat de struikjes daarna
goed uitlekken in een vergiet. Was
de tomaten en halveer ze. Verwarm
de oven voor op 200°C. - stand 4.
Leg de tomaten en het witlof naast
elkaar in een niet al te diepe oven-
schaal. Breng het tomatensap op
smaak met peper, zout en suiker.
Giet het sap daarna over de groen-
tes. Roer in een kommetje paneer-

i meel en Parmezaanse kaas door el-

kaar. Strooi het over de inhoud van
de schaal. Plaats het gerecht in de
oven. Na 25 minuten hebben de
groentes een krokante bovenlaag
gekregen.
TIP: Gebruik wortelsap in plaats
van tomatensap, doe er dan geen
suiker door maar wel een beetje si-
naasappelsap. Hierbij smaakt uit-
stekend gebakken kip. **

hub meijer

kunst

kunst en cultuur
redactie: jos frusch

Toegewijde zang
van ASKO-koor

MAASTRICHT - In het kader
van de INTRO-concertreeks
trad zondagmiddag in de ma-
tig bezette aula van de Stede-
lijke Muziekschool te Wyck-
Maastricht het ASKO-koor op,
de vocale equivalent van het
Amsterdams Studenten Ka-
mer Orkest. Dit uit 22 leden
bestaande amateurkamer-
koor, dat zich voornamelijk
bezighoudt met 20ste-eeuwse
koormuziek, voerde 0.1.v. Jos
Leussink een viertal Neder-
landse a cap(p)ella-composi-
ties uit: 'De Papalanggi heeft
geen tijd' (1987) van Sinta Wul-
lur, 'Car nos vignes sont en
fleur' (1981) van Ton de
Leeuw, 'Ensembles' (1972) van
Jan Vriend en 'Canti Carnas-
cialeschi' (1966) van Robert
Heppener.

Muziek van Sinta Wullur was reeds
eind vorige maand tijdens een IN-
TRO-concert te beluisteren. Toen
voerde het gamelan-ensemble Gen-
dang, waarvan de componiste ook
deel uitmaakt, 'Ganantara' uit. Die
typische gamelan-klanken en de
zoetelijke oosterse sfeer waren
eveneens in het koorwerk over de
Papalanggi duidelijk aanwezig. Net
als bij het stukvan haar leermeester
Ton deLeeuw staat Wullurs muziek
in dienst van het woord: de tekst
wordt muzikaal vrijwel op de voet
gevolgd. In de Leeuws 'Car nos vig-
nes' gebeurt echter muzikaal veel
meer. Op teksten uit het Hooglied
klinkt eerst letterlijke eentonigheid,
er ontstaan klankvelden die in veel-
stemmigheid overgaan en het laat-
ste deel deed mij denkenaan de tijd
van de middeleeuwse trouvères.
Opvallend was dat beide werken
nogal temperamentloos klinken;
qua dynamiek kwam men nauwe-
lijks boven mezzoforte uit.

Het korte 'Ensembles' van Jan
Vriend is een tekstloos stukje waar-
bij vocaal-dynamisch geschoven
wordt in plaats van de klanksterkte
als duidelyk contrastmiddel te ge-
bruiken. Omdat de stemmen elkaar
voortdurend overlappen waren er

amper rustpunten in de mui^
schuivende panelen te ontdekt
Carnavalswerk
Hoofdmoot van het prograflj
vormde zonder meer het carna^
werk van de sinds 1982 in LiroW
woonachtig en werkzaam ztf
Amsterdamse componist R°'
Heppener. Zijn uitbundig klirül
de 'Canti Carnascialeschi', gesclj
ven op teksten uit de Italiaanse!
naissance, weerspiegelen de F\o'
tijnse carnavalssfeer uit de tijd *
Lorenzo 'Il Magnifico' de Me^waarin liefde en dood naast _\
staan, evenals levenslust en 'PJtenza'. In de expressieve klan1'
van de oneven delen zit hoorbj!
het Italië van de 15de eeuw, al r
frottola en villanella slechts in éfi.
aanwezig. Tegenover het spree^
zang van deel 2 staat het smekjjj
en enigszins bangelijk overkom^'Il carro della Morte' (deel 4),
het voortdurend klagend op^
kende 'penitenza' (doe boete).

Durf
Het ASKO-koor bracht deze vj3
muzikaal en technisch zeer itio^Jke a cap(p)ella-composities met wj
te toewijding, al bezit het hoorb^niet het vermogen van een (se_
beroepsensemble om deze wer"|
op adembenemend niveau ui' I
kunnen voeren. Desondanks zo^Jgeen enkel ander amateurkoor
ons land weten dat een dergel]
veeleisend programma zo dur"
kan brengen!

peter p.gra^
_->
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Ambtenaren
tegen plannen
van Van Dijk

I Van onze Haagse redactie

I^N HAAG - De ambtenaren-
eden zijn fel gekant tegen de
°orstellen van minister Van

ipk (Binnenlandse Zaken) om*n deeltijd-VUT in te voeren
1 °°r burgerlijke rijksambtena-
*n en daarvoor hun vergoeding
'°or woon-werkverkeer af te ne-
j"en. Die vergoeding kan nu op-

-0 "Pen tot 80 gulden per maand.

J'recteur-generaal Hans Pont
jht'l veraer voor de zwanger-

-1 *haps- en bevallingsverlofpe-
Jodemet twee weken uit te brei-en tot 14 weken. Hij wil ook be-

zuinigen op de gratificaties voor
ambtsjubileums en de uitkerin-
gen bij overlijden door in die be-
dragen de kinderbijslag niet
meer mee te laten tellen. Ook wil
hij afschaffing van dubbele be-
zoldiging bij herhalingsoefenin-
gen door de militairebezoldiging

in mindering te brengen op de
ambtelijke.
Per 1 januari 1990 zullen ambte-
naren volgens het nieuwe belas-
tingstelsel belasting en sociale
premies gaan betalen over de ki-
lometervergoeding en de vergoe-
ding voor telefoonkosten. Met de
ambtenarenbonden wil Pont
deze vergoedingen zodanig aan-
passen, d.w.z. verlagen, opdat er
geen belasting en sociale pre-
mies behoeven te worden be-
taald. Wel wil Pont de daardoor
vrijkomende bedragen in geza-
menlijk overleg besteden aan de
verbetering van andere arbeids-
voorwaarden.

Inderwijsbonden tevreden over voorstel

Deetman spaart
kleine scholen

Van onze Haagse redactie

lIJN HAAG - De bezuiniging van 50 miljben gulden op deper-
van kleine scholen is voor dit jaar van de baan.

gister Deetman van Onderwijs en de vier onderwijsbonden
AVachten daarover vandaag formeel een akkoord af te slui-

.afblazen van de gewraakte be-ding wordt bekostigd uit gel-
H voor de kortdurende vervan-U* van zieke leerkrachten. Daar-
X minder gebruik gemaakt dan

Bovendien levert het. doorgaan van de maatregel
J*nan geld op, omdat hij nu geen
.^achten hoeft te ontslaan. Dat

maakt immers een sociaal plan
overbodig.
De VVD weigert ieder commentaar
op het nakende akkoord. Toen
Deetman vorige week toezegde 'een
nachtje te zullen slapen' over het lot
van de kleine scholen, reageerden
de liberalen furieus. Volgens het
VVD-Kamerlid Franssen zette

Deetman het parlement in zijn
hemd, door terug te komen op een
door de TweedeKamer bekrachtig-
de bezuinigingsmaatregel.
Ook binnen het CDA was enige irri-
tatie ontstaan over de handelwijze
van Deetman. „Dat neemt niet wegdat we met warme belangstelling
kennis nemen van de toenaderingtussen Deetman en de bonden", al-
duseen woordvoerder. Verder com-
mentaar bewaart het CDA tot hetakkoord formeel is ondertekend.

Opgelucht
De PvdA is opgelucht dat de maat-regel van de baan is. „Jammer al-leen dat het zolang heeft geduurd",
aldus het PvdA-Kamerlid De Cloe.Zijn partij diendeeind vorig jaar te-
vergeefs een voorstel in om de klei-
ne scholen te sparen. De Cloe gaatervan uit dat de bezuiniging
..slechts op papier voor één jaarvande baan is". De Cloe: „In werkelijk-
heid is het met de maatregel natuur-lijk voorgoed gedaan. Als het over-leg in september wordt hervat, na-dert de verkiezingsstrijd. Dan zal
Deetman wel eieren voor zijn geld
kiezen".
De vier onderwijsbonden toonden
zich gisteren tevreden. „Het voor-
stelmaakt duidelijkdat ook volgens
de leden van hetkabinet de grenzen
van het aanvaardbare zijn bereikt",aldus de bonden in een gezamenlij-
ke reactie.

Oorspronkelijk wilde Deetman 100
miljoen bezuinigen op de perso-
neelssterkte van kleine scholen (tot
123 leerlingen). Maar dat bedrag
werd in december door het parle-
ment gehalveerd.

Uitstel van keuring
telefoons geweigerd
U WAAG - Importeurs en groot-
belbedrijven krijgen geen uit-
Kan de verplichting om tele-jJJ'oestellen te laten keuren alvo-
i. 2e in de verkoop te brengen.
jjjSiri februari had de Raad voor het
ijj.*'- en Grootwinkelbedrijf
ij,°r de minister om dit uitstel ge-
l Sd. Sinds 1 januari van dit jaar
jjBeft winkels telefoons verkopenLiUet door de PTT °P de marktfet^en gebracht, op voorwaarde

Il ac apparaten goedgekeurd zijn

door de KEMA of de PTT. Volgens
de Raad FGB heeft de minister de
keuringseisen te laat bekendge-
maakt. Daardoor zijn veel telefoons
nog niet gekeurd.

Volgens de minister hebben de be-
drijven ruimschoots de tijd gehad
om hun telefoons ter keuring aan te
bieden bij KEMA of PTT. De Raad
FGB vindt dat de minister met twee
maten meet. Leveranciers van tele-
fooncentrales hebben wel uitstel ge-
kregen.

Woordvoerder mr H. Plagge van de
Raad FGB verklaarde gisteren dat
de rechter om een oordeel zal wor-
den gevraagd over de affaire. Bij de
Europese Commissie is een klacht
ingediend.

Alle politieke
gevangenen in
Iran gedood

RibV^°ET/BAGDAD - Alle mensen
s \r>rn politieke redenen in Iran in

*veVangenissen zaten, zijn om het
Hjj1 gebracht. Dat heeft de Iraanse
fy s^er van binnenlandse zaken,
Vu. bar Montashemi, gisterenX'aard.
X5ns berichten van de Ver-

Naties en van de internatio-
W organisatie voor de mensen-
r, jf

ten Amnesty International zijn
n de afgelopen zes maanden

Oj 1-000 mensen geëxecuteerd.- Au anse parlementsvoorzitter,
W^bar Hasemi Rafsanjani, heeft
&oij t.r deze maand toegegeven dat
Ws .e gevangenen zijn gedood., 'i)tie

an Jan' noemt de aantallen exe-
(Preif Waarvan westerse berichten

*en, overdreven.

Onderwijszoekt
beleggers voor

Studieleningen
/V^o - Minister Deetman

S g derwiJs heeft zijn ambtelijke
o Vraagd 'voorwerk' te verrich-
&h\ na te gaan of het mogelijk is

t '^ h dle?eningen te laten financie--oor institutionele beleggers.

etUl^komst van het onderzoek
Ze week nog worden voor-

i\ n
aan de minister. Dit met het

staanri d- ministerraad van aan-
tip öe vrijdag, waar wederom over
Jom. studiefinancieringsperikelen
)>,Xl gediscussieerd.

lo^,er Lubbers heeft daarop afge-
bet» V^dag al gezinspeeld. Het is

na het vastlopen van de
*ver mar>delingen met de banken

, WnVerzelfstandiging van de stu-V;;iancierine alle alternatieve
v eSyl^Jkheden zijn uitgeput, zo bc-

' l^ihi8* een woordvoerder van hetI lastene van onderwijs.

' Ne:?omaamste struikelblok in de

' vQrmri a"delingen met de banken
I%t

c het 'sociale risico' van stu--1 die door onvoldoende in-
-161 in staat zi Jn hun stu-

*>Jn ~ af te lossen. Deetman en
\d

c ,ega Ruding van financiën

'* ril; dat de banken dat financië-°&dt teyeel wilden afwentelen
Vr overheid.

ens is de verwachting dat de
Vrit nog enige adempauze
%oi gegund om de alternatievefi-n"gsmogelijkheden af te tas-e miljoen gulden aan be-
ion^fen die Deetman dit jaar
l^nrii!, open doordat de verzelf-gmg met bijtijdsvan de grond
Wr hZOU ministerRuding voor éénaoor de vingers willen zien.

CDA: nu oneigenlijke discussie aan de gang

Kamer verdeeld na
Aids-besluit Dees

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - „Een donderslag".
Zo reageerde het CDA-Kamerlid
Janmaat-Abee op het besluit van
staatssecretaris Dees (Volksgezond-
heid) om geen Aids-test toe te staan
op bloed dat mensen voor andere
doeleinden hebben afgegeven. Hij
wees daarmee een voorstel van de
Aids-commissie binnen de Gezond-
heidsraad van de hand. PvdA-Ka-
merlid Van Otterloo reageerde in-
stemmend.

Dees kreeg het advies van de com-
missie uit de Gezondheidsraad afge-
lopen donderdag. Hij weigerde toen
op de zaak in te gaan. De bewinds-
man kondigde aan het stuk in het
weekeinde te lezen en dan een
standpunt te zullen innemen. In eer-
ste reacties wees de PvdA het plan
van de hand. Het CDA liet weten er
op zich niet afwijzend tegenover te
staan, terwijl de VVD zich buiten de

discussie hield.
Zondag liet Dees weten nietvoor de
plannen van de commissie uit de
Gezondheidsraad te voelen. Hij
noemde het voorstel ook „niet over-
tuigend". De staatssecretaris zei
dan ook niet van plan te zijn de wet
te wijzigen om het idee van de com-
missie uit de Gezondheidsraad mo-
gelijk te maken. De commissie had
immers voorgesteld ook zonder toe-
stemming van de betrokkene zelf
het bloed op de aanwezigheid van

het Aids-virus te gaan testen. Daar-
mee kwam men echter in botsing
met de Grondwet. Volgens Dees
heeft het gedachte onderzoek geen
„meerwaarde" en betwijfelt hij of
het tot andere inzichten over het
voorkomen van Aids kan leiden.

In haar reactie zei mevrouw Jan-
maat: „De bewindsman had eerst de
Kamer moeten informeren en niet
zijn standpunt via de radio bekend
moeten maken. Er is nu een onei-

genlijke discussie aan de gang. Ik
zal de bewindman nog vandaag
schriftelijk ,om opheldering vra-
gen".
Prof. dr J. Huisman, secretaris van
de commissie uit de Gezondheids-
raad die het het advies over de Aids-
test uitbracht, toonde zich teleurge-
steld over de uitlatingen van Dees.
„We hebben wel ingeschat dat niet
iedereen staat te juichen over onze
visie", zegt hij. „Maar als infectiebe-
strijders willen we graag beter in-
zicht in het aantal geïnfecteerden.
Met de huidige gegevens kunnen
we dat niet; die lopen ook sterk ach-
ter. De oplossing die we voorstellen
is als het ware second best".

Huisman voert aan dat ook andere
landen steeds meer anoniem bloed-
onderzoek op het voorkomen van
het Aids-vrus gaan doen. In de Ver-
enigde Staten is het al wettelijk ge-
regeld dat alle baby's worden on-
derzocht.

binnen/buitenland

punt
uit

Kolen
Het is onmogelijk om voor ons
land een importstop van Zuid-
afrikaanse kolen af te kondi-
gen. Daarvoor is aanvullende
regelgeving nodig. Staatssecre-
taris Van Rooy (Economische
Zaken) heeft dit deKamer laten
weten. Onlangs bepleitte
PvdA-voorman Kok een derge-
lijk importverbod.

Directeur vast
op verdenking
van ontucht

Van onze correspondent

ZETTEN- De rijkspolitie in Nijme-
gen heeft gistermorgen de 55-jarige
directeur van de Heldringstichting
en van de kliniek voor Jeugdpsy-
chiatrie 'De Lingewal' in Zetten
aangehouden. De man wordt ervan
verdacht ontucht te hebben ge-
pleegd met pupillen van de beide
instellingen.
Sinds begin januariis een team van
vier rechercheurs met de zaak be-
zig. In totaal zijn inmiddels twaalf
aangiften binnen van jongeren, die
door de verdachte seksueel mis-
bruikt zouden zijn.De feiten zijn ge-
pleegd van 1971 tot en met 1987. De
slachtoffers, meisjes die toen tussen
de 13 en 18 jaar waren, werden vol-
gens een woordvoerder van derijks-
politie soms wekelijks, soms maan-
delijks seksueel misbruikt.
De directeur van de Zettense instel-
lingen werd in december door de
besturen van beide instellingen ge-
schorst en per 1 februari dit jaaront-
slagen. Reden was dat men ernstige
klachten had over de behandelwijze
van de algemeen directeur.
De meeste slachtoffers verkeren na
de ontucht volgens de politie nog
steeds in grote psychische proble-
men. Velen waren ook in het verle-
den al slachtoffer van incest of an-
der seksueel misbruik.

Mogelijk spoedig
vervoerkaart

voor militairen
DEN HAAG - Het ministerie van
defensiewil met ingang van 1 maart
starten met het uitdelen van gratis
openbaar-vervoerjaarkaarten (OV-
jaarkaart) aan dienstplichtige mili-
tairen.

Of dit lukt, hangt af van onderhan-
delingen die nog deze week met de
NS plaatsvinden. Blijft overeen-
stemming uit, dan zal de invoering
van de kaart naar mei verschuiven.

Deze zomer nog wetsvoorstel om 'bedrijfsongeval' op te vangen

Ambtenaren en Kamer
in de fout bij plan Oort

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Ambtenaren van Fi-
nanciën en deTweedeKamer zijn in
de fout gegaan bij de debatten over
de vergaande belastinghervorming
volgens de voorstellen-Oort. De
voorgestelde beperking van vergoe-
dingen die werkgevers belastingvrij

aan werknemers kunnen geven als
deze alleen onder de loonbelasting
vallen, wordt niet bereikt.

Staatssecretaris Koning (Financiën)
heeft deze nalatigheid gisteren in
Apeldoorn bekend gemaakt. Hij
kondigde aan nog deze zomer met
een wetsvoorstel te komen om het
„bedrijfsongevalletje" op te vangen.
Indien de reparatie niet zou lukken,
kan dit een tegenvaller van tiental-
len tot honderden miljoenen gul-
dens betekenen.
In de voorstellen-Oort stond dat
vergoedingen die werkgevers aan
werknemers gaven voor verhuis^
kosten, huisvesting buiten de woon-
plaats, kantoorruimten aan huis en
gebruik van de privé-auto voor de
onderneming boven een bepaald
maximum belast zouden worden.
Dat zou zowel gelden voor werkne-
mers in de loon- als de inkomsten-
belasting.
Bij verhuiskosten was het maxi-
mum 12 procent van het salaris met
een maximaal bedrag van 12.000
gulden. Bij huisvesting buiten de
woonplaats mocht nog maximaal
twee jaar een vergoeding gegeven
worden. Voor kantoorruimten werd
de vergoeding gezet op maximaal 15
procent van de huur of huurwaarde
plus 15 procent van de energielas-
ten. Bij het autogebruik werd een
vergoeding tot 44 cent per km. on-
belast, gelaten.
In deKamerdebatten dienden de le-
denVermeend (PvdA), Vreugdenhil
(CDA) en De Grave (WD) samen
een wijzigingsvoorstel in. Daarin
werden de algemene criteria om dit
soort kosten aftrekbaar te houden,
aangescherpt. Vergeten werd echter
een verwijzing in het voorstel naar
de loonbelasting op te nemen. Het
voorstel van de drie Kamerleden
was technisch voorbereid op Finan-
ciën. Ook daar zag men de loonbe-
lasting over het hoofd. Het gevolg
was dat het idee alleen op zou gaan
voor werknemers die onder de in-
komstenbelasting vallen.
Op Financiën is de fout nu ontdekt.

Koning sloot echter niet uit dat er
nog meer van dit soort zaken aan
het licht komen. Na de behandeling
van devoorstellen-Oort in de Eerste
Kamer, in april, wil hij daarom alle
onregelmatigheden in de plannen
via een nieuwwetsvoorstel dat deze
zomer komt, opvangen. Zoals be-
kend moeten de nieuwebelastingen
volgens Oort op 1 januari 1990 in-
gaan.

Vrijheidsprijs
voor Havel

PARIJS - De Vrijheidsprijs 1989 is
toegekend aan de Tsjechoslowaak-
se toneelschrijver Vaclav Havel. De
prijs is hem toegekend voor zijn
hele werk, aldus de jury ondervoor-
zitterschap van Eugène lonesco.
De Franse Penclub stelde de prijs in
1980 in. Hij was bestemd voor een
buitenlandse schrijver die in eigen
land de meningsvrijheid verdedigt,
ondanks de problemen die dat met
zich mee kan brengen.
Het werk van Havel is in Tsjecho-
slowakije verboden. Verleden week
werd de schrijver tot negen maan-
den gevangenisstraf veroordeeld
omdat hij de 20ste verjaardag had
herdacht van de dood van Jan Pa-
lach, een student die zich door zelf-
verbanding van het leven beroofde
uit protest tegen de Sovjetrussische
inval in Tsjechoslowakije in 1968.

Politie
De burgemeesters van 41 klei-
nere gemeenten in ons land en
hun politiechefs willen dat er
zo spoedig mogelijk een onder-
zoek komt naar een minimale
politiekorpssterkte. Het in het
voorlopige standpunt daarover
van de ministers van justitie en
binnenlandse zaken opgeno-
men getal van 36,2 formatie-
plaatsen is 'natte vingerwerk'
en mist elke beargumenteerde
onderbouwing. Bovendien is
dat getal in flagrante tegen-
strijd met de uitspraken van de
ministers, dat de politie in alle
gemeenten haar normale basis-
zorg moet kunnen vervullen,
aldus de burgemeesters.

Patiënten
Staatssecretaris Dees gaat een
proef subsidiëren met een aan-
tal gemakkelijk toegankelijke
regionale projecten voor de op-
vang van en bemiddelingen ad-
visering bij klachten over de
gezondheidszorg. Ook een lan-
delijk 'ondersteuningspunt'
voor deze projecten krijgt sub-
sidie.

Projekt
Minister Smit-Kroes (Verkeer
en Waterstaat) houdt vast aan
haar standpunt dat de water-
schappen 200 miljoen gulden
moeten bijdragen aan de bouw
van een stormvloedkering in de
Nieuwe Waterweg. Uitstel van
het projekt, dat in totaal een
miljard gaat kosten, is onver-
antwoord, schrijft de minister
gisteren in een brief aan de
TweedeKamer.

Gestolen
Een 46-jarige Enschedeër en
zijn 25- en 23-jarige zoon heb-
ben bekend in 1988 en begin dit
jaar bij garagebedrijven in heel
Nederland zeker 60 auto's te
hebben gestolen. De totale
waarde van de buit bedraagt
meer dan een miljoen gulden.
Bijna alle gestolen auto's zijn
spoorloos.

CSU
De Beierse christen-democrati-
sche CSU heeft er bij de West-
duitse kanselier Helmut Kohl
op aangedrongen zich sterker
te richten op de conservatieve
kiezers in Bondsrepubliek. De
leidersvan de CSU en CDU, die
in Bonn met de liberale FDP de
regering vormen, beraadden
zich gisteren over een aantalre-
cente verkiezingsnederlagen.

Overval
Bij een overval op een bank-
kantoor in Wageningen is voor
350.000 gulden buitgemaakt.
Twee met bivakmutsen gemas-
kerde mannen kwamen om-
streeks 14.00 uur de bank bin-
nen en dwongen onder bedrei-
ging van een pistool een aantal
medewerksters op de telafde-
ling het geld af te geven. Daar-
na vluchten ze in een gereed-
staande auto die werd bestuurd
door een derde man.

Explosie
Een ontplofte opslagcontainer
op een bouwterrein aan het An-
jerhofin Aalsmeer heeft gister-
ochtend voor miljoenen gulden
schade toegebracht aan huizen
in de omgeving. Een lekkende
gasfles in de container heeft
waarschijnlijk de explosie ver-
oorzaakt.

Mariniers
Vier mariniers zullen wegens
hun misdragingen tijdens de
overtocht per veerboot van
Rotterdam naar Huil in de
nacht van 17 op 18 oktober vo-
rig jaar alsnog strafrechtelijk
worden vervolgd. De fiscaal
(officier van justitie) van de
Zeekrijgsraad heeft besloten
hen voor de Zeekrijgsraad te
dagen.

Ontploft
In het centrum van de Ameri-
kaanse plaats Akron, in de staat
Ohio, zijn in de nacht van zon-
dag op maandag drie treinwa-
gons ontploft met de zeer gifti-
ge stof kaliumcyanide. Een
zegsman zei dat een deelvan de
bevolking van de binnenstad
uit voorzorg is geëvacueerd
omdat in de buurt van de plaats
van de explosie een aantal wa-
gons staat met butaangas en
ethanol. Hij voegde daaraan toe
dat geen gewonden zijn geval-
len en dat de oorzaak van de
ontploffing nog niet bekend is.

" Aan de steeds kritischer wordende toestand in de mijn van
Trepca (foto), in de Joegoslavische provincie Kosovo, is giste-
ren een einde gekomen. De 1.300 Albanese mijnwerkers, die
sinds acht dagen hongerstakend onder degrond verbleven, zijn
gisteravond begonnen hun mijnschachten te verlaten. De mijn-
werkers eisten het ontslag van de partijleider van Kosovo,
Rahman Morina, van de partijleider van Pristina (de hoofd-stad van Kosovo), Husamedin Azemi, en van het lid van het
Centraal Comité van de communistische partij, Ali Sukrija.
De arbeiders beschuldigen hen ervan de belangen van Albane-
zen in Kosovo te hebben verraden. Gisteravond is de mijnwer-
kers schriftelijk het ontslag toegezegd van Sukrija. De twee an-
deren hadden enkele uren daarvoor reeds gezegd hunfunctie te
zullen opgeven. Daarop begonnen de arbeiders naar boven te
komen.

(ADVERTENTIE)
ANPNIEUWSTELEFOONI
mmttLmJ.r' AsljTjZjTil*BJv/êB-,MIBKJ^mX%iIhm mi'mT mff^^^l Ma

(ADVERTENTIE)

yJ De exclusieve V.
voorjaarscollectie
is binnen!

B Wonen met
■21 de mooiste

stoffen,
behang en

Hiii f____Ls2J_s ifisiS
mr' * ■ m^HwlSlmiKC^mimmmmWmm

Synoniem voor tijdloos
design, eerste klas
handwerk en uitstekend
zitcomfort.

dlb de bruijn

Decoratie - binnenhuisarchitectuur
■^ Kerkstraat 43, BomA telefoon 04498-51760 f

" Zeker drieduizend boeren uit Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland namen gisteren deel
aan een trekker-estafette als protest tegen het Europees en nationaal landbouwbeleid en het mi-
lieubeleid. Collega-boeren, hoofdzakelijk akkerbouwers, uit onder meer Overijssel en Noord-
Holland hebben de estafette aan het eind van de dag overgenomen. Zij gaan vandaag verder
richting Den Haag. Daar besluiten de boeren deestafette morgen met het aanbieden van een pe-
titie met hun grieven en eisen. De boeren willen dat er een eind komt aan de daling van de prij-
zen voor een aroot aantal akkerbouwprodukten.

Limburgs dagblad
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U HOEFT ÉCHT NIET MEER VERDER... U SLAAGT

ALTIJD OP DE MEUBELBOULEVARD
. want DE MEUBELBOULEVARD

-^/"^ "N^"~ "N/^ . heeft u heel wat te bieden, zoals:
' * ~"v>\s^_____^^ 1. 10.000 m2verkoopoppervlakte (351 fabrikanten onder

/^
*^ —.«_ ■ N/^"~ N^^ Xy^^^ 2. klassieke en moderne meubelen in diverse stijlen,

/ >s/^-—r" ~~^y^ ~^\. >>^^^ n^, houtsoorten en prijsklassen;
fijfifßPi BOULEVARd| x/ Ny/ 3. scherpe prijzen voor binnen- en buitenland;
lr^^^^^^jL >✓" 4. een schitterende en smaakvolle presentatie;

jt*^*y y~ T] I—rr l\ i\ {h ii **' een Prei^se bediening en deskundig advies
<%&_±^ f^u - P 1 ■ "TffU I_P~*X fi\ L\ i\ (binnenhuisarchitecten aanwezig);

fö^r^K nn N ÜW Ul**^ Mum r f fl! I; IWrl een Sroot assortiment van bekende merkartikelen, o.a.
Rh ~t IWSï @H~& 1 ï 111 I—M My tf l f*xb Auping, Artifort, Benders/Bech Rolf Benz (8.M.P.),

"'^sr \Xt. x'fïë-A>^M^^^l^^^^E!El^^^^X^ International, Metaform, Pastoe en Leolux.

..' '.'"-V;TZ?r:^Xx^_ ■ PARKEERPLAATSEN (voor de zaak)
een COFFEESHOP, KINDERCRÈCHE en LIFT

MEUBELBOULEVARD René Pans B.V. 1-^
Cabergerweg 10, Maastricht, tel. 043-215585 MEUBELBOULEVARD!
Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen. Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht, Topform fAxj
dan rechts afslaan (dus niet de slinger af naar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. 's Maandags vanaf 13.00 uur geopend en donderdag koopavond. dealer

-■■ ■■- ——^^—^———^——^—— ———^mj.

/EPVICE RUBRIEK
Stand 166 MBK-dagen

Hq BCT bv
mmmmmmmm_\ JE_______ Heiberg 40~

6436 CL
Amstenrade

computeropleidingen pos,bus 2552

/ kantoorautomatisering 6401 DB Heerlen
/ UNIX
7 4GL-lOOIS Tel. 04492-4545

database-ontwerp Fax 04492-4730
_^—i—_^________________________________________

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWl
i * ' i . in. i.

SpWA I rOVIIICIG Bureau Bibilotheek
i)i___ihj | " i Postbus 5700

OgjSl LimDUTQ 6202 MA Maastricht
"^^ tel. 043-897386 .

nMdwMing Gedeputeerde Staten van Limburg
vJS/8-S9 maken bekend dat ingevolge artikel 4, lid 4

van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen van
1 maart tot 31 maart 1989voor belangheb-
benden op de provincie griffie Limburg ter
inzage ligt het voorontwerpplan voor de
hoofdgroep verpleeghuizen in de gezond-
heidsregio's Noord-Limburg en Zuid-Limburg
(26 en 27). Belanghebbendenkunnen tot
1 mei 1989bezwaar tegen dit voorontwerp-
plan schriftelijk indienenbij Provinciale Staten
van Limburg. Zij worden in de gelegenheid
gesteld nader hieroverte worden gehoord.
Maastricht, 28 februari 1989.

t I

WffRSOONUJKE XX^XX=ri"-
LtNlN«tefêfiflfe s

„VOOO,- ■* , 488.04 M> I

' ' CMV BANK - BRUNSSUM - KERKSTRAAT 294
TELEFOON 045-251043. of\ srr\r^/—]r\n rtAk n_x
Van 17.00-21.00 uuren zaterdags van Ti/l Cn II i \V/ KZIIXIK.900-1300uur:06-0227272 (gratis) I i v—'U\_/U \_/ L^J"M ll\
VOORDELIG, DISCREET EN SNEL. OOK E \ J\A/ l/rpHipt \A/33rHIfTVOORALUWVERZEKERINGSZAKEN. /^Yg V^»» iM^VilCt WVCUM\JI^

I© I
Donderdag 2 maart
aanvang 20.00 uur
openbare lezing:
AQUARIUS EN DE
RENAISSANCE VAN
HET GNOSTIEKE
CHRISTENDOM
Baron Hotel
Wilhelminaplein 17 _
Heerlen ■ .^^tÉÉÉ

I KOOP EEN LOT, I
VERBETER HUN LOT.

Willem en MaryLoterij.
Hulp voor de Afghaanse vluchtelingen.

'büh^ïes
Bunnies jeugdschoenen munten uit in mode,
pasvorm en hoogwaardige kwaliteit.
Ze zijn er in vijf wijdtematen.
Ons vakkundig advies vergemakkelijkt uw keus
uit de nieuwe collectie.

mWrt * b+ Nuth, Stationsstraat 224, tel. 045-241286.
sJt^*^ Am ri^Jl Wyckerbrugstraat 38A, 6221 ED Maastricht,

*^ l»"**»»!^1"" "" +* tel. 043-210426. i
schoonon b.v. Donderdag koopavond tot 8 uur; A

's maandags tot 1 uur gesloten. SA
a—m^——mijmmm—■—*■

'Laat lepraook jóu
eenzorgzijn.

~lyf. 2 'M

Stort uw bijdrage op
postgiro 50500 of

bankgiro 70.70.70.929
Nederlandse Stichtingvoor

Leprabestrijding/Amsterdam

_
Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 23*
1989, is het volgende faillissement uitgesproken:
Bouwbedrijf CJ. Savelkoul BV, gevestigd en ka^toorhoudende te 6136 KN Sittard, Nieuwstadterw«9
3, met een nevenvestiging te 6466 GV Kerkrat
Locht 163.
Rechter-commissaris: mr. G.M.C.J. Gemmeke-v*
Delft. Curator: mr. A.L.W.G. Houtakkers, Rijkst
Zuid 45, 6131 AL Sittard, tel. 04490-13383 ('"*'
13635).

Sittard Maastricht Geteen Heerlen Kerkrade J
Rijksweg Noord 88-90, Grote Gracht 31, Rijksweg Centrum 22, Geerstraat 24, Mozartstra»^
tel. 04490-14234 tel. 043-212731 tel. 04490-43213 tel. 045-714090 tel. 045-4^I

I | j W f / T r m g_M I Bij vonnis van de arrondis-
H / 7 ____■/_ Ml I sementsrechtbank te Maas-LiJLL^LiJ^JI I tricht d.d. 16-2-1989, is op-rT^TTTTT ï^I^^^^^^^^^^^^B I geheven de algehele ge-

l'/il»/i mtliMmml —4km\ I meenschap van goederen
f 1 T I tussen de echtelieden Ca-I tharina Juliette Maria

■^ I Grefen, ambtenaar, en
_, W^ Matthias Joseph Lenzen,

f BEIERSE ALPEN 7dg 799.-1 zonder beroep, beiden wo-IBRUNNEN senlo dg 499,-f nende te Kerkrade aan defLUGANO 7 dg 749,-f Klein Graverstraat 151.
fDIANO MARINA 10 dg 1079,-f Mr. J.J.M. Golstein,
INICE-MONACO 7enlodg 599,-1 advocaat en procureur,fPARIJS 2.3,4 en 7dg 139,-f Grupellostraat 8,fLONDEN 4 dg 449,-f 6461 EV Kerkrade.

■BERLIJN 3 en 4 dg 299,-ffKOPENHAGEN 3 en 4 dg 299,-f
fPORTOROZ-ADRIA 10 dg 945,-f I■ MERANO-DOLOMIETEN Bdg 799.-f RnllllilVpn
ITORBOLE-GARDAMEER 10 dg 889,-f nUIIUIIVCII
IZELLAMSEE 8 dg 779.-f (Heroal-systeem)
fVELDEN-WORTHERSEE 10 dg 1095. f »,»...„,»«___________/wenen 7dg 789. f Zonwering

IROME-FLORENCE 10 dg 989.-f „ - a
/LOURDES 7dg 699, f KUnStSïOf XcXÏÏteü

" IARNSBERG-SAUERLAND sdg 499,-f
InORMANDIE-LCIRE sdg 499- B~^. ■■■■I ■■■JNOQRSE FJORDEN Bdg 1289,-^S^vW T^l M IMMI 7^l
\±^^—_ff 1 mwmmmmmmmmmmmmmT'i " mmij Greymansstraat 18

RrS?9b^£ s3| SCHINVELD
mL___m^Ê_^^^_____ tel. 045-256371

■(^)m8555 éMO mmm Vraag vrijblijvend
WjI^IJmWMUSSSEi 3uC 32523 prijsopgave.

, :
||||lIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM! WELCOME TO A WORLD

i-gmmmm^m OFBURBERRY
I I e exc^us've Burberry
I I collection, the very essence of
|■ ui ij^ia^j I Hl taste and style.

t^^mMK. 'JT^V Voor heren: regenjassen,
I K 1 -9 kostuums, blazers, pantalons,

V ! 1111, jacks, schoenen, shirts, dassen
I V /'jl' I en accessoires.

i^r Ik Voor dames: regenjassen,
I mantelpakjes, blazers, rokken,

pantalons, jacks, pullovers,
P blouses en accessoires.

Fc/V f vW^a m^^^F■ Let it pour shellcruiuierlh« Burberry ■ _____l^■■————■!
I KERKRADE, tel. 045-45260ö^^m^MÊ^m^^^r'Einderstraat 44 ffry

Voetgangersdomein P^ WIJNEN
llllllllllllllllllllllllllM

" ■ -I

Tapijt - mooi, degelijk, betaalbaar.
Bij Schunck hebben ze precies wat u zoekt!

Zeker weten!
met legklare foamrag. B*'SCt^4*»ft^^^S®S 6r°Ve °OP' g?f

90%meraklon- 10%wol. 9h^3r^^.W__fi/X^A'i:o^^i TS?_, 2Waï^bT'
8 kleuren. 5 jaar garantie. n^MvJQW^!k&&&ol>% 100% synthetisch garen.

400 cm. breed. ItTf^'^W'rMi^^Ü&^-r-rA ~/^»^¥" ?tabllonrug,s kleuren-

-89- él^S^-ï_^É^ i oei
Gratis gelegd. lO^»"

Intertest "zeus" velours tapijt IMMiiliÉMiPiMil^PillfMffl fe't^X-t^xi*^ X ' P^° "Mimosf tapijt
Zacht schrijvendevelours Si I ~X_Y iii=M^4?£X!3!r 100% zuiver scheerwollen

voor woon-en IE 1 ::^^PX»^#^f^ berber voorzien van jute
slaapkamers. I % "g. Zeer geschikt voor

100% polyamide in f * «V woonkamers. 4 moderne
6 uni kleuren, r V <^-£^V-C3 -^"VX X^XX^g^^^ kleuren 5 jaar garantie.

Legklare foamrug, "-* X ï f ' V.w :^W?'^ -4'^^'3^t^:x^^X 400 cmbreed'

daar winkel je voor je plezier !



Zorg
En nog weer wat later zei de niet van
zijn stuk te krijgen Tower: „Met
mijn belofte heb ik de voornaamste
bron van zorg over mijn benoeming
afdoende behandeld. Daarom kun-
nen alle senatoren, ook de Demo-
cratische, met een gerust hart mij
nu steunen".

Maar zo simpel ligt het natuurlijk al-
lemaal niet. Wat Tower gisteren aan
pr-werk voor zichzelf deed was niet
meer dan een hoofdstukje toevoe-
gen aan de klucht die zijn benoe-
ming geworden is. Of de klucht een
voor hem blij einde heeft, moet nog
maar worden afgewacht. Deze week
zal de Senaat definitief moeten be-
slissen of zij de benoeming van
Bush wil onderschrijven. Maar
vooralsnog is het niet erg waar-
schijnlijk dat de nieuwe Ameri-
kaanse minister van Defensie John
Tower gaat heten.

Blunder
Nooit eerder in de geschiedenis
heeft de Senaat een presidentiële
benoeming op dit niveau tegenge-
houden. Nu lijkt dat dus te zuller
gebeuren. Hoe heeft het zover kun
nen komen? De feiten op een rijtje
zetten, is de conclusie dat het Witte

Huis nogal fors geblunderd heeft.
Al in november, direct na zijn over-
winning, was het duidelijkdat Bush
Tower zou vragen minister van De-
fensie te worden. Tower was voor-
zitter van de Senaatscommissie
voor Defensie geweest, en had dus
de juiste achtergrond. Hij had zich
bovendien tijdens de campagne het
vuur uit de sloffen voor Bush gelo-
pen.
Toen al voorspelde minister Brady
van Financien dat dat problemen
zou gaan opleveren. Tower's drank-
misbruik, omgang met vrouwen en
banden met de wapenindustrie
gaan bij de Senaat slecht vallen,
voorspelde hij feilloos.

Het antwoord van Bush was, een
uitgebreid antecedentenonderzoek
door deFBI te laten verrichten. Dat
leverde, in de ogen van Bush, niets
bijzonders op, en op 16 december
verkondigde hij de natie, met de
kort uitgevallen Tower naast zich,
dat hijzijn eerste man voor hetPen-
tagon gevonden had.

Maar juist omdat het FBI-onder-
zoek zo lang had geduurd, waren er
al wat vragen over Tower in de pu-
bliciteit gekomen. Dat werd er niet
beter op, toen de Senaatscommissie
voor Defensie begon aan een reeks
hoorzittingen over Tower.
Bij een van die hoorzittingen zei de
conservatieve lobbyist Weyrich dat
Tower zijns inziens niet geschikt
was voor de topbaan bij Defensie,
omdat hij zo vaak dronken was. Dat
zette de beerput open, en ook ande-
ren kwamen - vaak anoniem - naar
voren met beschuldigingen over de
ex-senator. Drie nieuwe onderzoe-

ken van de FBI werden gelast. Be-
gin vorige week was het laatste on-
derzoek afgerond.

Toen maakte het Witte Huis fouten.
Het geheime FBI-rapport werd in
het Witte Huis doorgenomen met al-
leen de Republikeinse leden van de
Senaatscommissie voor Defensie.
De Democraten, onder wie de
machtige commissievoorzitter Sam

Nunn, werden niet uitgenodigd. In
een latere fase ging het rapport ook
naar de Democraten, maar het
kwaad was toen al geschied. Nog
een fout: tijdens een persconferen-
tie zei Bush dat hetFBI-rapport alle
beschuldigingen over Tower had
'weggeschoten.
Dat was tegen de afspraken, want
het rapport had geheim zullen blij-
ven. Bovendien, zei onder andere
Nunn, gafBush een eenzijdige voor-

stelling van zaken. Je zou het rap<
port ook heel anders kunnen lezer[«

"Vorige week donderdag was hit
Uur U aangebroken. De Senaats~
commissie stemde Qver de beno«£
ming. Alle elf Democraten stemde^»tegen Tower, vooral omdat ze twijC
fels hadden over diens alcohol-g»^
bruik, alle negen Republikein^»-
voor. Netto eindresultaat: een nega»
tief advies aan de voltallige Senaat^

" Een eerste, belangrijke tegenslag dreigt voor president Bush
nu de Democraten een stokje lijken te gaan steken voor de be-
noeming van John Tower tot minister van Defensie.

Bezoek
gtet twee andere ECC-ledenrengt Goldman momenteel een
e

ezoek aan Nederland om hier
s^ in andere Europese landeneun te verwerven voor hunpreven. Goldman, voorzitter van
et ECC in Durban, bezocht on-er andere Heerlen en Geleen.

van het Zuid-rikaanse leger waar de Zuid-
, rikaan, werkzaam op de afde-
v'^g 'Vrede en Gerechtigheid'an de Anglicaanse kerk in de
wovincie Natal, op doelt, is het
j5u dat steeds meer Zuidafri-aanse jongeren proberen hun

te ontlopen.
£o maakte begin augustus 1988groep van 143 jongeren be-end dienst te weigeren, omdat
et leger de apartheid overeindnoudt.

goldman: „Die actie werd niet
°or ons georganiseerd, maar we«sten er wel van. Er waren na-

ook leden van ECC on-er die jongeren. Hun actie, ge-
oegd bij het groeiende succes

onze organisatie was blijk-
baar te veel voor de regering.
£wee weken later werd ECC ver-fden."

was niet de eerste tegenslagoor ECC. De organisatie werdopgericht in 1983 als reactie op

een wet, waarmee dienstweige-
raars harder werden aangepakt.
De maximumstraf op dienstwei-
gering werd zes jaar cel. De aan-
leiding voor het aannemen van
de wet was dat dertien dienst-
weigeraars onder een golf van
publiciteit de gevangenis in
moesten.

Strategie
„De wet werkte aanvankelijk
goed", zegt Goldman. „Wij moes-
ten daarom onze strategie veran-
deren. We richtten ons niet meer
zo zeer op individuele gevallen,
maar gingen een brede politieke

campagne voeren." Het doel van
ECC was toen nog het opheffen
van de dienstplicht.

In 1985 steeg het aantal jongeren
dat weigerde in dienst te gaan
explosief. De inzet van het Zuid-
afrikaanse leger in Namibië, An-
gola en vooral in de 'townships',
de zwarte woonwijken in Zuid-
Afrika zelf, was debet aan deze
ontwikkeling.

Uit Namibië kwamen en komen
berichten van het martelen en
executeren van SWAPO-guerril-
lastrijders (en zij die daar voor
aangezien worden) die voor de

onafhankelijkheid van het voor-
malige Zuidwest-Afrika vechten.
In Angola werd ingegrepen in
een burgeroorlog waarmee Zuid-
Afrika niet rechtstreeks betrok-
ken was, maar waar steeds meer
Zuidafrikanen sneuvelden. In de
zwarte voorsteden van Zuid-
Afrika worden de militairen bij
onlusten echter ingezet tegen
zwarte medeburgers en dat stuit
veel jongerentegen de borst. *
Een ander bezwaar van jongeren
is de lange duur van de dienst-
plicht, waarop zij al jongworden
voorbereid. Deze duurt twee
jaar. In de volgende twaalf jaar

moeten zij er in totaal nog eens
twee op herhalingsoefening.

Rob Goldman, lid van organisatie tegen de dienstplicht:

'Wij raken het hart
van de apartheid'

I; Van onze redactie buitenland

J.EERLEN - Tijdens zijn
in 1980-1981

Jfoeg Rob Goldman (30)

r^n stalen pijp. Om princi-
piële redenen weigerde de
Südafrikaan een geweer te"janteren. Dienstweigeren

11 ?e.cd Goldman niet omdat
(j geen zin had om te emi-f greren en ook niet om de ge-, , angenis in te gaan. De her-alingsoefeningen weiger-e hij; omdat dat op grondan zijn christelijke levens-, Schouwing gebeurde

jFeeg hij vervangendeqienstplicht opgelegd.

goldman is lid van de End Cons-
riPüon Campaign (ECC, Cam-

?agne tegen de Dienstplicht) in
joJid-Afrika. Deze in augustus
l °8 verboden beweging wil dat
et in Zuid-Afrika ook mogelijk
°rdt om niet-religieuze rede-e h dienst te weigeren en dan

v
e h alternatieve dienstplicht te

vervullen. De achtergrond hier-
°°r vormt het verzet tegen de
Partheid, die door het exclusief.'anke leger in stand moet wor-ue« gehouden.

WiJ vormen een groter gevaar
Oor de Zuidafrikaanse regering

v
n de apartheid dan het zwarte

zegt Goldman. „Als wij
/*et onze campagnes het leger
edreigen, dan bedreigen we ook
eregering. De regering kan niet
onder leger overleven. Wij ra-
eti het hart van hun machtsba-

X.en daarmee dat van de apart-
eid. Het zwarte verzet kunnene militair verslaan, maar als het

*-ger verzwakt is dat niet meerm°gelijk."

"Rob Goldman (30): „Geen geweer maar een stalen pijp

Explosief
In 1985 weigerden 7.500 jongeren
de militaire dienst te vervullen of
herhalingsoefeningen bij te wo-
nen. Dat waren er maar liefst zes-
duizend meer dan het jaar er-
voor. Sindsdienweigert de Zuid-
afrikaanse regering nog cijfers
bekend te maken, maar volgens
ECC is hun aantal zeer hoog. Een
speciale legereenheid moet ook
onwilligen die niet opkomen,op-
speuren.

jongeren gebruiken verder
sluipwegen om de dienst te ont-
open. Ze kunnen bij voorbeeld
pro forma aan buitenlandse uni-
/ersiteiten gaan studeren, in
swarte thuislanden gaan wonen "af daadwerkelijk emigreren. Het
iantal emigranten steeg in de pe-
-iode 1983-1987 met 35 procent
tot 11.174. Deze laatste ontwikke-
ling vervult de Zuidafrikaanse
regering met zorg, omdat het
meestal beter opgeleiden, be-
langrijk voor de economie van
het land, zijn die het land verla-
ten. De meeste dienstweigeraars
zijn studenten.

De bezorgdheid van de Zuidafri-
kaanse regering kwam in 1986
tot uiting. In de wet waarmee de
noodtoestand werd afgekondigd
werd een bepaling opgenomen
die een verbod stelde op het op-
roepen tot dienstweigering. „Al-
hoewel ECC niet nadrukkelijk
werd genoemd, was het voor
iedereen duidelijk dat die bepa-
ling tegen ons gericht was", zegt
Goldman. „We werden hard aan-
gepakt. Leden werden getreiterd
of mishandeld, anoniem be-
dreigd of zelfs gearresteerd. Eni-
ge huizen werden met molotov-
cocktails bekogeld."

binnen/buitenland

Bizarre belofte kandidaat-minister van Defensie
positie Bush in geding
pij benoeming Tower

Van onze correspondent

- Op de Amerikaanse tv was afgelopen
rond het middaguur een bizarre vertoning te

B een potentiële minister van Defensie die plechtig
!'oofde tijdens zijn ambtsperiode nooit één druppel al-
Mte zullen drinken. „Ik zweer dat ik geen enkele alco-
'üsche drank zal nuttigen, geen bier, wijn of gedistil-
6rd", zei John Tower in een nieuwsprogramma van de
Jroep ABC, daarmee een curieus stukje politieke ge-
hiedenis schrijvend.
[[als u het nou toch doet?", vroeg zal niet gebeuren, want ik heb nog

Sam Donaldson. „Dan nooit een belofte gebroken", ant-'dat betekenen dat ik mijn ont- woordde Tower.[zou moeten indienen. Maar het „Geeft u met uw belofte eigenlijk

niet toe, een alcoholist te zijn?", wil-
de Donaldson terecht ook nog we-
ten. „Nee", riposteerde Tower met
de meest geruststellende glimlach
die hij in huis had, „Ik ben geen al-
coholist. Ik wil alleen maar angst
daarover nu bij iedereen wegne-
men".

Volgen
Ue plenaire vergadering van de t>§
naat zal de bindende uitspraak mo^
ten doen. Als een meerderheid 'netS
zegt, dan zal Bush een nieuwe my
nister van Defensie moeten zoekei»
Die kans daarop is, zoals gezegd
groot. Van de honderd senatoret
zijn er 55 Democratisch, en 45 Repu
blikeins. Waar het nu om gaat is, -Q
alle Democraten het advies van hu<
partijgenoten in de defensieconj
missie zullen volgen.
Bush zelf zal de pogingen om D6
mocratische senatoren te lijmeri
gaan leiden. Hij heeft al tien van he«|
voor een goed gesprek, thee
koekjes, op het Witte Huis uitgene
digd. De hoop van Bush is voorS
gevestigd op conservatieve Derrig
cratische senatoren uit het zuidei
van het land. Hij zal hen erop wijz^
dat Tower ook een zuiderling is, <J4
de beschuldigingen over hem unfai
zijn, en dat de grondwettelijke poisj
tic van de president in het geding"il

Belang
Dat laatste is in ieder geval juist.AM
de Senaat Tower zou verwerpêß
dan heeft dat ver strekkende gevol.
gen voor de relatie tussen Bush -et|
het Congres. Het zou een teken zijn»
dat het door de Democraten geleidei
Congres bereid en in staat is eerr
deel van de macht van de president
af te pakken. Het zou het toch a|
wankele evenwicht tussen de uit*
voerende en de wetgevende machj
verder verstoren.

Jekunt het zelfs zo zeggen: alsBusrJ
de slag om Tower verliest, dan is de
toon van zijn relatie met het Con^
gres gezet. Het zal dan ook het bui-
tenland niet ontgaan, dat de nieuwe
president niet zoveel te vertellen'
heeft. Bush zou nu al, terwijl hij nog
niet eens alle verhuisdozen heeft
uitgepakt, voorbestemd zijn als een
zwakke president de geschiedenis,
in te gaan.

Succes
Het was een moeilijke tijd voor
ECC. Wederom leverde een wij-
ziging van strategie, begin 1988,
succes op. Goldman: „Wij gingen
ons richten op het recht op alter-
natieve dienstplicht en drongen
niet langeraan op het beëindigen
van de dienstplicht zelf. Dat was
voor veel Zuidafrikanen aan-
vaardbaarder en leidde tot de
meest succesvolle fase in ons be-
staan."

Die was niet van lange duur. In
augustus 1988 volgde het eerder
genoemd verbod van ECC na de
aankondiging van de 143 jonge-
ren datzij massaal dienst zouden
weigeren. Minister Malan van
Defensie betichtte ECC van 'sub-
versieve actie. De organisatie
bedreigt de staatsveiligheid be-
dreigen, aldus de minister.

Steun
De drie ECC-leden die momen-
teel Europa bezoeken proberen
hier onder andere steun te ver-
werven voor hun acties en zo de
druk op de Zuidafrikaanse auto-
riteiten te verhogen.
Volgens ECC moeten de Europe-
se regeringen ook opkomen voor
de ongeveer 450.000 jongerendie
zowel de Zuidafrikaanse als een
Europese (bijna 11.800 de Neder-
landse) nationaliteit hebben.

Personen die naar Zuid-Afrika
emigreren, worden van rechts-
wege tot Zuidafrikaan genatura-
liseerd als zij daar gedurende
twee jaar een permanente ver-
blijfsvergunning hebben gehad
en nog geen 25 zijn. Zij komen
dan meteen in aanmerking voor
de dienstplicht. De enige manier
om daar onderuit te komen is het
afleggen van een officiële verkla-
ring dat men geen Zuidafrikaans
burger wil worden. In 1984 werd
echter een wet aangenomen
waarin bepaald werd dat men
dan het risico loopt de verblijfs-

vergunning te verliezen en h>:
land uit te moeten.

Goldman: „Dat hebben velen er -
niet voor over. De EG heeft in
1984 haareigen burgers laten val-
len. Ze had die wet toen kunnen
tegenhouden, want Zuid-Afrika
kan die jongeren uit economisch
oogpunt niet missen."

Suggestie
Hij wil niet ingaan op een sug-
gestie van de PvdA om Neder-
landers die in Zuidafrikaanse
krijgsdienst gaan hun Neder-
landse nationaliteit te ontnemen.
Sinds 1985 gaat het Nederlander-
schap niet automatisch verloren
als zij zonder verlof in een bui-
tenlands leger dienen.

„Dat is een moeilijk probleem
waarover wij binnen ECC nog
niet hebben gediscussieerd",
zegt Goldman. „Er zijn leden van _
ECC met een dubbele nationali- E
teit die in het leger dienen. Die J
zouden het niet nemen als we»
voor zon maatregel zouden plei-;»;
ten. Maar het is onaanvaardbaar *
dat het gebeurt. Er moeteen prijs; I
zijn voor Europeanen die in het*
Zuidafrikaanse leger dienen.'
Maar wat dat gevolg moet zijn,
moet hier worden uitgemaakt."

ECC ziet de toekomst redelijk
optimistisch tegemoet. „On-
danks het verbod van ECC groeit
hetverzet tegen de rol van het le-
ger in de burgeroorlog in de
townships en nemen de morele
bezwaren tegen de verdediging
van de apartheid toe. Dat is voor
een deel ons succes. Ook bedrij-
ven beginnen te mopperen om-
dat het ze veel geld kost als goed-
opgeleide werknemers op herha-*
lingsoefening of zelfs de gevan-'.
genis in moeten. Veel bedrijven V
betalen dan het verschil tusssen *!
het oude loon en de soldij. Daar- Jr
mcc steunen ze in feite de apart- jf
heid. Europese landen zouden *multinationals kunnen bewegen \dat na te laten."

Verder
ECC heeft er ondertussen voor
gekozen in bevriende organisa- "
ties, zoals de landelijke studen-
tenorganisatie, door te werken
en niet ondergronds te gaan of
onder een andere naam opnieuw
te beginnen. „Jekunt ECC wel in
de ban doen, maar niet de bewe-
ging", meent Goldman.
De Zuidafrikaanse regering lijkt |
in ieder geval de schrik te pak-
ken te hebben. De onpoulaire
oorlog in Angola werd snel
beëindigd nadat steeds luider
werd geprotesteerd tegen de ge-
leden verliezen. Bij onlusten in "zwarte woonwijken wordt, als
dat maar enigszins mogelijk is, ;
geprobeerd geen gebruik te ma- i
ken van het leger. En sinds juli
1988 hebben twee (politieke) ,
dienstweigeraars de maximum
gevangenisstraf van zes jaar op- ]
gelegd gekregen; dat was voor- ;
heen nog nooit gebeurd. Op 14
maart moet Saul Batzofin opko-
men. Hij weigerde op herhaling
te gaan en kan tot 18 maanden ,
cel veroordeeld worden.

Theo sniekers

■ U"ü>urgs dagblad |

((ADVERTENTIE)Een hypotheek van het Bouwfonds...
mmmmmmmmm¥mÊ*l^^ÊÊmVf''%mmmmmmmmmmm

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

UW EIGEN MAKEJLAAR of VERZEKERINGSADVISEUR!
Want hij kan u alle informatie geven over de gunstige hypotheek-

mogelijkheden van het Bouwfonds. Dat is nog eens
gemakkelijk en vertrouwd!

fl& Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Geiten, Je»Klijnenlaan 288, Tel. 04490-43678. Roermond, Si. Chrisloffelslraal 12. Tel. 04750-16555

Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij Trefcenier) Td. 077-541945
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Duitsland 1
09.45 ZDF-info Gesundheit. 1. Vas-

ten: wonder- of paardemiddel? 2. Tip
sla-dressings. Presentatie: Hansi Fi-
scher.

10.00 Tagesschau und Tagesthe-
men.

10.23 BDas fliegende Klassenzim-
mer. (herh.).

11.55 Urnschau.
12.10 Hotels. Bosse und Barone.

(herh.).
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
14.40 ««Teletekst-overzicht.
15.00 Tagesschau.
15.05 Sinha Moca - die Tochter des

Sklavenhalters. Braziliaanse serie.
Af1.95.

15.30 Der Pickwick-Club. Merk-Wür-
digkeiten des Alltags, gevarieerd pro-
gramma.

16.00 Die TrickfUmschau.
16.15 Spass am Dienstag. Kinder-

programma met Werner en Zlni.
17.15 Tagesschau

17.25 Das Nest. Serie. Afl.: Pia hat
Geburtstag.

18.00 Spielergeschichten. Afl.: Duell
am grünen Tisch.

18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute.
18.52 Simon & Simon. Serie. Afl.: Ein

Jaguar hat keinen Vogel.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Die Goldene 1. ARD-Fernseh-

lotterie. Max Schautzer presenteert
de eerste hoofdtrekking.

21 .00 Report. Feiten, beelden, achter-
gronden.

21.45 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:
Blinde Wut.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Der Tod des Empedokles.

Duits-Franse speelfilm uit 1986 van
Jean-MarieStraub en Danièle Huillet,
met Andreas von Rauch, Howard
Vernon, William Bergers e.a.

01.05 Tagesschau.
01.10-04.30 Tennis-WCT-Finale te

Dallas. Kwartfinale heren enkelspel.
Commentaar: Heribert Fassbender
en Volker Kottkamp.

" Andreas von Rauch in 'Der
Tod desEmpedokles'. (Duits-
land 1 - 23.00 uur)

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

■ = zwart wit programma

"" = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bi) stereo-app
TT = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1: 5 26 29 46 51 53 en 57

Nederland 2: 31. 33. 35. 49. 54, 56 en 60
Nederland 3: 23. 32. 34. 43. 48, 52 en 59
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: 10en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3en 8
België Telé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26. 36.46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33, 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
14.00 Schooltelevisie.
15.00 Home, sweet home. Australi-

sche serie. Af1.20: Rome sweet
Rome, met John Bluthal, Arianthe
Galani, Christopher Bell e.a. Herh.

15.30 Leven... Laten weten. (herh.).
16.45 Gezondheid. Thema: Hoofd-

pijn, (herh).
17.30 Black Beauty. Britse jeugdserie

met Judi Bowker, William Lucas,
Charlotte Mitchell e.a. Afl.s: Goede
buren.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Af1.94.

(herh.).
18.05 Plons. Afl : Plons en de zwarte

eend. (herh.).
18.10 Prikballon. Kleutermagazine.
Presentatie: Francis Verdoodt.

18.25 Carlos en Co. Kindermagazine
waarin poppen vertellen wat kinderen
willen weten. Af1.19: Seizoenen.

18.40 De papegaai. Kinderserie. Afl.s:
Vrijheid in een tent, met Miriam de
Boer, Maarten Pinxteren, Ineke Holz-
haus e.a.

19.10 Het Chinese woord voor
'paard. Brits filmpje waarin op een
speelse wijze wordt uitgelegd hoe de
Chinezen het woord paard schrijven.

19.25 Lotto-winnaars, mededelin-
gen en programma-overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie met

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
O'Brien e.a. Af1.69.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii

20.20 Fanclub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie een vedette wordt. Van-
daag: Cuchulain met Teil me ma.

20.30 Natuur. Laat je leven, serie over
natuurreservaten ten westen van De
Schelde. Afl.l: Zout en strand.

21.00 Oogappel. Magazine over kin-
deren en opvoeding.Presentatie: Jos
van Hemelrijck en Lea van Hoeymis-
sen.

21.40 Moet kunnen. Populair muzi-
kaal programma met Vlaamse en Bel-
gische produkties. Presentatie: Gert
Verhulst.

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

dia-, film- en video-amateurs. Presen-
tatie: Marleen Gordts.

23.15-23.20 Coda. Sicilienne, van
Fauré, uitgevoerd door Michel Dispa,
cello en Janine van Mever, piano.

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.

17.00 Ha110... met de TROS. Reacties
van kijkers op radio- en televisiepro-
gramma's. Presentatie: Marlot
Bloemhard en Freek Simon.

17.35 Dieren in het wild. Natuurserie.
Vandaag: De Indiase slangen.

18.00 ««TROS popformule. Muziek-
programma gepresenteerd door Mar-
tijn Krabbé en Mariska van Kolck.

18.40 Handig in en om het huis.
8-delige cursus voor de doe-'t-zelver.
Afl.s: Water en verwarming. Presen-
tatie: Cees Snoey en Mireille Bekooij.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Koffie-
penkelen.

19.00 Familie Oudenrijn. Nederland-
se serie. Afl.: Begonia's en aria's. De
bij nacht en ontij weerklinkende aria's
van nicht Claire drijven bijna iedereen
het huis uit. Dücker komt op het idee
om Claire te laten zingen met ver-
keersgeluiden als inspiratiebron.

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

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Onze ouwe. Duitse misdaadse-

rie met Rolf Schimpf, Michael Ande,
Charly Muhamed Huber, e.a. Afl.: Zo
gaat het nu eenmaal. De liefdesrela-
tie van de Findse zeeman Torn Heimo
met de jonge Hanna Banz wordt door
een paar kogels beëindigd. Een de-
tective ziet kans het gruwelijke ge-
beuren te fotograferen.

21.35 De Tros TV Show. Talkshow.
Presentatie: Ivo Niche.

22.35 TROS Aktua Geld. Maandelijks
geldmagazine.

23.15 Vestdijk en de vier vrouwen.

Portret van deze schrijver.
00.11-00.16 Journaal.

" Udo Schenk en Martina Krogull in 'Onze ouwe. (Nederland 2 - 20.29 uur)

Duitsland 2
09.45 ZDF-info Gesundheit. Gezond-

heidstips. Vandaag: 1. Hoe gezond is
vasten? 2. Dressings voor salade.
Presentatie Hansi Fischer.

10.00 Tagesschau und Tagesthe-
men.

10.23 (TT)Das fliegende Klassen-
zimmer. (herh.).

11.55 Urnschau.
12.10 Hotels. Vandaag: Bosse und

Barone. (herh.).
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.

13.15 Sind sic's oder sind sic's
nicht? Documentaire over geld ver-
dienen met dubbelgangers, (herh.).

14.55 Von Weimar nach Bonn. Die
Todesnacht von Dresden, documen-
taire over de aanval op Dresden van
13 Februari 1945. (herh.).

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
15.58 Die Fraggles., Serie met Jim

Hensons Muppets.
16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Bas-Boris Bode. Serie met Mi-

kael Martin, Franz Buchrieser, Diana
Körner, e.a. Afl.9: 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. Afl.: Ur-
laub zu zweit.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage, lm Abseits der

Stadte, documentaire over dakloze
vrouwen.

20.15 Louis de Funès. Balduin, das
Nachtgespenst. Frans/Italiaanse
speelfilm uit 1968 van Denys de la
Patellière, met Jean Gabin, Louis de
Funès, Dominique Dabray e.a.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Denkmal - Auflösung.
22.15 Aus unseren Ateliers. Filmma-

gazine. Presentatie: Sabrina Lorenz.
22.45 Das kleine Fernsehspiel. Kafr

Quara, Israël, documentaire over Pa-
lestijnen in Israël.

23.55 Brief aus der Provinz. Docu-
mentaire over het eiland Sylt.

00.00-00.05 Heute.

" Senta Berger in 'Die schnelle Gerdi'. (Duitsland 2 - 22.15
uur)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Af1.687. Davis wil voor-
goed met Beryl en Rod afrekenen.
Waynes loslippigheid heeft zware ge-
volgen voor Leigh.

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.

20.50 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Chisten-Democrati-
sche Omroep.

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.4: In de fout gaan. Pre-
sentatie: Patrick Colemont.

België/RTBF 1
14.00 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. 20.05 Doublé sept,
spelprogramma. 21.20 Planète des
hommes: Mali 1987 - Chronique d'une
saison sèche - Jours defète; documen-
taire. 22.05 Laatste nieuws. 22.35-
-00.30 Ciné-club de minuit: Cycle britta-
nique: Chambre avec vue. Britse speel-
film uit 1985 van James Ivory, met
Maggie Smith, Helena Bonham Carter,
Denholm Elliot e.a. Lucy Honeychurch
en haar oude nicht Charlotte Barlett be-
landen in Florence. De kamers van het
hotel zijn n iet naar hun zin. Maar dan

maken zij kennis met mr. Emerson en |
zijn zoon Geroge, 2 andere gasten van |
het hotel.

programma's dinsdag

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NCRV
15.30 James Herriot. Engelse serie
Afl.l: One of nature's little miracles.
Tristan ziet wellicht een einde komen
aan zijn vrijgezellenbestaan en Sieg-
fried neemt een nieuwe partner aan.

16.20 (TT)Rondom tien. Praatpro-
gramma. Vandaag: Buitenlandse
adoptiekinderen, (hem.).

17.10 Op verhaal komen in de Wes-
ter. Serie bijbelverhalen. Vandaag:
Brood en beker. (herh.).

17.30 Journaal.
17.45 De Kids. Canadese jeugdserie.
Afl.9: Hondsdagen. Arthur vindt een
jong hondje en probeert zijn vader
zover te krijgen dat hij het dier mag
houden.

18.11 Ducktales. Tekenfilmserie van
Walt Disney. Afl.: Eenden van het
Wilde Westen.

18.33 Alex. Tekenfilmserie.
18.38 Pieter Post. Engelse poppen-

serie. Afl.4: Het regent, het regent.
19.00 Journaal.
19.18 Dinges. Spelprogramma. Pre-

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

19.51 Cheers. Amerikaanse comedy-
serie. Afl.: Woody for hire meets Nor-
man the apes. Cliff haalt een grap uit
met Norm en zet hem voor aap. Maar
Norm laat niet met zich spotten en
dient hem passend van repliek.

20.17 Different world. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Two gentlemen of
Hillman. Wanneer Dwayne en Ron
gezamenlijk een filosofiewerkstuk
moeten scrhijven ontstaan er moei-
lijkheden.

20.42 (TT)Showroom 77 - 83. Men-
sen vertellen merkwaardige veralen.
(herh.).

21.29 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
22.13 Adempauze. Serie meditaties

bij altaren In de St. Nikolai Kerk te
Kalkar. Afl.3: Mensen van toen en U.

22.30 Journaal.
22.40-23.30 Entree. Cultureel maga-

zine. Presentatie: Doris Baten.

" Arme wil Blankers te gast
in 'Entree. (Nederland 1 -
22.40 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.30-11.30 Schooltelevisie.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.0PSkoalle-tv. Skiednis: Hannels-

stedsjes (gr.7/8).
14.30 Het verhaal. Afl.11: Een vrouw

die niet mee mocht doen.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.44 Sesamstraat.
18.00 Koffie?! Documentaire over de

Italiaanse cultuur van het koffiedrin-
ken.

18.30 You're welcome. Cursus En-

gels. Les 17.
19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjoumaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Van Gewest tot Gewest. On-

derwerpen: 1. Tolken voor doven in
Utrecht. 2. Knooppunt Zwolle.

21.07 Nederlandse pianisten. Theo
Bruins. Theo Bruins speelt Elf neue
Bagatellen, van Beethoven en Cin-
que Variazioni, van Berio.

21.32 Gevangen in het heden. Docu-
mentaire over de musicus Clive Wea-
ring, die aan een ernstige vorm van
geheugenverlies lijdt.

22.30 Journaal.
22.40 De Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55 Medelanders Nederlanders.

Vandaag: Chinezen - Shenzen, sluis
naar het staatskapitalisme.

23.25-23.30 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

TVS
i —-——— =
1 16.05 Breves. 16.10 l'Homme a képi Ë

noir. 16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00 =; Récréation. 17.30 Des chiffres et des =1 lettres. 17.55 Breves. 18.00 Fred Con- =
nexion. 19.30 Papier glacé. 20.00 =
Sports magazine. 21.00 Ciel Mon Mar- =
di. 22.00 Journal télévisé. 22.30-00.45 =Ciné-Club.

i =
:

E
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Duitsland 3 West
07.55 Wer rastet, der rostet. Gym-

nastiek (10).
08.10-11.10 Schooltelevisie.
16.35 teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.. 17.30 Ich und die anderen. Geboren

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

warm - verloren wo? Het verhaal van
een vondeling.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 35.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Weltweit. Magazine.
20.45 Nonstop Nonsens. Komische

sketches van en met Didi Hallervor-
den. Afl. 18: Didi macht das Rennen.
Met: Dieter Hallervorden, Rotraud
Schindler, Kurt Schmidtchen e.a.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine.
22.15 Landesspiegel. Alexander La-

zarew, dirigent in Duisburg en Mos-
kou.

22.45 Drei vor Mitternacht. Magazi-
ne.

00.15-00.20 Laatste nieuws.

België/Tëlé 21
19.00 Tribune économique et sociale: E
Les Classes moyennes. 19.30 Journaal §
met simultaanvertaling in gebarentaal. |
20.00 Ciné-Club: La religieuse, Fran- |
se speelfilm uit 1965 naar het werk van |
Diderot, met Anna Karma, Liselotte Pul- =
ver, Micheline Presle e.a. 22.15-23.50 |
Les marchands de réve, Amerikaanse |
tv-film in twee delen naar Harold Rob- |
bins, met Mark Harmon, Vincent Gar- |
denia, Morgan Fairchild e.a. Deel 2. |
Regie: Vincent Sherman.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.04 Echo-maga-
zine 7.15 Het levende woord. 7.30
Nieuws. 7.33 Echo-magazine. 8.09
Echo-magazine. 8.45 Kruispunt.
9.06 Met deKRO, met Arme. 10.06
M/V-Magazine. 11.06 Echo-maga-
zine. 12.06 KRO's Schone Kun-
sten. 12 55 Meded. t.b.v. land- en
tuinb. 13.09Echo-magazine. 14.06
Veronica Nieuwsradio. 19.03Vero-
nica nieuwsradio extra. 20.02 BO-
RAT, gespeld 8.0.R.A.T. accent
aigu T. 21.03 De radiovereniging.
22.03 De Vlaamse connectie.
23.06 Met het oog op morgen. 0.02
De nacht klinkt anders; 2.02 Mu-
ziek in de nacht; 5.02-7.00 VARA's
Ochtendhumeur.
Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 AVRO's
radiojournaal met 7.30 en 8.30
Nwsoverz. 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 met om
14.04 Soortgenoten; 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, met om 17.04

Plantage magazine. 18.30 Menin-
gen; 19.03Jan Hanlo. 20.02-07.00
Zie Radio 1.

Radio 3
; Elk heel uur nieuws. 6.00-24.00

VARA's verrukkelijke dinsdag. 6.02
i Holland wordt wakker! 9.04 Rigter.■ 11.04 Angelique. 12.04 VARA's
| Steen & Been Show. 14.04 Twee
I meter de lucht in. 16.04 De verruk-
I kelijke vijftien. 18.04 Driespoor.; 19.03 Dubbellisjes. 20.03 Pop-
tiIIIiItIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111lI11111111 l 111l

krant. 21.03 VARA's Vuurwerk.
22.03 VARA's Poppodium. 23.03-
-24.00 Tracks.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastik im Alltag. Les 12. 1
08.30 Telekolleg 11. Cursus algebra. I

Les 35.
09.00-10.20 Schooltelevisie.
16.25 Sprache und Literatur. Infor- |

matieve serie. Afl.: Satire ist, wenn.. |
16.55 Zwischen Ostsee und Thürin- 1

ger Wald. Afl.: Eine Bauerin in der 1
Magdeburger Börde.

17.15 Erdkunde - Katle Zonen. Afl.: =
Leben vom Fisch.

17.30 Telekolleg 11. Cursus algebra. =
Les 35. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.28 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.: =

Bitte nicht storen.
18.31 Welt der Tiere. Natuurserie. 5

Afl.: Afrikanische Wildhunde.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land. |

Aansl.: Europabrücke.
19.30 Vis a vis. Regionaal Frans- |

Duits magazine.
20.15 Von Musen und Mazenen. Do- |

cumentaire over sponsering van de |
kunst.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn I
Neun.

21.15 BDer Untergang der Titanic. |
Amerikaanse speelfilm uit 1953 van fJean Negulesco, met Barbara Stan- I
wyck, Clifton Webb, Robert Wagner |
e.a.

22.50 Warum Christen glauben. Re- I
ligieuze documentaireserie. Afl.B: An |
einem klaren Tag.

23.20-23.25 Laatste nieuws.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllÜ

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met Andrée van Es. (8.00 Nws).
9.00 Continu klassiek. 11.00TROS
Concertzaal: Twents Conservato-
riumprijs 1988. 12.30Nieuwe klas-
sieke platen. 13.00 Nws. 13.02 De
klassieke top tien. 13.30 Belcanto-
rium. 16.00 Het Kunstbedrijf. 17.00
In kleine bezetting. A. Peter Za-
zofski, viool en Alan Weiss, piano.
B. Crhistiaan Bor, viool; Nathaniël
Rosen, cello en Ronald Brautigam,
piano. 18.00 Nws. 18.02 Lied van
de week. 18.15 Leger des Heils-
kwartier 18.30 Muziek in vrije tijd:
Vocaal. 19.35 Kamermuziek in de
stijl van de Barok. 20.00 Nieuws.
20.02 NRCV klassiek. Radio Fil-
harm. Ork. 0.1.v. Hiroyuki Iwaki en
Thomas Zehetmair, viool. 21.30 Li-
terama. 22.30 Orgelconcert. 23.10
Muziek van eigen tijd: Duo's van
Wisnievsky.

Radio 5
6.30-649 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,
met om 14.00 NCRV-Leerhuis.
14.10 Dagvaardig. 14.30Zelf mode

maken. 15.00 Schone wereld.
16.00 Op de rand van het recht.
16.30 NOS Ombudsman. 17.35
Postbus 51 Radio-magazine. 17.55
Meded. en Schippersberichten.
18.00 Nws. 18.10 Vers op vijf.
18.20Uitz. van de PSP. 18.30Ver-
tel me wat. 18.40 Taal en teken.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30You're welcome. 21.00
De planeten. 21.30 Latijn. 22.00
Jaren '30. 22.30 Einde.

televisie en radio

satelliet
greepraadsels met Michael Pal
son en als teamleiders Lionel Bla*
Liza Goddard.

14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Serie.
14.50 International Pro-Celebi

Golf. De profs zijn Lee Trevino\i
Sandy Lyle en hun partners Ï'!
Wogan en Bill Beaumont.

15.40 Children's SSVC. Thomas t
Tank Engine and Friends.

15.55 Never kiss frogs! and o'
stories. Afl.: Never kiss frogs, veil'
door Sophie Aldred.

16.10 Scooby Doo. Nieuwe serie'
Night Ghoul of Wonderworld.

16.30 Gruey Twoey. Nieuwe s*
Afl.: Crimewatch.

17.00 Blue Peter. Met Mark &
Caron Keating en Yvette Fielding

17.305 The Blockbusters. Gepre*
teerd door Bob Holness.

17.55 The Flying Doctors. Serie'
An only child.

18.40 News and Weather.
18.55 Wish you were here...? i

bezoek aan Rimini, rally in Wales
een cursus voor mensen die ai»
hebben om te vliegen.

19.20 A kind of living. Spelshow
19.45 Snap. Nieuwe serie. Afl.: C
ren.

20.00 Tomorrow's World. Maga?
over wetenschap en technologie ]

20.30 Eastenders.
21.00 Streets apart. Serie.
21.30 Naked video. Nieuwe serie-,
23.00-00.00 Rugby Special. Ho«

punten van de zaterdag gespe*
wedstrijden.

>

RTL Plus
| 06.00 Hallo Europa.
| 09.10 Die Springfield Story. Ameri-
= kaanse serie. (herh.).
= 10.00 Ein Schicksalsjahr. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
| 10.50 Tekenfilm.
| 11.00 Dr. Med. Marcus Welby. Ame-
= rikaanse serie. Herh.
| 11.40 Doctors hospital. Amerikaan-
= se serie. (herh.).
= 12.30 Klassik am Mittag met het
| RTL-Orkest.
= 13.00 Heute bei uns. Aansl.: Mask,
= Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Das
Ü Wert des Geldes.
= 13.25 Ein Schicksalsjahr. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Ene schwere Ent-
scheidung.

= 14.15 Der Sechs-Millionen-Dollar-
Mann. Amerikaanse serie. Herh.

= 15.00 Rapido. Muziekmagazine.
= (herh.).
= 15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
| 16.05 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
= 16.55 RTL aktuell.
E 17.00 Doctors hospital. Amerikaan-

se serie met George Peppard, Wil-
liam Daniels, Louise Sorel, e.a. Afl.:
Fehldiagnose. (herh.).

= 17.55 RTL aktuell.
| 18.00 Dr. Med. Marcus Welby. Ame-
= rikaanse serie. Afl.: Der weisse Stock.
= 18.45 RTL aktuell.
= 19.02 Karlchen.
i 19.10 Knight Rider. Amerikaanse se-
| rie. Afl.: Pilotfolge.
| 20.00 Der Hammer. Tv-serie.
| 20.30 Voetballen. Rechtstreekse re-

portage van de UEFA-cup wedstrijd
Heart of Midlothian Edinburgh tegen
Bayern München.

= 21.20 Weerbericht.
jj 21.28 Voetballen. Tweede helft Edin-

burgh-Bayern München.
| 22.25 RTL Aktuell - Bilder des Ta-

ges.
= 22.45 Crime Story. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Herz gegen Geld.
| 23.30 Sexy Folies. Erotisch magazi-
= ne.
| 00.00-00.05 Betthupferl.

SAT 1
; 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
I SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-; zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Der Stamm-
I baum. 09.35 Mr. Magoo. Afl.: Drei Mus-
| ketiere 11. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 Ge-
i neral Hospital. Afl.: Auf der Flucht.
i 10.50 Koehen mit SAT 1. 11.00 SAT 1
| Bliek. 11.05 Der Sündenbock von Spat-
| zenhausen, Duitse comédie uit 19548
; van Herbert B. Fredersdorf, met Hans
| Moser, Isa G4unther, Jutta G4unther
| e.a. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr Horos-
I kop. Aansl.: Programma-overzicht.

14.05 Jackie und Jill. Abentuereliche
| Rückkehr. 14.30 ■ Lassie. Afl.: Der
! bockige Lucky. 14.55 Der Goldene
= Schuss. 15.05 General Hospital. Afl.:
i Die Anklage: Mord. 15.50 Teletip Natur.
| 16.00 ■ Hocherfreut mit Harold Lloyd.
| Afl.: Mieder, Mitgift und Moneten.l6.2s
! Der Goldene Schuss. 16.35 Die Leute
I von der Shiloh Ranch. Afl.: Der Bandi-
I tenjager. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Die
! K4uste der Ganoven. Afl.: Die chinesi-
; sche Katze. 18.15 Glücksrad. 18.45
| SAT 1 Bliek. 19.00Weerbericht. Aansl.:
j Gewinn in SAT 1. 19.30 SAT 1 Wetter.
| 19.35 UEFA-Cup wedstrijd Vfß Stutt-
i gart - Real Sociedad San Sebastian.
j 21.55 SAT 1 Bliek. 22.05 Mord ist kein
| ASlherrensport, Amerikaanse speelfilm
i uit 1958 van Max Fischer, met George
i Segal, Irene Cara, Clark Johnson, Bar-
I bara Cock, Sheena Larkin, Nicholas
I Cambell e.a. 23.40 Feuerkafer. Ameri-
j kaanse speelfilm uit 1975 van Jeannot
I Szwarc, met Bradford Dillman, Joanna
| Miles, Richard Gilliland, Patty McCor-
j mack, Jamie Smith-Jackson, Alan Fud-
| ge e.a. 01.20-01.30 Programmaover-
| zicht.

SSVC
: 12.30 For schools. Science start here
| Afl.: Surviving.
: 12.45 For schools. Zig zag. Afl.: Wild-

= life safari: Communication.
| 13.05 Children's SSVC. Bodytalk.
j 13.20 Rainbow. Serie met Geoffrey,

| Zippy, George en Bungle.
| 13.35 Give vs a Clue. Spel van letter-
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OmroepLimburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg Actueel, Gast v.d. Dag en Mu-
ziek. 8.05, 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: volwasseneneducatie, in-
formatie voor buitemlanders in Lim-
burg. 17.55 Kort nieuws. 18.05-
-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
5.30 Sjapoo. (6.00, 7.00 Nws., 7.30
Nws. en RVA-ber.) 8.00 Nws. 8.12
NV hoop doet-leven. 10.00 Nws.
10.03 Broccoli. 11.55 Medialips.
12.00 Limburg 1989. 13.00 Nws.
13.10 Muziekboetiek. 14.00 De ge-
wapende man. 17.00 Focus. 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. (0 00
Nws.)

Sky Channel
07.00 The DJ Kat Wake Show.
09.30 Skippy.
10.00 The Lucy Story.
10.30 " «Countdown.
11.30 Sky By Day.
12.30 The Sullivans.
13.00 Another World.
14.00 Landscape Channel.
15.00 As The World Turns. Am»

kaanse serie.
16.00 Loving.
16.30 Family Affair. Amerikaanse?

rie. ,
17.00 ""Countdown. Muziekr

gramma. >
18.00 Programma-overzicht £u

sport. .
19.00 Eurosport Sports Progra

mes on Sky.
01.30 The Arts Channel.
04.30 Muziekprogramma. j
06.30 European Business Charn 1*

Super Channel
07.00 World News and Busin^

Nieuwsuitzending. *08.00 The Mix. Gevarieerd progr^
ma met videoclips, actualiteitell^roddels uit de internationale m^
scène. ,n

15.30 Hit Machine. Muziekprog"*
ma- „d*

16.30 Hot Line. Live jongere^
gramma. j

18.30 ■ Wanted dead or alive.
rikaanse western. é

19.00 Salvage One. Amerikaanse
ftArig

20.00 Sports Night.
21.45 World News.
22.00 Super Sports Night. $
00.00 The Mix. Gevarieerd progr"

ma. nj
03.00-07.00 Gevarieerde Italia^,

amusementsprogramma's van
netwerk Rete Mia.

MTV Europe
07.00 ««MTV!.
12.00 ""Remote Control. Quiz
12.30 ""Kino. Filmprogramma.
13.30 ""MTV!.
15.30 **VJ Marcel Vanthilt.
17.00 ««Elton John. Clips.
17.15 ««Maiken Wexo. ,
18.30 ««Club MTV. Non-stop cHPs
19.00 **MTV at The Movies.
19.30 ""Remote Control. Quiz■
20.00 ««MTV's European Top 2U'
21.00 ««The Steve Blame Sho*»-
-21.30 «*VJ Ray Cokes.
23.00 ««MTV At The Movies.
23.30 «»VJ Marcel Vanthilt.
00.00 ««Your scène- Country "'01.00 ""Club MTV. Nonstop clips
01.30-07.00 ""Night Videos.
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Belg. Rundfunk
6.30 Radbfrühstuck. 7.15 W^-f
kasten. 7.30 RegionalrnaS Bit
7.45 Veranstaltungskalende'- liCr*
Presseschau. 8.30 Be»""
Worte. 9.00Regionalmagaz'r\|rf'
Musikexpress. 10.00 Gul r* S
legt. 11.05 Gut Aufgelegt. Jf
Musik bei Tisch. 12.15 vera
tungskalender. 12.30 r'^.s
schau. 13.00 Frischauf </
Schulfunk: Neuse aus Waly
Hörspiele zur Einführung i" " ur»
zialkunde. Eine neue Woj ,/.
14.20 Musikzeit Heute: u\e,<?
terkiange aus aller Welt gpd1
Nachtmittagsstudio. ff'
light. 17.05 Oldiekiste. I°'VJ<ti/
gionalnachrichten: BRF'
18.40-20.00 Musikjournal-

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 & £
wie kein anderer. 11.00 'T/6!,
elf. 12.00 Is ja 'n Ding. Ifr%/
16.00 Entenjagd. 17.00 MuS"V*
17.50 Sportshop. 18.00 Mys'19.00Neunzehn - Vierundzv» p<r
22.00-1.00 Ein junges Wu
gramm.

WDR 4 ■xx
4.05 Radiowecker. 6.05 ""^.O'melodie. 9.05 MusikpaviHO" prj
Gut aufgelegt. 14.05 Auf f' rfmenade. 15.00 Cafe-^1 $
16.05 Heimatmelodie. 17tXr^
sik-Express. 20.05 **'Broadway und Kudamm. 2_X.4."
sik zum Traurnen. 22-JU
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omputer licht
voor over
subsidies

>CHEDE - De Universiteit«Ite (UT) heeft een computer-

* framma ontwikkeld dat een vol-
-1f overzicht kan geven van de

_
'lijkheden voor subsidiëring.

' 'vragen te beantwoorden over
Oorbeeld woonsituatie, inkom-

': en uitgaven bepaalt het pro-
'""fia het recht op de twintig
,5t voorkomende subsidies. De

heeft dit gisterenbekendge-
*t.
I~ computerprogramma is ont-

'*^ld als reactie op de wirwar
jVoorlichtingsfolders en hand-en op het gebied van subsidies. ""keringen. „De organisatie van
"orlichting is sterk versnipperd

Van elke rege-> brengen velerlei organisaties
l ''gen folder uit. En zo groeit het
'oud van regelingen en hun1"'enting", zo licht de UT toe.

IComputerprogramma, dat dvi-
I"heid kan verschaffen over de
K?'es en dergelijke, is volgens
FT door iedereen te gebruiken.
I^erkt met een apart klein toe-
r°ord. Gebruikers moeten onge-

-50 vragen beantwoorden. Ge-
?[eld neemt dat een half uur tot
J^'artier in beslag. Elke vraag is
c'en van een extra toelichting,
I?'bij twijfel nadere informatie is
I' vragen.

Wereldhandel
op weg naar
recordgroei
lEVE -De wereldgoederenhan-
a l, vorig jaartoegenomen met 8,5
l^t, waarmee de recordgroei
|,'984 werd geëvenaard. De han-

-4 eeft nu vier achtereenvolgende
} van groei beleefd en dit jaar

$ I, °Dnieuw een recordgroei te zien
I f - Voorwaarde daarvoor is wel

rt rt markten open blijven en datinflatie in de hand wordt gehou-

(l~l<*at in een voorlopig rapport
et secretariaat van de Gatt (Al-

j^tie Overeenkomst inzake Ta-en en Handel) over de weredl-ipl van het afgelopen jaar heeft
Jteld. Het voorlopige rapport
hijnt elk jaar in februari. De
[tieve versie wordt in de zomer'
oliceerd, wanneer het secreta-

"Xver meer en vollediger gege-'
fjbeschikt.rt 5*87 groeide de wereldhandel
\ 'Jet 5,5 procent. De sterke groei
*%"* handel van vorig jaar heeft
k geresulteerd dat het volume er-
"j^ertig procent groter was dan
Ju "2 en dat de wereldproduktie
V°eent is toegenomen. De Gatt
k' de waarde van de wereldom-

Pc] tlc*e goederenhandel van het;
L °Pen jaar op het recordbedrag
ij/'B4 biljoen dollar, veertien pro-
beer danin 1987.Toen steeg de
1^ "e van de wereldhandel met
t &rocent.
ior van de handel is
*t_t) grootste deel het gevolg
iLj? groei in volume, maar ook de
°lls ten e verdere daling van de
L rkoers hebben daaraan een bij-
Rrjr geleverd. De groei van de
feu el had een brede basis. Zo nam
k Idel in eindprodukten toe met
K Procent, de handel in mijn-
k j Produkten met zeven procentkil * handel in landbouwproduk-
X^et vier procent.

CUYK - Het vleesver-
werkende bedrijf Hom-
burg in Cuyk is overge-
nomen door drs H. van
der Kaaden uit Woer-
den. Van der Kaaden
krijgt 54 procent van
het aandelenkapitaal
van Homburg Holding
nv in handen. Ook volgt
nog een aanvullendere-
organisatie waarbij on-
geveer 50van de 220 ba-
nen verdwijnen. Het
personeel is gistermid-
dag akkoord gegaan
met de overname.
Voor een sociaal plan isberus-overzicht

Gematigd
- De Amster-

j tise effectenbeurs was maan-
de in navolging van een flauw
V6 '' Street en een verder afkal-
X«e dollar flink lager. Dit ging
ge ter niet met grote omzetten
(igraard en van paniek was der-
ninVe geen sprake. De aandelen-
t^et bleef met nog geen f 600
Óhiloen aan de bescheiden kant.
Vou'igaties namen f 750 miljoen
X^r nun rekening bij een onge-r Prijshoudende stemming.

ff. internationale fondsen
t>rüeSten een tot twee gulden
cki geven en ook bij de finan-
ver]

e Waarden hadden beperkte
Zen de overnand. De divi-

?Vernoging van de Amro
vOn u k°n een vel"der afglijden
Iqp men zodat deze waarde
OC.0C. en kleinigheid hoger sloot.
f 5 an der Grinten moest met
jjj.j. achteruitgang op f 290 fors

Een groot aantal an-
rfX fondsen op de actieve

Was laSer en de stem-
-0 'gsindex verloor 23 punten

sondering was Fokker met
Bev V'nSt Van f°'40 op f 33 '60 als
te p? g van een bekendgemaak-
genranse order. Onderhandelin-
ma met andere buitenlandse
San apPiJen zi Jn n°g aan de
vUeot et optimisme rond de
dui^^gbouwer was weer over-
% H

jkaanwez'g-
\vas e lokale en parallelmarkten
dif. "auwelijks enige opwin-
Wüf Waar te nemen. Grote af-
dingen deden zich in feite
i eri Vo°r en de meeste verschil-
*'exKaar beide zi Jden beperkten

*n tot een paar gulden.

beurs van amsterdam
Hoofdfondsen vi. s.k.
AEGON 91,40 90,00
Ahold 91,60 90,60
Akzo 147,50 145,40
A.B.N. 41,20 f 41,10
Alrenta 159,40 159,20
Amev 54,80 54,00
Amro-Bank 79,90 80,10
Ass. R'dam 147,00 145,50
Bols 139,20 138,10
Borsumij W. 126,30 125,00
Bührm.Tet. 62,70 61,80
C.S.M.eert. 65,00 64,40
Dordtsche P. 221,70 218,50
DSM 118,40 117,50
Elsevier 63,10 62,80
Fokker eert. 33,20 32,40
Gist-Broc. c. 36,80 36,10
Heineken 144,20 142,20
Hoogovens 83,00 81,90
Hunter Dougl. 92,50 91,50
IntMüller 80,60 e 80,00
KLM 42,50 41,80
Kon.Ned.Pap: 50,10 49,40
idem div 89 48,50 48,00
Kon. Olie 121,20 119,80
Nat. Nederl. 62,90 62,20
N.M.B. 217,00 215,50
Nedlloyd Gr. 296,50 296,00
Nijv. Cate 87,20 85,00
Océ-v.d.Gr. 295,00 290,00
Pakhoed Hold. 124,00 122,00
Philips 36,50 e 36,00
Philips divB9 35,20 34,20
Robeco 102,90 102,00
Rodamco 161,00 160,90
Rolinco 98,60 98,10
Rorento 61,00 60,80Stork VMF 29,30 28,90
Unilever 128,50 126,50
Ver.BezitVNU 89,20 8820
VOC 39,20 38,50
Wessanen 77,80 77,50
Wolt Kluwer 153,00 151,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 41,50 41,50
ACF-Holding 61,00 60,00
AhrendGr. c 175,50 172,50
Alg.Bank.Ned 42,10 41,90
ABN div'B9 40,50 40,50
Asd Opt. Tr. 23,30 23.00
Asd Rubber 8,10 8,10
Ant. Verff. 340,00
Atag Holde 81,60 80,90
Aut.lnd.R'dam 68,00 68,00
BAM-Holding 281,00 280,00
Batenburg 74,00 74,00
Beers 121,00 120,00
Begemann 72,50 72,30
Bebndo 390,00 390,00
Berkels P. 6,95 6,95

Blyd.-Will. 25,50 2570Boer De, Kon. 348,00 347|(H)
de Boer Winkelbedr. 58,00 57^60Boskalis W. 12,65 12,70
Boskalis pr 11,00 1100
Braat Bouw 837,00 837^00
Burgman-H. 3250,00 3240^00Calvé-Delft c 857,00 850,00
Calvé pref.c 4900,00 4800 00
Center Parcs 67,20 67,50
Centr.Suiker 64,50 63,50
Chamotte Unie 13,00 e 13,10
Chamotte div.B9 12,20 12,10
Cindu-Key 95,00 95,00
Claimindo 378,00 378,00
Cred.LßN 74,50 74,40
Crown v.G.c 85,00 83,00
Desseaux 185,00 184,50
Dordtsche pr. 221,50 218,00
Dorp-Groep 45,70 45,30
Dorpv.div.B9 44,00
Econosto 208,30 207,00
EMBA 108,00 110,50
Enraf-N.c. 50,00 50,40
Eriks hold. 330,00 322,10
Frans Maas c. 62,50 61,80
Furness 100,00 99,50
Gamma Holding 69,00 67,50
Gamma pref 5,70 5,70 a
Getronics 28,10 27,40
Geveke 41,40 40,50
Giessen-de N. 131,00 128,00
GoudsmitEd. 203,00 200,00
Grasso'sKon. 93,00 91,00
Grolsch 103,50 104,00
GTI-Holding 167,30 166,80
Hagemeyer 83,20 82,70
H.B.G. 175,50 173,00
HCS Techn 15,60 15,50
Hein Hold 124,00 122,00
Hoek's Mach. 174,00 173,00
Holdoh Hout 437,00 436,00
Holec 20,30 19,50
H.A.L. Tr. b 1465,00 1465,00
Holl.Am.Line 1465,00 1467,00
Heineken Hld 124,00 122,00
HollSeaS. 1,52 1,55
Holl. Kloos 345,00 344,00
Hoop en Co 15,20 13.90
Hunter D.pr. 2,08
ICA Holding 16.50 16,50
IGB Holding 43,50 43,70
IHC Caland 20,60 20,30
Industr. My 167,00 166,80
Ing.Bur.Kondor 572,00 572.00
Kas-Ass. 37,00 36,30
Kempen Holding 16,00 16,00
Kiene's Suik. 1267,00 1267,00
KBB 71,70 71,20
KBB (eert.) 71,50 71,00
Kon.Sphinx 77,00 77,00
Koppelpoort H. 300,00 297,00
Krasnapolsky 160,00 160,00
Landré & Gl. 53,00 53,50

Macintosh 41,00 42,00
Maxwell Petr. 592,00 585,00
Medicopharma 78,20 77,00
Melia Int. 7,40 7,10
MHVAmsterdam 18,50 18,50
Moeara Enim 1070,00 1050,00
M.Enim 08-cert 13700,00 13500,00
MoolenenCo 31,70 31,50
Mulder Bosk. 48,00 48.00
MulUhouse 11,20 11,30
Mynbouwk. W. 444,50 444,50
Naeff 225,00
NAGRON 53,00 52,50
NIB 496,00 503,00
NBM-Amstelland 16,20 15,90
NEDAP 295,00 291,00
NKF Hold.cert. 231,50 231,50
Ned.Part.Mij 30,80 30,80
Ned.Springst. 9500,00 9300,00e
Norit 623,00 620,00
Nutricia 241,00 238,00
Omnium Europe 18,90 18,90
Orco Bank c. 75,60 74,60
OTRA 500,00 499,50
Palthe 149,50 149,50
Polynorm 90,50 90,00
Porcel. Fles 125,50 125,50Ravast 55,50 55,50
Reesink 62,30 61,60Rlva 62,00 60,50Riva (eert.) 61,00 59,00Samas Groep 58,00 57,20Sanders Beh. 80,00 79 00Sarakreek 34,00 33,90Schuitema 1520,00 1520,00Schuttersv. 87,00 87,00
Smit Intern. 27,80 27^80St.Bankiers c. 28,20 27,90
Telegraaf De 419,00 419^00
TextTwenthe 250,00 250,00
Tulip Comp. 60,40 60,00
Tw.Kabel Hold 125,00 124,00
Übbink 99,30 97,00
Union Fiets. 15,30 15,45
Ver.Glasfabr. 243,00 242,00
Verto 73,50 72,80
Volker Stev. 53,50 52,50
Volmac Softw. 81,50 80,40
Vredestein 20,30 19,90'
VRG-Groep 44,50 43,70
Wegener Tyl 168,00 166,20
West Invest 30,50 29,80
Wolters Kluwer 153,10 151,00
idem div 89 149,00 147,00
Wyers 53,10 53,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f 36,00 35,50
ABN Aand.f. 67,80 67,40
ABN Beleg.f. 51,40 50.60
ALBEFO 51,10 51,10
Aldollar BF $ 20,60 20,60
Alg.Fondsenb. 225,00 224.00

AllianceFd 11,80 11,80
Amba 44,20 43,40
America Fund 273,00 266,00
Amro A.in F. 91,00 e 90,90
Amro Neth.F. 68,70 68,30
Amro Eur.F. 65,60 64,60
Amvabel 97,50 97,00
AsianTigersFd 56,30 55,80
Bemco Austr. 61,50 62,00
Berendaal 104,00 103,50
Bever Belegg. 27,90 27,50
BOGAMIJ 114,00 113,50
Buizerdlaan 36,60 36,60
Delta Lloyd 38,40 38,20
DPAm. Gr.F. 21,90 21,80
Dp Energy.Res. 30.00 30,30
Eng-H011.8.T.1 1060,00 1060,00
EMF rentefonds 70,10 69,60
Eurinvestü) 105,00 105,00
Eur.Ass. Tr. 5,90 5,90
EurGrFund 51,60 50,50
Hend.Eur.Gr.F. 167,00 167,00
Henderson Spirit 73,30 73,00
Holland Fund 62.50 61,50
Holl.Obl.Fonds 118,50 118,50
Holl.Pac.F. 113,20 111,50
Interbonds 564,00 564,00
Intereff.soo 36,00 35,80
Intereff.Warr. 270,80 269,50
JapanFund 49,90 49.50
MXInt.Vent. 57,00 54,00
Nat.Res.Fund 1360,00 1340,00
NMB Dutch Fund 33.80 33,60
NMB Oblig.F. 35,90 36,10
NMBRente F. 101,40 101,40
NMB VastGoed 38,50' 38,70
Obam, Belegg. 192,80 191,90
OAMFRentef 14.95 14.90. Orcur.Ned.p. 47,10 47,00
Prosp.lnt.Hlnc. 10,00 10,00
Rentalent Bel. 1339,50 1338,60
Rentotaal NV 30,80 30,80
Rolinco cum.p 99.00 99,00 a
Sci/Tech 17,60 17,70
Technology F. 18,00 17,00
Tokyo Pac. H. 249,50 257,00
Trans Eur.F. 69,00 67,60
Transpac.F. 565.00 565,00
Uni-Invest 119,00 119,00
Unico Inv.F. 83,50 83,40
Unifonds 26,10 26,30
Vast Ned 123,40 123,40
Venture F.N. 44,00 43,50
VIB NV 86,50 86,40
WBO Int. 78,10 77,40
Wereldhave NV 206,50 206,50
Wereldh.divB9 203,00 203,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35,00 34,00
Amer. Brands 63,20 62,90
Amer. Expres 29,60 29,60
Am.Tel.& Tel. 30,60 29.25

Ameritech 51,00 50,20
Amprovest Cap. 128,00 128,00
Amprovest Inc. 230,00 230,00
ASARCO Inc. 27,40 26,90
AU. Richf.' 84,50 83,70
BAT Industr. 5,30 5,20
Bell Atlantic 74,20 73,00
BellCanEnterpr 37,70 37,20
Bellßes.Adlr 1,40 1,40
Bell South 41,80 40,70
BET Pubüc 2,40 2,40
Bethl. Steel 26,20 24,80
Boeing Comp. 62,50 61,00
Chevron Corp. 48,50
Chrysler 25,55 25,75
Citicorp. 26,00 25,60
Colgate-Palm. 45,00 44,70
Comm. Edison 33,00 32,40
Comp.Gen.El. 390.00 380,00 a
Control Data 21,30 20,50
Dai-lchiYen 3700,00 3700,00
Dow Chemical 95,60 94,00
Du Pont 97,00 95,00
EastmanKodak 47,70 46,25
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 241,00 241,00
Exxon Corp. 44,25 43,75
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 23,20 22,60
Ford Motor 53,10 52,10
Gen. Electric 46,00 45,60
Gen. Motors 87,00 84,30
Gillette 35,00 35,00
Goodyear 48,00 48,00
Grace & Co. 27,10 26,80
Honeywell 65,75 64,25 d
Int.Bus.Mach. 122,80 121,10
Intern.Flavor 48,80 48.50
Intern. Paper 48,00 46,60
ITT Corp. 53,00 52,70
Litton Ind. 73,70 73,00
Lockheed 48,00 48,50
Minnesota Mining 66,50 65,00
Mobil Oil 46,80 45,60
News Corp Auss 10,60 10,60
Nynex 69,00 67,60
Occ.Petr.Corp 27,50 26,90
Pac. Telesis 34,00 33,60
P& O. <§) 5,90 5,90
Pepsico 39.75 39,40
Philip Morris C. 109,10 108,25
Phill. Petr. 21.30 21,30
Polaroid 43,20 42,10 d
Privatb Dkr 285,00 284.50
Quaker Oats 52,60 50,75
RJR Nabisco 100,00
St.Gobin Ffr 593,00 555,00
Saralee 45,50 45.00
Schlumberger 35,30 34,80
Sears Roebuck 41,10 40,70
Southw. Bell 44,20 43,60
Suzuki (yen) 800,00 823.00
Tandy Corp. 42,75 42,60
Texaco 51,00 50.00

Banken schrijven vorderingen van 1,5 miljard af
Akkoord over sanering
Duits Co-op-concern

Van onze correspondent
BONN - De ongeveer 140 banken die miljar-
den tegoed hebben van het aangeslagen
Westduitse Co-op-concern (omzet 14 miljard,
50.000 werknemers) zijn zondagavond ak-
koord gegaan met een saneringsvoorstel van
de vier buitenlandse eigenaren, waaronder
de Amro-bank, en twee nauw bij het bedrijf
betrokken Duitse banken.
Deze banken hebben voor 260 miljoen in
baar geld ook de Co-op Industrie AG overge-
nomen, waardoor de acute liquiditeitsproble-

men voorlopig zijn opgelost.
De banken schrijven vorderingen ter grootte
van ongeveer 1,5 miljard mark af. De rest van
de enorme schuld, meer dan twee miljard,
wordt omgezet in participatiebewijzen, die
naar keuze later kunnen worden omgezet in
aandelen of worden uitbetaald als Co-op
weer winst zou maken. Verder hebben de
kredietverzekeraars zich bereid verklaard ri-
sico's over te nemen en hogere leveranciers-
kredieten te garanderen, waardoor gewaar-
borgd is dat de leveranties niet stagneren.

Akkoord
De bankiers gingen zondagavond akkoord
met het voorstel van de zes banken, die het
bij Co-op vpor het zeggen hebben. De
Schweizer Bankverein, Amro, de Security
Pacific en de Svenska Handelsbanken be-
schikken over 72 procent van de aandelen
van dit concern, waarin naar schatting 500
bedrijven in allemogelijke branches zijn ver-
enigd.

Het was voor Co-op letterlijk vijfvoor twaalf.
De leveranciers dreigden maandag alleen
waren af te leverenaan de duizenden winkels
indien zondagavond een akkoord was be-
reikt. Een tweede probleem was dat de schul-
den zo hoog waren opgelopen, dat zonder op-
lossing het bedrijf woensdag surseance van
betaling had moeten aanvragen. Maandag
vergaderen de directie en de raad van toe-
zicht over het in Frankfurt aanvaarde sane-
ringsplan. Zondagavond werd duidelijk dat
er drastisch gesnoeid zal gaan worden in de
onoverzichtelijke Co-op-kolos.

Order van vierhonderd miljoen gulden

Fransen bestellen
acht Fokker 100's

Van onze correspondent

AMSTERDAM- De Franse re-
gionale luchtvaartmaatschap-
pij TAT (Transport Aérien
Transrégional) heeft een be-
stelling geplaatst voor acht
Fokker 100's plus vier opties.
Met de order is een bedrag van
zon vierhonderd miljoen gul-
den gemoeid.

De order werd gisteren op het
hoofdkantoor van Fokker bekend-
gemaakt. Fokker levert de eerste
vier vliegtuigen in 1990 af. De ande-
re vier volgen een jaar later. De
vliegtuigen zullen de vlootvan TAT
gaan versterken om de toenemende
groei van het luchtverkeer in een
geliberaliseerd Europa op te van-
gen. TAT is in 1968 opgericht door
de huidige president Michel Mar-,
chais. Het bedrijfis in die tijd uitge-
groeid tot de grootste regionale
luchtvaartmaatschappij van Euro-
pa. De maatschappij specialiseert
zich op het vervoer van de zakenrei-
ziger tussen kleinere steden. TAT
vervoerde vorig jaar 2,25 miljoen
passagiers en is qua grootte Fran-
kijks vierde luchtvaartmaatschap-
pij. TAT en Fokker spraken vorig
jaar nog over het opzetten van een
leasemaatschappij voor de Fokker
50. Volgens een woordvoerder van
Fokker ging dit niet door wegens
het vroegtijdig uitlekken van de
plannen. De Franse overheid zou
TAT onder druk gezet hebben met
de Franse/Italiaanse ATR in zee te
gaan. Bij Fokker is men opgetogen
nu het toch gelukt is een Franse or-
der voor de Fokker 100 binnen te
halen. TAT is sinds 1970 een trouwe
Fokker-klant. De Fransen hebben
met 24 F-28's reeds de grootste Fel-
lowship-vloot van Europa. Daar-
naast beschikt de maatschappij nog
over 17 Fairchild F-27's, die onder
Fokker-licentie in de Verenigde
Staten zijn gebouwd.
Het huidige orderboek voor de Fok-
ker 100 omvat nu 218 vliegtuigen,
waarvan 126 vaste bestellingen en
92 opties.

" Een zeiljacht
blijkt een
prachtige
speelplaats
voor dit kind.
De
watersportbe
ur s Hiswa,
waar deze foto
is genomen,
werd zaterdag
geopendvoor
het publiek en
is nog deze hele
week
toegankelijk.

Van der Kaaden
koopt Homburg

negen miljoen gulden
uitgetrokken. Vakbon-
den, Raad van Commis-
sarissen en andere be-
trokken partijen heb-
ben daarover vrijdag-
avond een principe-ak-
koord bereikt. Dat heb-
ben de bonden meege-
deeld.

Woordvoerders van de
voedingsbonden van
FNV en CNV toonden
zich opgelucht nu het
protocol voor de over-
name getekend kan
worden. Aan de grote
onduidelijkheid rond
verschillende overna-
mekandidaten die de

laatste maanden heer-
ste, is nu een eind geko-
men.

De vakbonden krijgen
invloed op de herverde-
ling van functies. Van
derKaaden krijgt als di-
recteur de dagelijkse
leiding over het bedrijf.
De huidige directeur
Moons blijft verant-
woordelijk voor het
commerciële beleid.
Voor de reorganisatie
denkt Van der Kaaden
drie jaar nodig te heb-
ben.

economie

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin- "gen goud en zilver op 27-2-1989 om -.
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in - ,
kg:

GOUD: onbewerkt ’25.480/25.980, ,
vorige ’ 25.600/26.100, bewerkt ver-
koop ’ 27.580, vorige ’ 27.700 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 355-/ 425, vori- j
ge ’ 355-/ 425; bewerkt verkoop ’ 470 j

laten, vorige f 470 laten.

Zes procent
groei voor
Interhome

AMSTELVEEN - De Zwitserse
reisorganisatie Interhome heeft vo-
rig jaar een groei van zes procent
doorgemaakt. De netto-winst is met
15 procent gestegen. Het concern
dat in twaalf landen opereert, be-
reikte een omzet van ruim 319 mil-
joen gulden. R. van Dijk van de Ne-
derlandse dochter, Interhome Va-
kantie BV, heeft dit gisterenbe-
kendgemaakt.
Het boekjaar van Interhome loopt
van oktober tot oktober. Het con-
cern heeft van oktober 1987 tot ok-
tober vorig jaar 670.781 gasten on-
dergebracht, 14 procent meer dan
het boekjaar 1986-1987.
Voor het boekjaar 1988-1989 ver-
wacht Interhome een omzetstijging
van 22 procent tot ruim 389 miljoen
gulden. Het aantal gasten zal stijgen
tot 800.000, aldus Van Dijk.
Interhome Nederland heeft vorig
jaar,net als het jaardaarvoor, 50.000
vakanties geboekt. Het aantal boe-
kingen vanaf oktober vorig jaar is
echter zo groot geweest dat de Ne-
derlandse dochtervoor het boekjaar
1988-1989 een stijging tot 60.000 va-
kantieboekingen verwacht.

Amro verhoogt
dividend na
stijging winst

AMSTERDAM - Na de stijging van
de nettowinst met 22,5 procent tot
f587 miljoen stelt de Amro Bank
over 1988 voor het dividend met 13
procent te verhogen van f4,60 tot
f5,20 per aandeel. Het jaar heeft
zich gekenmerkt door toeneming
van de activiteiten en „een verheu-
gende groei", zo heeft de bank giste-
ren bekendgemaakt.
De nettowinst is vorig jaar gestegen
van f479 miljoen tot f587 miljoen of
per aandeel van f9,67 tot f 10,64.
Op het dividend is al een tussentijd-
se uitkering van f2,30 gedaan, ge-
heel in contanten dan wel voor f 0,35
in contanten en voor 2,5 procent in
aandelen, zodat als slotdividend
f2,90 per aandeel zal worden uitge-
keerd. Aandeelhouders kunnen dat
naar keuze geheel in contanten op-
nemen of voor een deel contant en
voor 2,5 procent in aandelen. Het
bedrag van het contante deel zal
uiterlijk 4 april nabeurs worden be-
kendgemaakt. Het balanstotaal
kwam f24,2 miljard hoger uit op
f 168,1 miljard, waarbij het aanspra-
kelijk groepsvermogen met ruim f 1
miljard steeg tot f8,9 miljard.

Nieuw schip
voor Olau

VLISSINGEN- Bij de scheepswerf
Schichau Seebeck-Werft in Bremen
is zaterdag de veerboot 'Olau Hol-
landia ll' van stapel gelopen. Het
schip van 35.000 ton wordt eind sep-
tember ingezet op de diensten van
de rederij Olau-Line tussen Vlissin-
gen en het Engelse Sheerness. Het
zusterschip 'Olau Britannia ll',
waarvoor gisteren bij dezelfde werf
de kiel is gelegd, wordt in mci 1990
afgeleverd. De twee schepen komen
in de plaats van kleinere voorgan-
gers met dezelfde namen die zijn
verkocht aan een Zweedse rederij.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui- .
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,99 211
Brits pond 3,47 3,72 '
Can. dollar 1,65 1,77" 'Duitse mark( 100) 110,85 114,85
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,59 1,71
Jap. yen (10.000) 159,25 164,25
Ital. lire. (10.000) 14,65 16.05
Belg. frank (100) 5,21 5,51 -Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 31,90 34,40
Zwits. Fr (100) 130,00 134,50
Zweedse kr. (100) 31,40 33
Noorse kr. (100) 29,40 31
Deense kr. (100) 27,50 30
Oost.schill.(lOO) 15,77 16,37
Spaanse pes.(lOO) 1,72 1,87 :
Griekse dr. (100) 1.22 1,42 i
Finse mark (100) 46,40 49.4(1
Joeg. dinar (100) 0.01 0,06

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gisti
middag:
Amer. dollar 2,04375-04625
Brits pond 3.5810-5860
Duitse mark 112,875-925
Franse franc 33,095-33,145
Belg. franc 5,3795-3845
Zwits. franc 132,185-2,235
Japanse yen 162,12-162,22
Ital. lire 15.260-310
Zweedse kroon 32,695-32,745
Deense kroon 28,925-28,975
Noorse kroon 30,685-30,735
Canad. dollar 1,70225-70475
Oost. schill 16,0390-0490
lers pond 3,0010-0110
Spaanse pes 1,7910-8010 '.
Gr. drachme 1,2900-3900
Austr.dollar 1,6475-6575
Hongk.dollar 26,10-26.35 "Nieuwz.dollar 1,2775-2875
Antill.gulden 1,1300-1600
Surin. gulden 1,1300-1700
Saudische rial 54,40-54,65
Ecu gulden 2,3400-3450

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

algemeen 302,8 297,0 -alg.-lokaal 292,8 288,4 "'
internationals 313,6 306,5 '■industrie 263,2 258,8 "scheep/luchtv. 279,9 275.1
banken 360,5 359,3
verzekering 587,8 577,8 -handel 483,5 475.7
cbs obl.index 108,2 107,9 '
rend. staatsl. 7,15 7,17
waarvan 3-5 jr 7,15 7,17 ~
waarvan 5-8 jr 7,14 7,17waarv.s langst 7,15 7,18
rend. bng-len. 7,24 7,23
rend. banklen. 7,23 7,27

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonischavondverkeer kwmen maandagavond
de volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van van-
daag):

Akzo 145,40(145,40)
Kon. Olie 119,80-120,30 (119,80)
Philips 36,00-36,20 (36,00)
Unilever 126,10-126,50(126,50)
KLM 41,80 (41,80)

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: fl
Begin 2244.11 1068.24 182.02 863.24
Hoogst 2260.18 1075.03 183.14 869.10'
Laagst 2232.14 1053.20 180.77 856.22
Slot 2250.36 1061.29 182.02 862.93-.
Winst
verlies + 4.82 - 10.67 + 0.18 - 1.40

slotkoersen/optiebeurs
Texas Instr. 40,30 40,10
T.I.P Eur. 1,85 1,85
ToshibaCorp. 1290,00 1270,00
Union Carbide 31,00 31,00
Union Pacific 68,50
Unisys 29,00 28,50
USX Corp 31,80 31,10
US West 60,60 59,50
Warner Lamb. 79,50 78,90
Westinghouse 56,20 54,90
Woolworth 52,30 51,50
Xerox Corp. 63,00 62,00 d
Certificaten buitenland
AMAXInc. 53,00 51,00
Am. Home Prod. 178,00
ATT Nedam 61,50 60,00
ASARCO Inc. 56,00
AU. Richf. 176.00 176,00
Boeing Corp. 124,50 124,00
Can.Pacific 36,00 d 36,00
Chevron Corp. 100,50
Chrysler 55.00 54,00
Citicorp. 51,50 51,50
Colgate-Palm. . 94,00 92,60
Control Data 39,00
Dow Chemical 195,00 192,00
EastmanKodak 96,00 94,50
Exxon Corp. 90,00 88,00
Fluor Corp. 49,00
Gen. Electric 93.50 89,50
Gen. Motors 178,00 172,50
Gillette 71,00 68,50
Goodyear 99,00 97,00
Inco 57,00 56.00
1.8.M. 248,00 243,00
Int. Flavors 102,00
ITTCorp. 108,50 107,00
Kroger 18.50 18,50
Lockheed 99,00 99,00
Merck & Co. 128,50 123,50
Minn. Min. 135,00 132,00
Pepsi Co. 80.00 79,00
Philip Morris C. 221,50 218,00
Phill. Petr. 42,20 41,00
Polaroid 80,50 78,00
Procter&G. 189,30
Quaker Oats 105,00 105,00
Schlumberger 72,20 72,00
Sears Roebuck 83,50 82,50
Shell Canada 77,00 77,00
Tandy Corp. 87.50 86,50
Texas Instr. 82,00 81,00
Union Pacific 142,00 d 138,00
Unisys Corp 58,70 58,00
USX Corp 65,50 63,00
Varity Corp 4,20 4,50 b
Westinghouse 114,50 112.00
Woolworth 107,50 104,00
Xerox Corp. 125,00 122,00

Euro-obligaties & conv.
lO'/iAegon 85 100,00 100,00

Aegon warr 12,70 12,70
10V2 ABN 87 97,45 97,40
13Amev 85 97,50 97,50
13Amev 85 93,75 93,75
10 AmevBs 100,00 100,00
HAmevB6 98,75 98.50
14'/<AmroB7 97,50 97,25
13 Amro-BankB2 101,25 101,25
10'AAmro 86 97,75 97,25
10 Amro 87 98,00 97,50
53/iAmro 86 101,00 101,00
Amro Bank wr 25,00 23,00
'Amro zw 86 68,50 68.00
9 BMH ecu 85-92 100,00 100,00
7 BMH 87 96,50 96,50
lO'/sEEG-ecu 84 100,40 100.40
94'iEIB-ecu 85 101,75 101,75
12V4 HIAirl.F 90,75 90,75
12NIB(B) 85-90 100,50 100,50
11'/.NGUB3 101,50 102,00
10 NGU 83 100,50 100,50
2'/« NMB 86 82,50 82,50
NMB warrants 50,50 49,50
83/< Phil. 86 94,50 94,80
6Vi Phil.B3 95.00 95.00
11Rabo 83 100,50 100.50
9 Rabo 85 104,00 104,00
7 Rabo 84 108,00 108,00
12/4Unil. 98,00 98,00

Parallelmarkt
Alanheri 17,50 17,40
Berghuizer 57,50 57,00e
Besouw Van £ 40,00 39,10
CBI Barin Oce. yen 1525,00 1525,00
CB Oblig.F.l 99,80 99,70
CB Oblig.F.2 100,00 99.90
CB Obhg.F.3 101.60 101,50
De Drie Electr. 28,10 28,00
Dentex Groep 39,70 39,60
Dico Intern. 89,30 89,30
DOCdata 31,20 31,10
Geld.Pap.c. 82,00 81,00
Gouda Vuurv c 67,90 68,00e
Groenendijk 32,50 32,50d
Grontmijc. 112,00 113,50
Hes Beheer 249,00 247,00
Highl.Devel. 12,00 b
Homburg eert 3,70 4.00
Infotheek Gr 22,10 21,80
Interview Eur 8,10 8,10
Inv. Mij Ned. 52,00 52,00
KLM Kleding 31,00 30,00
Kuehne+Heitz 26,90 25,20
LCI Comp.Gr. 37,50 37,60
Melle 275,50 270,00a
Nedschroef 78,20 78,00
Neways Elee. 10,20 10,30
NOG Bel.fonds 29,90
PieMed. 11,70 11.70
Poolgarant 10.20 10.00
Simac Tech. 17,90 17,60

Text Lite 8,30 7.90
Verkade Kon. 252.00 248,00
Weweler 85,00 84,40

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k f

abn c apr 45,00 400 0,50 0,50 f
aegn c apr 95,00 246 1.80 1.20 {
aegn c jul 95,00 250 2,50 2.30.^
aegn c jui 100,00 364 2,00 a I,lob ,
akzo c apr 150,00 , 386 3,80 2.80- ..
Akzo c apr 160,00 394 0.80 0.80
akzo p jul 160,00 306 17.00 b 19.30
amro c apr 80,00 356 2,50 2,30
amro p apr 80,00 460 3,40 3,70
d/fl p mrt 210,00 426 4,00 5.50 b
coc c mrt 265,00 547 4,90 3,30
coc c mrt 270,00 365 2,70 1.60
coc c mrt 275,00 346 1,40 0,70
coc c apr 275,00 414 3,00 2,10
coc p mrt 265,00 1563 3,90 4,70
coc p mrt 270,00 1017 6,90 8.40
coc p apr 260,00 278 5.20 6.00
goud c mei 400.00 262 11,00 11.50
gist c apr 40,00 250 0,90 0.701
hein p jul 140,00 438 4.00 4,80
hoog c apr 75,00 235 9,00 8.40-
-hoog c apr 80,00 1127 5,40 5,20
hoog c apr 85,00 1132 3,00 2,50
kim c apr 40,00 517 3,40 2.90
kim c apr 45,00 788 0,90 0,70
kim c okt 45,00 347 2,60 2,30,
kim p apr 40,00 .374 0,50 0,70 -knp c apr 50,00 615 2,10 1,80
knp c jul 50,00 513 3,30 2,70
knp p jul 50,00 295 3.40 3,80.
nlv p nov 100,00 250 1,70 a 1,30
n)v p nov 102.50 500 3,40 a 3,00.
nlw c mei 97,50 1500 o,Boa 0,70
ruw c nov 95,00 1000 2,60 a 2,60
nlw c nov 97,50 1150 1,50 a 1,50'
nJy c nov 95,00 1000 2,10 2,20
nlz c nov 95,00 1000 1,70 1,70
natn c apr 65,00 250 1.20 1.00,
obl p nov 97,50 500 2.00 b 2,00
phil c apr 35,00 525 2,70 2,20
phil c 093 30,00 251 11,70 11,30
phü p apr 35,00 1196 1.10 1.30
oüe c apr 120,00 875 4.00 3.20 a
olie c apr 125,00 1390 1,70 1,40
olie p apr 120,00 654 2,00 2,50
olie p apr 125.00 675 4,90 5,80
unil c apr 120.00 227 10,00 8.40
unil c apr 130,00 1099 3.40 2.70
umi p apr 130,00 971 3,70 5.10
i 1

a=laten g^bieden+ e»-div.
b=bieden k=laten+«i-di«.
c=ex-claim k=gedaaß+b
d=ex-dividend I- gedaan
e=gaban+bieden vk^slotkoers vorige dag
t gedaan + laten sk=slotkoers gisteren

(ADVERTENTIE)
TELEFAX

inclusief onderhoud
va. ’ 69,- p.m. 04492-3888
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Wordt RIJINSTRUC-
tEURTRICE! Ofrijschool-
houder (m/v). Kan met ka-
derschooldiploma zonder
middenstandsdiploma.
Dag-, avond- en zaterdag-
opleiding starten binnen-
kort. In Best en Utrecht.
Vast en zeker werk: 250 va-
catures met dagopleidingal
na drie maanden aan de
slag. Wilt u een goede toe-
komst en een furie baan?
Vraag dan (ook s avonds)
gratis studiegids kader-
school: 04998-99425.
Bouw- en architectenbu-
reau GEHLEN-GANS B.V.
Trichterweg 125 Brunssum
vt. voor Duitsland timmer-
lieden en metselaars, ook
colonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of -229548.
Club Exclusief vraagt
MEISJES voor privé en es-"
cort. 045-423634.
Leuke BUFFETHULP
gevr. met erv. v. vrijdags en
zaterdags van 22.00tot 05.00
uur. Aanm. tel. 045-213350..
"Na 13.00 uur.
JCOELMONTEUR en leer-
ling gevraagd. Afspraakmaken tussen 7.30-8.30 uur.
.Tel. 045-441566.
LEERL.KAPSTER. Soll.
schriftelijk met recente
■foto. Übachs, Haarverzor-
ging, Vrangendael 81, 6137
BA Sittard.
'Bij Club Mirabelle is nog
plaats voor enkele MEIS-
JES, die veel geld willen
verdienen. Werktijden in
overleg. Intern en vervoer
gratis. Alleen beschaafde
types, tel. 045-419823.
THUISNAAISTERS met
erv. gevr. Efanne b.v. Dorp-
str. 5 Oirsbeek, tel. 04492-
-4890.
Gevr. handig meisje voor
BIJVERDIENSTE. Tel.
045-725595.
Rest. De Postiljon zoekt
jonge, energieke KOK met
ervaring. Tel. 712779.

VV Jabeek
uitkomende in de 2e kl. v.d.

afd. Limb. zoekt
trainer

cq. speler/trainer.
Inl. Th. Erens, 04492-5067
Landelijk ochtendblad
zoekt voor de wijken Heer-
len-centrum en Weiten ac-
tieve BEZORG(ST)ERS
voor directe overname van
vrijgekomen wijken Alge-
meen Dagblad. 045-316209.
Limburgs Jeugdtoneel
zoekt enkele dames en he-
ren TONEELSPELERS
voor nieuwe producties.
045-411736.
Maxi Tax, Oudestraat 4,
Amstenrade, tel. 04492-2800
vraagt voor spoedige in-
diensttreding full-time
CHAUFFEURS of chauf-
feuses en kantoorjuffrouw
vanaf 18 jaaren in bezit van
rijbewijs.

IDAKDEKKERSBEDRIJF
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.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
§arantie. R/J Handelson-

erneming. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.

Goede KLEURENTELE- I
VISIES met garantie. Phi-
lips grootbeeld vanaf ’ 145,--. Zeer grote sortering tv's.Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len, tel. 045-724760.
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!

„Piccolo's..."
zijnkleine advertenties in het Limburgs Dagblad om iets
te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. enz.

Waar...
kunt u deze advertenties opgeven? Bij allekantoren van

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:

Heerlen
Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastr. 80*

Heerlen
Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23

Vaals
VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

Open HAARDHOUTzwaareiken beuken essen akasia.
Tel.: 04459-1675.
BANKSTEL eiken ’275,-.
Slaapk. ’450,-. Eeth. eik.

’ 375,-. Verder antiek-ba-
rokkasten enz. Kouvender-
str. 208, Hoensbroek.
IJSKAST ’95,-; ijskast +
diepvries ’ 175,-; diepvries
250 L. ’195,-. Gasfornuis

’ 100,-. Wasaut. ’ 195,-. 045-
-725595.
Te k. BRUIDSJURK mt. 38
z.g.a.n. Tel. 045-413031
b.g.g. 045-412969.
Te k. geloogd eik. BANK-
STEL + salontafel, samen

’ 650,-. Tel. 045-222084.
Te k. massief eik. KAMER-
KAST 2.40 m. br., 1.90m. h.,
mass. eik. 3-zits bank en
eik. fauteuil + eik. eethoek.
045-222084.
Prima eiken biels ’25,-.
Voor al uw vacuüm- en
hoge druk geïmpregneerde
(TÜIN)HOUT; Impreg BV,
In de Cramer 104, Heerlen,
045-751687.

COMMUNIEJURKEN te
k, coll. 1989, nieuw, ook
Sissy-model + kroontje +hoedje + tasje + paraplu's.Voor informatie 045-272516.
Modern grijs leren BANK-
STEL 3-2-zits, v.p. 1250,-;
modern wit-zwart eethoek
v.p. 975,-; 045-323830.
Te k. massief eiken TOOG-
KAST, 1.60 m lang, nieuw
’4600,-, nu voor ’1500,8.
Tel. 04490-22681.
AANRECHTBLAD RNS
bw. 1. 1.80, br. 55 cm, r-bak,
eeneatsmengkraan ’ 150,-;
kl. koelkast ’ 50,-; gaspoot
’45,-; Tel. 045-318733.
KACHELS. Grandioze ver-
bouwopruiming: grote kor-
ting. Nieuw en gebruikt. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.
Te k. mooi geloogde strak-
ke oma's tijd eiken
KLEERKASTEN met gave
geslepen spiegel ’ 475,-
-ïncl. bezorgen, halspiegel
eeslepen glas ’60,-. Inl.
45-312164.

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effen
kleuren, complete set a 10 stuks mcl. vulling vanaf
/ 395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf

’ 998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één
stuk, dus geen geschuif meer, ’ 395- per stuk. Fuhren
Discount, Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Heerlerhei-
de), tel. 045-222622; Rijksweg 42, Swalmen, tel. 04740-
-4383; Markt 9, Wessem, tel 04756-1677.
Te huur gevraagd woonh.
met LOODS, achterst, on-
derh. geen bezw. 045-
-219687.

Bekende Vlaamse firma in onderhoudsprodukten zoekt
met spoed 20 MEDEWERKERS voor ambulante ver-
koop in Waals België. Wij vragen: beheersing van de ge-
sproken Franse taal en de wil om te werken. Van goed
zedelijk gedrag. Min. leeftijd 20 jaar. Wij bieden: zeer
goede verdiensten, gratis vervoer vanuit Nederlands
Limburg. Elke dag thuis, opleiding in bedrijf. Tevens vra-
gen wij nog enkele medewerkers voor Nederlandstalig
België. Tel. reakties op nr. 09-32.11.227567 en 09-
-32.11.242039.

Limburgs Dagblad
vraagt

bezorgers m/v
voor bezorgwerkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de
oahtend in Beek, Geleen, Stem, Schinnen en bijbeho-
rende dorpen. Inl. LD Geleen, 04490-46868 tussen 8.30
en 17.00 uur.
Voor de bezorging van het Limburgs Dagblad in Nuth
vragen wij een aktieve

agent/bezorger
Aanmelden: Limburgs Dagblad, Brunssum, tel. 045-
-256363. Bellen tijdens kantooruren.

Limburgs Dagblad
vraagt

bezorgers m/v
voor bezorgwerkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de

ochtend in Sittard, Susteren en Roosteren.
Inl. L.D. Sittard Baandert 16, 04490-15577

tussen 8.30 en 17.00 uur.

Leuke vlotte verkoopster gevr.
± 18-19 jr. Liefst al-met enige ervaring in onze branche.
Aanm. na tel. afspr. Luxe Bakkerij Peter Broekmans
Oirsbeek, 04492-1404 Heerlen, 045-715507.

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.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
U45-451862.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

Nieuw: exclusieve, water-
dichte, verzegelde TEGEL-
VLOEREN met unieke
eigenschappen voor 'n
unieke prijs. Info: Kallen
Stabilisaties Kerkrade, tel.
045-457415.
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).
Vakbekwame dakdekker
zoekt KLUSJESWERK,
tel. 045-218299 b.g.g. 217254.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
tuinaanleg. Vrijblijvende
prijsopgave. 045-326574.
Typiste zoekt THUIS-WERK. Typewerk en tekst-
verwerking. Eigen compu-
ter en printer. Tel. 04498-
-57355 (na 16.00 uur).

VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten.
Irote voorraad en voordeli-

ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
Alle BALKHOUT, plaat-
materiaal, lichtkoepels, alu-
minium ladders, aakmate-
rialen etc. Scherpe prijzen, iHouthandel Rinkens,
Eygelshovenerweg 60,
Übach over Worms. Tel.
045-319846.
Speciale aanbieding water-
vaste dak- en VLOERPLA-
TEN, 19 mm nu ’42,50 p. 'Êlaat. Houthandel Rinkens, -ygelshovenerweg 60,
Übach over Worms. Tel.
045-319846. ;
Nieuwe en gebruikte GAS-
HAARDEN; gevelkachels, Ibijzetkachels en gasfornui- 'zen. Met 1 jaargarantie.Re- i
Ëaraties en onderdelen,

"onderdag koopavond. E. j
Meesters, Brusselsestraat ;
129 B, Maastricht, tel. 043- ■210540. 'STOFZUIGERAKTIE
Miele, Philips, Zanussi, 'Hoover, AEG, Erres enz. ;
Met 20% en 40% korting. ,
Extra reklame, 1000 watt ;
van ’299,- nu ’ 159,-. Huis- .
houdbeurs, een begrip, 'Kerkstraat UI, Brunssum. !
Was- en droogautomaten,!KOELKASTEN, diepvrie- l
zers, gas- en electrofornui- I
zen, stofzuigers en afwasau- I
tomaten. Eigen financie- 'ring en tot 5 jaar garantie, I
va. ’7,50 p.w. Huishoud- |
beurs, een begrip. Kerk-
straat 111, Brunssum.
KACHELS, gas, kolen, "hout, olie, gevel, en bijver-
warmers. Nog enkele met i
grote korting. Vanaf ’ 7,50 tp.w. Eigen financiering en .service. Huishoudbeurs,
een begrip. Kerkstraat 111, <Brunssum. |

Te k. KL.-TV met afstands-
bediening weg. omst. Tel.
045-725008.
SCHILDERSEZEL atelier-
model, tel. 045-412636.

Te k. gevr. oud ijzer en ME-TALEN, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216 b.g.g.
272516 ook 's avonds.
Te k. gevr. BOEKEN en
strips o.a. Lekturama. tel.
045-228082.
DEFECTE kleuren t.v.'s
vanaf '81 (typenr. vermel-
den) en def. VHS video's
tel. 045-723712.
Tek. gevr. div. loop-, sloop-
en SCHADE-AUTO'S, te-

fen afg. vrijwaring RDW.
'el. 045-727711/216475.

Wij : vragen KLEU-
RENTV'S va. 16 kan., vi-
deo's VHS, stereotorens en
cd's. 04406-12875.
Te k. gevr. oude houten
KROONLAMP, tel. 045-
-211001.

Ruime GARAGE te huur in
Aarveld, tel. 045-711617.
Te h. KAMER in Sittard
met gezamenlijke keuken,
wc en douche, voor stude- ,
renden. Tel. 04490-22681.
STOELEN, tafels enporce-
lein te huur, S. Degen-
kamp, tel. 045-211705.
Te huur gestoff. vrijst. WO-
NING omg. Geleen. Huur

’ 1250- p. mnd. excl. Tel.
09-3212451747. !
Te h. ÜBACH OVER
WORMS, Schanserweg 11, !
kl. woning m. 1 slpk. en
tuin v. ’650- all-in. 043- i
642522. .
Gemeub. KAMER te huur !
centr. Heerlen, lfst. stud. of
ouder pers. 045-442192. _ i
Te h. KAMER v. l-3-'B9. :
Ook v. privé gebruik. 045- !
426154. :
Te h. ZIT-SLAAPKAMER 'in Brunssum, tel. 045- i
252049. '.
Te huur APPARTEMENT \v. alleenst. of paar te Kerk-

_
rade Vink, tel. 045-725667. (
Kamer te huur. Nabij een- \trum KERKRADE. Tel.
045-461870 of 452269. {
Te h. WOON/ZIT- .
/SLAAPK., eig. kook- en i
douchegelegenheid, alle
comfort. Tel. 04490- !
47294/38083. .
Te h. gevr. werkpl. + kan- "toor in LIMBURG ± 200 .m2. Meubelhandel „De Uit-
hoff', tel. 020-252268 of 045-
-316908.
Jong net ECHTPAAR met <1 kind zkt. woning omgev. <H'heide. Tel.: 045- i
751687/225963. j
Te h. gevr. LOODS c.g. op- islagruimte in Oost. Mijnstr. 1Tel 045-228054. 1
Te h. gevr. WOONHUIS ge- {
schikt voor privédoelein- -den in Hoensbroek/Heer- '.
len. Tel. 045-228054. 'J!^ I
KERKRADE-BLEIJER-
HEIDE: te k. een ruim J
ouder pand met 2 ingan- i
gen, achterom en berging, j
Voor vele doeleinden ge- >;schikt, o.a. winkel-kantoor- ]
ruimte, ca. 45 m 2, met rui- Jme boyenwoning of woon- l
eenheden, etc. ’ 105.000,- i
k.k. Inl. 04490-48180. lt

DRINGEND gezocht voor bemiddeling! Woningen in
alleprijsklassen en alleplaatsen. Nedu 8.V., Valkenbur-
gerweg 25A, Heerlen, tel. 045-710909.

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.
DUBBELE BEGLAZING
voor nieuwbouw ofrenova-
tie. Vraag vrijbl. inform. en
offerte Glashandel Van-
kann Heerlen, tel. 045-
-719329.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhaegen, Grasbroe-kerweg 42, Heerlen, tel. 045-
-725260.
BOOMERS, york 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. YORKSHIRETER-
RIERTJES. Kennel Oos-
Heim. Tel. 04404-1527.

Wegens ziekte v.d. baas te
k. Duitse HERDER, teef, z.
lief, 9 mnd. Schoutstr. 4,
K'rade, tel. 045-464563.
Te k. 2 jonge Mech. HER-
DERS (13 wkn. oud), ge-
slacht reu en teef. Woenn-
genstr. 40, Stein-Nieuw-
dorp.
Te k. leuke hondjes BOOM-
ERS 7 wkn. oud, tel. 045-
-258415.
Te k. lieve waakse BOU-
VIERSTEEF 2 jr. goede af-
stamming. Tel. 045-257036.
SOS Wie biedt forse
D.HERDER, 4 jr., lief en
foed waaks, een laatste

ans? Op boerderij of ande-
re buitenruimte. Stg. Dier
in Nood, tel. 043-
-214545/644004.
Ford ESCORT 1300 sport
bj. '81, apart mooi ’4250,-.
045-725984.
GEZOCHT zwarte bas-
taard, Micha, 11 jr. midd.
Eroot met grijs/witte sik,
ef en tenen. Tel. 045-

-717038 b.g.g. 713958.

Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.

VERBOUWINGSVOOR-
DEEL met fikse kortingen!
Subaru RX Turbo '85, Sub-
aru Combi 9L 4 wd. '87,
Subaru Piek up 4 wd. LPG.
'85, Subaru 1800 GL coupe
'83, Subaru 1600 GL coupe
LPG. '86, Suabru Justy SL
2 '87, Suabru Justy SL '86,
Subaru mini jumbo '83 '84
'85 '88, Ford Fiësta 1600 D
'85, Citroen Visa 11 RE '84
(2x), Honda Civic 4 drs.
autom. '81, Suzuki Alto FX
'85, Suzuki Alto autom. '83,
Opel Kadett 12 LS '86, Nis-
san Sunny autom. '84, Mit-
subishi Lancer F '83, Pon-
tiac Fiero AM 4 '85,Renault
5L Alpine Turbo '83, Ford
Sierra 1600 Laser '83, Off.
Subaru dealer gar. J. Coe-
nen, Prinsenbaan 65, Ko-
ningsbosch. Tel.: 04743-
-1574.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Te k. MAZDA 323 t. '80
APK. 19-10-'B9 i.z.g.st

’ 1750,-, 045-452008.
SEAT-DEALER A.C.H..
Jeugrubbenweg 20 (bij
Randweg) te Hoensbroek,
tel. 045-222455, biedt met
garantie te koop aan: SeatIbiza 1.5 GLX, '88 en '87;
Seat Ibiza 1.2GL, '87; Ibiza
1.2 GL del Sol, '86; IbizaVan diesel, '86; Ibiza Van,
'85; Seat Malaga 1.5 SKI,
'89; Malaga 1.5 GLS, '88;Malaga 1.2 L, '88; Seat Ron-
da 1.5 GLX, '85; Ronda 1.2
GL, '85; Seat Marbella L,'87; Seat Fura GL, '84; Sub-aru 1300 DL, '86: Subaru
1600, '81 en '80; Subaru 1800GL, '85; Subaru 1800 GL4WD, '88; Honda Civic, '80;
Lada 2105 GL, '83 en '82;
Talbot Solara 1.6 GL, '81;
Opel Kadett 1.2 S, '84 en '77;
Opel Corsa 1.2 S, '84; FiatPanda, '81; Fiat Ritmo die-
sel, '80; Austin Allegro, '78;
Sunbeam 1000, '79; SeatTerra bestel, '88; Toyota Co-
rolla coupé, '79; Mazda
1300, '77; Fiat 127, '78. Inruil
en financiering mogelijk,donderdag koopavond.
Te k. TOYOTA bus Hi-Ace
grijs kent, moet weg. Eik-
straat 118, Heerlen.
Te k. i.z.g.s. nw.st. verk.BMW 316 979, apk t. 3-9-'9O
compl. m. alle extra's.
Dorpsstr. 19, Bingelrade.
DATSUN 140Y bj. '79, apk
24-2-'9O, le eig., techn.
100%, vr.pr. ’950,-. Hae-
senstr. 44, Schaesberg.

PTT
autotelefoon
Car-Vox

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

04492-3888
Gebr. Swinkels Groothandel

betaalt de hoogste prijs voor oud ijzer, metalen, koper,
lood enz.

Tevens autovernietiging.
In de Cramer 100, Heerlen, tel. 045-751994.

Spoed!!! Wij zoeken drin-
gend AUTO'S v.a. bj. '80-
Ts7. Dir. cont. ook sloop.
045-414372 tevens alle type
Mercedes.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Autobedrijf Heka B.V,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, VRAAGT te koop
loop-, sloop- en schadeau-
to's. Tel. 045-273177.
Gebruikte ONDERDELEN
v. jonge schadeauto's tev. te
k. schadeauto's. Deumens,
Haefland 20, Brunssum, tel.
045-254482.
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogsteprijs inLim-
burg, tel. 045-254049.
Alle typen BEDRIJFSAU-
TO'S, bussen en bestellers,
minibusies, open laadbak-ken, gesloten en verhoogde
bestellers en bussen, om-
bouwers voor campers,
kleine bestellers, diverse
luxe auto's enz. Donny
Klassen b.v., in- en ver-
koop, Meerssenerweg 219,
Maastricht, tel. 043-635222
of 043-634915.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade of de-
fect geen bezw. Tel. 045-
-720200.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
In- en verkoop gebr.
AUTOBANDEN met ga-
rantie. Passartweg 39, Heer-
len. Tel.: 045-222675.
Te k. zeer mooie OPEL
Corsa 12SLuxus 3-drs. bwj.
'84, APK '90,47.000km. Tel.
045-228469.
De hoogste pr. in Limb.
voor uw AUTO. Ook scha-
de-, defect- en sloop. 045-
-254081.
VW Passat 1.8 '87- Ford Es-
cort CL 1300 '87; Honda
Prelude EX '85; BMW 318 i
'85; BMW 316 autom. '85;
BMW 316 '85- Ford Sierra
2.0 GL '83; VW Golf 1600
'83; Fiat Panda '84; Peugeot
305 '82; Renault 5 '80; Pas-
sat stationcar CLD '84.
Autobedrijf Reubsaet, Op
de Vey 47-49 Geleen. Inruil,
earantie, financiering. Tel.
4490-44944. Uw adres voor

apk-keuring en alle auto-
rep.
Plm. 15 AUTO'S voorradig
v.a. ’ 1500,-. Inkoop/ver-
koop, financiering. Auto-
handel de Hommert, Hom-
merterweg 77A Hoens-
broek.
Te k. MAZDA 323 1.5 GT,
'82, APK 2-'9O, extra electr.
schuifdak, spoilers, ’ 6750,-.
Tel. 045-443620.
TRIUMPH Spitfire 1500, bj.
'78, vr.pr. ’ 7950,-' inruil tot
’2500,- mog. Tel. 045-
-255784.
KADETT 13LS,'B6; Kadett
12 LS, '85; Kadett 13 LS,
'85; Kadett GLS, '85; Corsa
12S, '84; Corsa TR 13 S GL,
'84;Kadett 12 S, '83; 3 stuks :
Kadett City, '77. Automo-
bielbedrijf J. Denneman,
Raadhuisstraat 107, Huls-
berg; |.

Te koop Ford ESCORT Ca-
briolet, div. extra's '84; Ford
Escort KR 31, div. ex. '84;
VW Jetta GL 4-drs. div. ex-
tra's '86; Opel Ascona 181
GT sport, div. ex. '86; Opel
Ascona 16 diesel, nieuw
mod. '82; Suzuki SC 100
GX Luxe '81; Citroen Visa
Leader, div. ex. '86; Fiat
Ritmo '82; Mitsubishi Sap-
poro z.g.a.n. '79; Mitsubishi
Sapporo '78; Mitsubishi Ga-
lant '81; Volvo 244DL LPG
'79; Nissan Cherry'B3; Qpel
Ascona 16S '76; Ford Gra-
nada diesel '79. Ganzewei-
de 59, Heerlerheide, 045-
-216475/727711.
Te k. div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216476.
BMW type 316 i.z.g.st. '82
APK. Kerkraderweg 166,
Heerlen.
VOLVO 340 - '87 (dcc.) m. of
z. gasinst. slechts ’ 14.500,-.
Tel. 04490-12138.
OPEL Corsa, bj. '84, 3-drs.,
51.000 km, zeer mooi. Tel.
045-321815.
Koopje: BMW 528 I, bj. '78,
echt lederen bekleding,
sportwielen, goede banden,
APK Ile mnd. '89, radio,
enz., beetje opknappen,

’ 1450,-. Motor zeer goed.
Corisbergweg 98, Heerlen.
FIESTA 1300 S zeldz. mooi
met apk ’3950-. Rotter-
damstr. 24, Heerlen.
VW PASSAT S typ '79 apk
t/m febr. '90. km.st. 56.000

’ 1650,-. 045-720951.
VW POLO bj. '78 leuke auto
voor weinig geld, pr.

’ 1250,-. Tel. 045-219687.
Tek. kleine en zuinigeDAI-
HATSUCuore '83, apk 2-'9O
i.z.g.st. ’ 4650,-. Inr. grote-
re auto mog. 045-453572.
Te k. OPEL Manta 16S '76,
apk '90, goedeauto’ 1350,-.
Tel. 045-316940.
Mooie 4-deurs TAUNUS
Ghia 1600 L bj. '79 apk tot
'90, pr. ’ 1950,-. TeL 045-
-422610.

Mercedes
te k. 240 D verlengd bj. '80;
Mercedesbus 207 D bj. '79.
Loo-Tax, tel. 045-411159.
Te k. RENAULT 12 op-
knapper of voor onderde-
len, ruilmotor + gelaste on-
derkant, pr. ’ 300,-. Inl. 045-
-715988.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Wij be-
talen de hoogste prijs. tel.
045-213424 of 045-229552.
Weg. aanschaf jeep te k.
SUZUKI Swift 1.0rB4, apk
3-'9O in prima st. ’ 7250.-.
L. v. Middelhovenweg 1,
Maastricht.
Te k. Ford ESCORT 1600L
Bravo, met org. sunroof,
get. glas, bj. '83. Tel. 045-
-727848.
Te k. BMW 732i, bj '84. Inr.
mog. Caumerweg 38, Heer-
lerbaan-Heerlen. .
Moet wig MERCEDES
200Dbj. '83, mr. mog. Cau-
merweg 38, Heerlerbaan-
Heerlen.
LADA 2105(1300 S) '83, apk
78.000 km, pr. nw. banden,
loopt uitst., mooie auto

’ 2500,-. 04490-23619.

Autobedrijf E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261,
biedt te koop aan: BMW
320-i, t. '85, 4 drs.; BMW 316,
lpg, t. '86; Ford Escort,
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,-; Vw Derby, t.
'80, schuifd., ’ 2900,-; Lada
2105, t. '82, ’1700,-; Ford
Taunus, t. '77, ’ 900,-; Mit-
subishi Galant 2.0 L Aut., t.
'81, lpg, i.z.g.st, ’5900,-;
Peugeot 104 S, t. '80,
i.z.g.st. ’2450,-- VW Golf
1600 Aut, t '78, i.z.g.st,
’2900,-; Mazda 323 SP, t
'80, ’1900,-; 4x Ford Es-
cort, '78, '79, va. ’1500,-;
Honda Civic t. '82, ’ 5500,-;
Opel Rekord Diesel Aut, t.
'81, ’2300,-; 2x Ford Es-
cort, t. '80, va. ’ 2400,-; 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,-; Renault 5 TL, t
'83, ’5900,-; Citroen GS, t
'81, ’2100,-; 2x Renault 5
GTL, t '81,’ 1900,-; Mazda
626 Hardtop Coupé, t. '80,
’3900,-; Fiat Uno 55 S, t
'86; Renault 18 TL, lpg, t'82, ’ 2900,-; Fiat Ritmo 75
CL, t. '81, ’ 1900,-;Opel As-
cona 1.2,t '79, ’ 2600,-; Mit-
subishi Celeste, t '81,
’2900,-; Chrysler Talbot
1510, t. '81, ’2250,-; Opel
Manta GTE, bj. '75, i.z.g.st.,

’ 7000,-; Honda Civic, t '80,
’2700,-; Chrysler Aut, tvB2, ’ 1900,-; Volvo Expres-
se, '71. Div. goedkopeinrui-
lers. Alle auto's met APK.
Verlichte showroom, geop.
ma t/m vrijd. van 10 tot 19
uur, zat. tot 17 uur. Inruil en
financiering mogelijk.
Te k. Talbot HORIZON
bwj. '79, i.z.g.st, APK febr.
'90. M.L. Kinglaan 83Hoensbroek, tel. 045-
-223694.
Wegens vertrek buitenland
BMW 728 i.z.g.st bwj. '79,
LPG, vele extra's, moet
weg, ’3200,-; Tel. 045-
-726207.
Tekoop VOLVO 343 DL bj.
'79, i.z.g.st, apk gek. t/m
aug. '89, radio, trekh., lpg.
Te bevr. Dorpstr. 73, Bin-
gelrade.
KADETT typ 12 S Hatch-
back '83, apk, zeldz. mooi.
Herlongstr. 43, Heerler-
baan.
Te k. RENAULT 25 GTX
duurste uitv., bj. '85, met
elec. ramen, airco., boord-
comp., radiocass., enz. Moetweg. Spotprijs. Corisberg-
weg 98, Heerlen.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-wagens. 045-411572.
Te k. 3-deurs Honda AC-
CORD coupé 1978, apk

’ 950,-. Tel. 045-2267^3.
STATIONCARS: Kadett
1.3 S 5-drs. '84; Kadett 1.3 S
5-drs. '85;Kadett 1.3 S 3-drs.
'87; Mercedes 230 TE 5-drs.
'81; Mitsubishi Galant
5-drs. '80. Inruilers: Kadett
1.3 5-drs. '81; Kadett City
'79; Ford Escort '83; Fiat
Uno 55 S '84. Inr. mog. en
garantie. Autobedrijf Ad
van Neer, Zandweg 160,
Hrl., 045-416023.
Te k. BMW 323i, type '85,
veel extra's, mr. mog. Cau-
merweg 70, H'baan-Heer-
len.

Te k. Volvo 240 DL '84
’11.750- + Renault 5 TL
'82 f2250- + INBOEDEL
weg, emigratie. 045-727513.

Te koop gevraagd: OFF
THE ROAD plm. 500 cc,
type '77, '78 (geen cross)
wegmotor. Tel. 045-223298.

Nieuwe BROMFIETS-
VERZEKERING nodig?
W.A.-verz. tot 1 mei 1990:
automaat ’ 98,-, versnelling

’ 278,-. Bromfietsspecialist
Math Salden, Limbricht.
Te k. div. gebr. RACEFIET-
SEN o.a. Gazelle, Koga, Ra-
leigh. Allen, Vitus Carboon.
Tev. 1 gebr. Vespa, Citta
snor ’850,-. WA-verz. snor
’68,-; aut. ’98,-; versn.
’278,- Bert Rekers, Wil-
lemstr. 85, Heerlen, tel. 045-
-726840.
INTEGRAALHELMEN
va. ’99,-; crosshelmen va.

’ 125,-. Bromfietsspecialist
Math Salden Limbricht.
Tek. PUCH Maxi en Vespa
Boxer. Na 18.30 u.
Groenstr. 202, Landgraaf-
Waubach.
Te k. HONDA MTX eind-
'B4 rood met extra's. Tel.
045-442687.
HONDA MT 5 opgehoogd
voor 10 cm,achter scm, op-
gevoerd met 50 snel. Zeta 6
koelribben. Tevens te koop
gevr.Puch Maxi. Tel. 04405-
-1423.

Zoekt u een serieuze RE-
LATIE? Bel dan naar huw-
.rel.buro Levensgeluk. 045-
-211948.
Eenzaam? Bel huw.bem-
.bureau "GELUK". Tel.
04498-54604.
Donderdag 2 maart in Eldo-
rado Spaubeek dansen met
orkest WESLEY SOUND.
Bongerd 5, tel. 04493-4193.
ALLEENSTAANDEN har-
telijk welkom vanavond in
dancing Gorissen, Kerk-
straat 49, Brunssum, op het
gekostumeerd alleenstaan-
denbal met orkest New
Team. Tel. 045-252304.
Weduwe 60 jr. zkt. WE-
DUWNAAR. 8r.0.n0. GE
833 LD, Markt 3, 6161 GE
Geleen.
J.man 40 jr. zkt. lieve vr.
tussen 30-40 jr, doel SA-
MENWONEN, kind geen
bezw. Br.o.nr. VA 577 LD,
Reinaldstr. 40, 6301 EC Val-
kenburg.

PIANO'S en vleugels in alle
prijsklassen. Stemm. rep.,
verh., transp. H.J. Schet-
ters, Ford Willemweg 28,
Maastricht. 043-217700.

PRIVÉ en escort. 045-
-220866.

Als u de smulrol mee-
neemt, zal onze kokkin die
even heerlijk klaarmaken,
terwijl u wacht uiteraard.
RIVERSIDE CLUB, afslag
E9, Ohé en Laak, 100 m.
voorbij Camping Maasterp.
Tel. 04755-1854.
De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.
Madame BUTTEFLY en
haar team. Open vanaf 2
uur. Hommert 24, Vaesra-
de, kruispunt Schinnen.

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.
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
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

Ik zit nog vol
verrassingen...
ÜErotlfoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

schamen. 50 et. p. min.
Viditel pag. 3690

Postbus 185, R'dam.
Spreek af met 'n lekkere
boy! GAY! Date! Live!!! 06-
-320.330.18. (50ct/min.).
GAY-„Miet-ing" Point. Di-
rect Gay-contact!!! 06-
-320.330.21 (0,50/m.).
PRIVÉ meisjes Selfkant
09-49-2456-1053 's mor-
gens vanaf 08.00 uur.
Privé bij JOLANDA. Leuke
meisjes aanwezig. Ass.
gevr. 04492-3198.

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241, Ge-
leen, 04490-45814. Ge-
opend ma. t/m vr. van
11.00 tot 23.00 uur, zat.
van 10.00 tot 18.00 uur.
Tevens meisjes gevraagd.
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!.
Op boxen gaan ze nooit
zover als bij ons! Sex op 'n
extreme manier, 't STOEI-
POESJE, 06-32032511,
50 c. p.m.
Nieuw! Nieuw!

Oooohh!
06-320.320.66

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

Nieuw privé
045-321038

„Kies ze uit die meisjesvan
plezier": TIPPELLIJN 06-'
320.330.66 (50cpm).
ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor pri-
véadr. regio. Inschr. v.
gastdames welkom. Inl.
Brunssum. 045-257191.
„Je stem is héél opwin-
dend". FLIRT-LINE 33, su-
per-sexy! Bel: 06-
-320.320.33 (50cpm).

Hier Yvonne!
„Deze week" weer iets ex-
tra's, niet vanaf maar voor

’ 75,- all-in, ook nieuw top-
massage van ’ 50,- ook
nieuw striptease + vibra-
torshow ’ 50,- tev. trio, les-
bisch + schuimbad ook
mogl. 7 dg. geop. v. 11 tot
23 u., Zondags van 15-23
u. Kerkrade 045-425100,
tev. 2 nw. meisjes, Claudia
+ Babsy + 5 andere sexy
meisjes.
Bij Privéhuis MICHELLE
kunt u niet van dewal in de
sloot raken, want wij vol-
doen aan alle eisen en
smaken. Trio, SM, eroti-
sche massage of privé,
aarzel niet en maak het
mee! Met nieuw nieuw
Debbie, tev. ass. gevr. Tel.
045-228481.
Hoera, hoera, hoera! Wie
hebben wij daar? CORINA
en Angela. Tev. ass. gevr.
Tel. 045-229680.
Nieuw PRIVÉ Anita en Na-
thalie vanaf 12 uur. Tel.
045-419384, ass. gevr.
CLUB Golden Arrow, kom
heerlijk relaxen in ons land-
huis, tevens nog 1 gast-
vrouw gevr. Parallelweg 9,
Reuver, tel. 04704-5558.
CONTACTBURO Maas-
tricht. Bemiddeling in privé-
adressen. Tel. 043-
-635264.
Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.

Queensclub
Geopend va. 15.00 uur ma. t/m vrijd. Zat. va. 20.00 uur.

Holzstr. 103, Kerkrade. Tel. 045-451391.
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.
KATJA zkt. assistente v.
privé en escort va. ’ 50,-.
Tel. 045-423608.
PRIVÉ bij Anita, tevens es-
cort, ook op zaterdag, tel.
045-352543.
Nieuw. NATASJA, Louise
af 9 uur. Tev. meisje gevr.
Tel. 045-721759.

Escort Marli
045-451033

geopend vanaf 9 uur.

Nieuw escort
Het adres voor een lief
meisje bij u thuis v.a.

’ 100-all-in.
06521-27896

Jullie kunnen weer BEL-
LEN op dit nummer. Tel.
723943.
KYKOTHEEK Videoclub.
Leuke meisjes aanwezig.
Tel. 045-718067.
BIGGY'S Escortservice
van ma. t/m za. van 11.00
tot ...?Tel. 045-410034.
CLUB 28 van ma. t/m za.
van 11.00-24.00 uur. Tel.
045-420042.

Sexlijn 14
Linda 14?

06-
-320.320.14

nieuwe sensatie 50 et/min.

Live-frSex^Box
50 et/min. bel 06-

-320.325.30
Neem 'ns een jongen of
meisje bij de BEURTBOX.
06-320.325.34, 50 et. p.m.
Sexcontacten zonder fran-
je! 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.

✓I\JP Nou Nou-
x7fVOv de naakte
\ v7 waarheidO(i

1063202^1$Y||
Supersexy.
de nieuwste lijn.
Onnavolgbaar!

06-320.321.59 (50 c.p.m.)
JANNYLive Sex Lijn 4 sto-
ry's per dag 50 et. per min.
06-320-321-71.

Karin zoekt 'n vriend...
„EROTISCHE-Afspraken-
lijn". 06-320.325.80
(50cpm).
Zoek je 'n sex-vriend(in)?!
Live-Afspreek-LIJN! Bel:
06-320.320.55 (50cpm).

Uit je broek gescheurd? De
meisjes op de SABBEL-
BOX naaien hem weer
naa(l)dloos. 06-
-320.325.69, 15ct/18 sec.
CLUB MARGO. Zoekt u
echt plezier, kom dan eens
tot hier. Rijksweg Zuid 131
B, Geleen, 04490-48448.
Tev. meisje gevr.

Nombre Hombre
voor 1001
nachten

06-320.320.23
Zo klaar!!!

50 et. pm. Pb.208 - Utrecht
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-Kerkrade, Grens-
straat 23. Rosi, Regina,
Kahn, 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

Diana Escortservice
045-215113

Grijp je kans en laat je een
opwarmen door 9 frisse jongfl

Bobby's Gay Box h
Dollen met 9 jongens die maar één gedachte \w*
Wordt het te intiem en wil je een onderonsje? Vrai

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

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

'uEn als zon lekker ding |
te intiem wordt, neem je to<T
een lijntje met zn tweeën..

Babbellijn
Branieschoppen met 9 mensen die hunkeren nai

avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassen'
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók). 50 et./"1Postbus 185, R'dam.

06-320.330.03
Meestal past 't precies... JlEroslijn: 06-320.321.2

50 c.p.m. I
Gezellig met zn allen Flirten en... (50 cpml

Flirt-Box 06-320.330.01 j

Afro/sex!
Zoenbabwe

06-320.325.22
Black porno!

50 et. pm. Pb.208 - Utrecht
Wil je vreemd gaan? Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen maar om
sex? Bel de de JEUKBOX.
06-320.325.16, 50 et. p.m.

il8 sexy meisjes bij 'NE. Ontvangt u in IM I
7 dg. Geop. v. 11 tot- «t
's Zond. v. 15 tot 24 Hf045-425100 in Kerkfj *Privéhuis DONNA ef,
vriendinnen! He' I
nieuw Sofia! Tev. j(
gevr. 045-227734/22J c|
Hete BLIKSEMS v« h
nen v tot en met! Tel- b
229718/224621. J
XANDRA en Joy<* J03.00 uur, privé en *fcTev. meisje gevr.
228975. Ji,
Ook open op zat. enl t

van 14-24 u., *ma. t/m vr. 11-24"
Club

2000;
Rijksweg Noord 2fl>

Geleen ,
Tel. 04490-4233 °CONTACTBURO^

voor bemiddeling v. *[
sen. Tel. 04490-5092T
leen. \

Heren, hunkert U <*i
avontuur, stout of lie'' i

zit u goed bij de
sexy meisjes vaf

Club ExclusK
Prijzen vanaf ’ 75^'dustriestr.' 13 Ken<j
West. Geop. van 11Jj
23.00 uur, tel. 045-42'
Tevens assistentie^

Lekker is maar
1 vinger lang

de meisjes va"

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 13I.
leen, 04490-423!*i

Geopend ma. t/m
24 u., zat. 10^Vera PRIVÉ. Tel.

5818.
VENUS-ESCORT j
Lianne v. ma-vr. j
24.00 u. 043-61781 U
e.o. 4

! Sex society's ,
'Jonge meisjes 06-320 .3 t■ blijven altijd ergens plakken; vanaf 7/15 en 15/23-1
's Nachts live-sex 06-320- 3'
vanaf 23 tot 7 uur (boven 18 jr.) fDe liederlijke lijn 06-320>'
bel en krijg een preek uit de hel .ri
Letitbe-zar 06-320>
zij reden een scheve schaats 4
Sex schandaal 06-320 3'
een kunstje flikken 4
Live spektakel 06-320 3'
ons paar speelt geen schuilevinkje. 50 et. p.rtr

Club Mirabelle
5 meisjes aanwezig, gezellige sfeer, aantr. prijzen-j
Franssenstr. 4 Kerkrade, tel. 045-419823. Leuke
jes altijd welkom. Geopend van 12.00 tot 2.OOJ_ÜJ>-
Niet raar opkijken als je morgej

een vreemd bed wakker word
Babbelbox

Bel de enige echte Babbelbox wanneer je hunkert (
een avontuurtje, zin hebt in een flirt, of zo maar *kletsen (als het maar gezellig blijft)-

's nachts alleen volwassenen. 50 c/m
06-320.330.02

Nieuw! in Brunssum CLUB-PIN-UP internationalsup-girls verwelkomen u van maand, t/m vrijd. varX[tt
02.00 uur 's nachts in sexy lingerie met gratis °'Pr. Hendriklaan 312, tel. 045-272929. ______|

Diana Escort 045-
-320905-213142
Escortservice. Tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.
'T NYMPHOMAANTJE
oogverblindend en tongs-
trelend! 06-320.325.12 -
(50 c.p.m.) Ik doe het met
alles en iedereen!.

Love Line
Janine en Pim huurden 'n

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

Bloedheet meisje
Bel haar! 50 et/min.

06-320.322.26

* Rosie *
sex-lijn

Sexblad Rosie presenteert
Anita zie Rosie

50 et/min. 06-

-*320.330.70*

GEBIT gebroken' yA
terwijl u wacht. B°'' y.'en Moers, StreepeEjoU
Schaesberg. 045Jj_gS>y}
STOELMATTERIJ eIJnieuwt rieten-, }ieJ'at. 1
rotanstoelen met &*
04___882________^--^iTV-REPARATIE L#
voorrijkosten. Z.-^.^ij
tv-service. Tel. PJE^foPB^^^illgs^
SAGE. 045-223574^0
GEBIT gebroken?
terwijl u wacht. Ho°A/
Akerstraat Nrd. 32». *i. J
broek. Tel. 045-228-
Diepvries- en KOE^ VV|
REPARATIE zond^jfl
rijkosten. Bel - "
04490-45230. Servië j

nen 24 uur. .____—-<ftj
Voor al uw koell^v^

1566
461658. -—XïrfDeskundige verzojê??f_
uw BELASTING/^WJTE of administratie .tingadviesburo U'o4.mermans, 045-75jgk^y,
De massage van V i^l!
QUE is en blijft un»^ /

045-228481 (geenjg>^
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Aanslag (2)

Aanslag (3)
In|Xe" zichzelf en zijn achter-
X respecterende raad kookt
bn eersmaatregelen en meerLo dit soort alledaagse besog-
j * 9oed voor in commissiever-
£*eringen. In de raad hoefje
X niet af te zakken naar hetKras van benauwde dorps-
{jJl*ek. Waar dorpspolitici

" vastklampen aan versleten
l^den over kaduke straatlan-
I^Hs. En struikelt over ver-
f^ysdrempels en bloembakken.
(r

ad Voerendaal, iets groter
°eien mag best.

Zilver

U. e; fn kilo aardappelen is nog
pc £e krijgen in een gewone su-
to^larkt, maar een kilo zilver
(le<-ft mooi niet. Toch ging de
inflj^- van Ekelenburg gister-
na *? cht met een 'c*'° z*'uerar huis na een bezoekje aan
c„X*ft-supermarkt in winkel-
Xtrum De Klomp. Maar wat
Cri Qevaü Van Ekelenburg
cj een prijs gewonnen in een
b °r, een Groninger koek- en
U_e etfabriek uitgeschreven
te rf*^ o*'0*' e Heerlenaar maak-
ctoe*,0e*, minnende rijmpje en zo-
iïl verdiende hij een kilo
'iri"' il b°uenstoande kun-
ioOrW

tu,ee dingen opgemaakt
£n; '" in Zuid-Limburg eet

<lJl9ronin9er koek, 2. vermoe-
Wr uWordt er in Zuid-Lim-
nr° °eter 9erijmd dan in Gro-'ngen.

(ADVERTENTIE)

I 75 I
Verrukkelijk
Ons jubileumdiner:

een exclusief
4 gangenmenu,

met bijpassende wijnen,
voorafgegaan door een

aperitief en besloten met

moka en friandises.
f. 100,-p.p. all-m.

Kom ervan genieten
wanneer u maar wilt.

<§fê®
®#

prinses Juliana
hoïelrrstdurant

V/aar heerlijk eten een traditie Is.
Valkenburg a/dGeul-tel 04406-12244

Vos te
kijk gezet

" Een opgezette
vos, die vanwege
defoto even op de
Brunssumseheide
werd gelegd.
Foto: FRANS RADE

Toch bouw huis in 'groene long'
college opnieuw aan herinnerd
werd, stoorde met name het raads-
lid Camps van de fractie Lemmens.
Hij stond er dan ook op dat het col-
lege deze passage zou doorstrepen.

Burgemeester Strous voelde daar
niets voor. „Het college bepaalt de
redactie van zijn voorstellen. Cen-
suur van de raad wordt niet ge-
duld."

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - Aan de Strater-
weg, ofwel de 'groene long' tussen
Klimmen en Termaar, mag de heer
R. Blezer toch een huis bouwen.
Want het bezwaarschrift van na-
tuurbeschermers van het IVN, afde-
ling Übachsberg-Voerendaal, tegen
de bouw kreeg gisteravond in de
raad van Voerendaal alleen de steun
van de PvdA, de WD en de een-
mansfractie Moonen. De meerder-
heid van de raad vond dat de heer
Blezer afdoende waarborgen heeft
toegezegd om het landschappelijke
karakter rondom zijn nieuwe stulp
te garanderen.

Eind oktober had dezelfde raads-
meerderheid een voorstel van het
college om de bouw van dit huis te
weigeren, opzij geschoven. Dat de
raad daar nu in het voorstel van het

Oprichting
Kultureel
Platform

Van onze
verslaggever

HEERLEN - In het
bezoekerscentrum
Schrieversheide is
tot en met 1 junieen
tentoonstelling te
bezichtigen over de
vos. Natuur- en mi-
lieubeschermers ma-
ken zich namelijk
zorgen over de vos-
senpopulatie in Ne-
derland. Via voor-
lichting en educatie

hoopt men de slim-
me viervoeter te be-
hoeden voor het pre-
dikaat 'bedreigde
diersoort.
Zo trekt er al sinds
enkele maanden een
tentoonstelling van
het Rijksmuseum
van Natuurlijke His-
torie uit Leiden door
het land, waarmee
allereerst een beeld
wordt gegeven van
Reinaerts voorko-
men in Nederland.

Deze tentoonstelling
werd afgelopen za-
terdag geopend in
het bezoekerscen-
trum Schrievershei-
de te Heerlen. Tot en
met 1 mei kan men
daar iedere dag, met
uitzondering van de
maandag, terecht.
Daarna is de exposi-
tie dagelijks open.
Een kil cijfer: in Ne-
derland worden jaar-
lijks bijna vijfdui-
zend vossen afge-
schoten.

name die nog in de flats aan de Bel-
giëlaan wonen wil helpen, is een
snel sloopbesluit van belang. Het
gaat mij om de mensen, niet om het
beton. En die mensen zijn erbij ge-
baat als de genoemde gebouwen al-
lemaal worden afgebroken. Dat is
gewoon het beste."

D e PvdA is het wat de flats betreft
eens met de wethouder, al sputterde
raadslid Rozenboom gisteravond
nog wel wat tegen over de prijs die
betaald wordt voor de flats. Volgens
de PvdA moet dat voor minderkun-
nen. Maar deaankoop van het win-
kelcentrum voor 7 ton (Muyres
heeft eergisteren nog een ton van de
prijs af gedaan) vindt geen genade
in de ogen van de sociaal-democra-
ten. „Deze transactie wensen wij
niet te accepteren", zei Rozenboom,
die vindt dat de eigenaar het finan-
ciële risico van dit winkelproject
moet dragen en niet de overheid.
Ook Klein Links vindt de prijs die
betaald wordt veel te hoog. Peter
Polman: „Wij keuren deze bedragen
niet goed. Het is allemaal veel te
duur, dat moet voor minder kun-
nen." Feitelijk stelde Polman zich
een overdracht voor een symbolisch
bedrag voor, aangezien het slopen
van de gebouwen al duur genoeg is.
Het CDA bemoeide zich bij monde
van Wim Beuken mede te delen dat
er geen sprake is van een politieke
crisis naar aanleiding van het plan.
Het CDA is er wel voorstander van
dat de 'kankergezwellen' uit de wijk
Vrieheide gehaald worden en dat
mag volgens Beuken best wat kos-
ten. Zo denken deGroepering Heer-
len-Noord en raadslid Geurts er ook
over.
Het college zal vanmorgen een defi-
nitief standpunt bepalen.

Dat is de uitslag van de commissie-
vergadering Ruimtelijke Ordening
en Financiën die gisteravond spe-
ciaal over het Vrieheideplan gehou-
den werd.

Wethouder Hub Savelsbergh (CDA)
lanceerde het plan om de flats en
het winkelcentrum te kopen van
eigenaar Muyres BV. De flats kos-
ten 1,7 miljoen en het winkelcen-
trum 700.000 gulden. Daarna wil de
wethouder alles slopen. Totale kos-
ten bedragen tegen de vijf miljoen
gulden.
Wil Houben van de VVD wilde al-
leen kwijt dat zijn partij zeer kri-
tisch staat tegenover het plan van
wethouder Savelsbergh. Uit vragen
die hij gisteravond stelde kon wor-
den opgemaakt dat de VVD moge-
lijkerwijs tegen zal zijn. „De nood-
kreet van de bewoners van de flats
moeten gehonoreerd worden, daar
staan we achter. Maar moeten we
ook een noodkreet van een belegger
honoreren?"Vroeg Wil Houben zich
af. Maar toen wethouder Savels-
bergh vroeg wat voor een standpunt
de VVD zal innemen, hield Houben
zich op de vlakte. „Eerst het voor-
stel van het college en daarna ne-
men wij pas een besluit hierover."
Daarmee neemt de VVD een sleu-
telpositie in, tenzij individuele frac-
tieleden een afwijkend stemgedrag
gaan vertonen. Is de WD voor
sloop van flats en''winkelcentrum,
dan gebeurt dat. Is de VVD tegen,
dan gebeurt het niet.
Wethouder Savelsbergh: „We zitten
met twee 'puisten' in Vrieheide, die
moeten we weghalen. Het gaatweer
wat beter in de wijk, maar die flats
en het leegstaande winkelcentrum
zorgen voor verpietering. Omdat ik
juist de mensen in de wijk en met

Overval blijft jeugdigepompbediende achtervolgen

Onverwerkte angsten van
Seth Boer

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het opstellen van een
Kultureel Manifest voor de jaren ne-
gentig. Dit wordt het voornaamste
karwei dat de ambitieuze initiatief-
nemers van het Kultureel Platform
voor het Oostelijke Mijnstreek wil-
len klaren.

Komende donderdagavond zal bet
Kultureel Platform in het 'vestzak-
theater' De Nor in Heerlen worden
opgericht. Want door een oproep
begin februari, waarin stevig werd
uitgehaald over het ontbreken van
een breed cultureel aanbod, voel-
den tientallen personen uit Heerlen
en wijde omgeving aangesproken
om hun schouders onder dit plat-
form te zetten.

Op de avond, die om acht uur be-
gint, zal er meteen een eerste inven-
tarisatie worden gemaakt van knel-
punten en terkortkomingen in het
'culturele aanbod in deze regio.

door hans rooijakkers

" Pompbediende/scholier Seth Boer heeft drie maanden na de
aanslag opzijn levennog steeds lastvan nachtmerries.

Foto: DRIES LINSSEN

HEERLEN - Nog altijd ligt Seth
Boer wakker van een jachtge-
weer en een stem dieroept 'maak
de kas open. Blijf staan of ik
schiet jekapot.
Toch is het al weer dik drie
maanden geleden dat de 17-jari-
ge scholier de dood in de ogen
keek.
Eerst even terug naar zondag 13
november van het vorig jaar,der-
tien minuten over zeven 's
avonds. Ineens staat er in het
Shell-tankstatjon aan de Aker-
straat in Heerlen, waar Seth als
bijverdienste de pomp bedient,
een twintig jaar jongeman voor
hem. Sjaal tot onder zijn neus.
Een tel later tovert hij een ge-
weer uit de mouw. Snauwt dat de
kassa open moet.
Seth Boer, terugblikkend: „Ik
was doodsbang. En riep: schiet
mij niet dood. Laat mij leven. Hij
graaide de bankbiljetten uit de
la. Het kleingeld gooide hij over
de toonbank. Op zijn gemak
haalde hij er de muntstukken
van vijf gulden uit. Daarna duw-
de hij me in een hokje. Ik sloot de
deur af en kroop achter een ste-
nen wand. Als hij nu schiet, raakt
hij mij tenminste niet..."
Drie maanden later is de overval-
ler in het cachot. Justitie heeft
celstraf en tbr geëist.
Voor Seth Boer is de kous nog

Aanvankelijk kon Seth de aan-
slag op zijn leven uit het hoofd
zetten. Een praatje met zijn gods-
dienstleraar op school hielp hem
over een steeds terugkerende
nachtmerrie heen. „Maar wat
helpt een praatje", verzucht
Seth. „Op school kan ik de con-
centratie steeds minder opbren-
gen. Ik haalde voor het eerst een
onvoldoende voor geschiedenis,
mijn lievelingsvak. Daarna een
vier voor wiskunde en een drie
voor economie. Als het zó door-
gaatkan ik het overgaan wel ver-
geten".
Drie of vier minuten zat de stu-
dent in het afgesloten hok. Toen
het muisstil was in de zaak, riep
hij om hulp. Pas nadat een meis-
je, dateen pakje sigaretten wilde
kopen, antwoord gaf, kwam Seth
achter de muur vandaan. Hij bel-
de de politie en vervolgens de
eigenaar van het tankstation.
„Van de baas kreeg ik een glas
water. Meer niet. De dag na de
overval belde hij nog eenmaal.
Daarna vernam ik niets meervan
hem. De beloftes die hij deed

Nachtmerrie

lang niet af. Vooral nu de zaak
voor de rechter dient, komen de
doodsbange taferelen weer te-
rug. Vooral 's nachts wordt hij
badend in het zweet wakker. En
ziet opnieuw die 'enge man van
toen' voor zich staan.

Van de huisarts kreeg hij kalme-
ringstabletten. Van de gods-
dienstleraar steun. Van de
ouders wijze raad. Niemand
stuurde hem naar Slachtoffer-
hulp.
Jammer, want Seth Boer blijkt
nog altijd propvol angsten te zit-
ten. Vooral richting de overval-
ler. De jongeman vreest de dag
dat die Kerkradenaar weer op
vrije voeten komt. En hem mis-
schien opnieuw tegenkomt. „Na-
tuurlijk denk ik daaraan. Mijn
vriend kwam dezelfde man drie
dagen later tegen in de bus. On-
gestoord laadde die vent daar
zijn pistool. Later hoor ik dat bij
hem thuis een handgranaat on-
der het bed lag. Vier jaarvan zijn
leven blijkt die man in de cel te
hebben gezeten. Volgens mij ho-
ren zulke mensen in deze maat-
schappij niet thuis. Levenslang
moet men zo iemand verbannen.
Misschien ben ik dan van die
nachtmerries af. Want als hij mij
ooit tegenkomt, ben ik er ge-
weest...", stamelt Seth Boer.

Propvol

Toch ging Seth Boer twee weken
na de overval in het weekeinde
weer werken bij hetzelfde tank-
station. De felle protesten van
zijn ouders lieten hem koud.
Waarom?
„De bijbaantjes liggen niet voor
het oprapen. Een aantal klasge-
noten werkt in ëen motel. Maar
dat is niets voor mij. Ik verdien
bij het tankstation zes gulden
netto per uur. Dat is in vergelij-
king met de anderen best veel.
Bovendien kan ik er, als nie-
mand aan de pomp staat, stude-
ren. Er werken zoveel jongeren
in hun vrije tijd als pompbedien-
de. Toevallig is mij iets overko-
men. Honderden anderen niet".
Dan stokt het even. Seth nipt aan
zijn glas cola.

Bijbaantje

over extra beveiliging, is hij tot
op heden niet nagekomen. Slap,
een ander woord heb ik er niet
voor," zegt hij opgelucht.

Onteigening
boerderij

Damoiseaux
enige uitweg

vandoor.

De politie achtervolgde de man
maar moest hem op een gegeven
moment laten gaan. De politie

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Een Maastrichte-
naar die van derechter-commis-
saris beslist niet meer in Bruns-
sum mocht komen, omdat hij
zijn ex-vrouw er eind januarimet
een bijl bedreigde, is daar in de
nacht van zondag op maandag
toch weer geweest. Hij gooide
een ruit in van de woningvan de
vrouw aan de Brunahildestraat
en ging er daarna in zijn auto

van Maastricht wist de man thuis
echter in de kraag te grijpen. Hij
had op zijn weg terug van Bruns-
sum een aanrijding veroorzaakt.

Daarvoor werd hij eerst in het
Maastrichtse politiebureau
de tand gevoeld. Gistermorgen
werd de man door de Brunssum-
se politie opgehaald in deprovin-
ciehoofdstad. De man zal op-
nieuw worden voorgeleid aan de
rechter-commissaris.

Maastrichtenaar
valt toch zijn

ex-vrouw lastig

NCRV krijgt
klaagbrief
Van onze verslaggever

VOERENDAAL - Op aandrin-
gen van de raad stuurt burge-
meester Strous van Voerendaal
een dezer dagen een klaagbriefje
naar de NCRV. Reden: Klimmen
voelt zich 'als debielen' te kijk
gezet in het tv-programma Lo-

kaal Kabaal van enige tijd gele-
den.
Strous heeft zich er zelf ook aan
geërgerd.Hij vond het vertoonde
van een bedenkelijk niveau. Op
initiatief van het raadslid Mer-
tens zal het college nu zijn hart
luchten bij de christelijke om-
roepvereniging.
„Ik zal het zuinige briefje richten
aan de directeur van de NCRV.
Want die ken ik persoonlijk",
grijnsde de burgervader gister-
avond.

College komt vandaag met voorstel over mogelijke sloop

Sleutelrol WD in Vrieheide

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - Aan onteige-
ning van de boerderij van Da-
moiseaux aan de Heerlerweg in
Kunrade valt niet te ontkomen.
„Tenzij we morgen tot zaken ko-
men, kunnen wij - hoe spijtig
ook - niets anders dan via ontei-
gening de impasse doorbreken",
verzuchtte gisteravond burge-
meester Strous tijdens de raads-
vergadering.

Aanleiding tot deze verzuchting
was het afwijzen van een verzoek
van Damoiseaux jr om een
woonhuis te mogen bouwen aan
de Heerlerweg. Met name de
Ransdaalse fractie, van deraads-
leden Rademacher en Wintha-
gen, betreurde het langslepende,
conflict tussen boer Damoiseaux
en de gemeente. En waarvan nu
zoonlief de dupe is geworden.

De 'zwarte piet' in deze kwestie
legt het college toch neer bij Da-
moiseuax sr, met wie de gemeen-
te geen zaken kan doen over de
aankoop van de boerderij. Deze
aankoop is nodig om ter plekke
uit de voeten te kunnen met een
nieuwbouwwijk van 80 tot 100
woningen.

Eerdere plannen om te onteige^
nen bleken tevergeefs, omdat er
tot voor kort nog geen rechtsgel-
dig bestemmingsplan was. Nu de
Kroon de beroepen tegen dit
conceptplan heeft verworpen',
kan er gewerkt worden aan de
rechtsgeldigheid. Daarop aan-
sluitend kan de gemeente begin-
nen met de onteigeningsproce-
dure. „Nogmaals, dat vinden wij
vervelend, maar een andere uit-^
weg zien we niet", aldus Strous.

Verslag
Wpru 1 Jaarverslag van het
lijSKv°orzieningschap Ooste-
2or r: uid-Limburg (waar de

en de SWPM on-
da v? llen> is binnen. 'Snel ge-
'ion " is de eerse gedachte, om9 voor maart 1989 het jaar-
6e,, a.° over 1988 klaar te heb-
3a„; Maor dat is niet zo het
Ouri Êl 9 gaat over 1987.
i e.°e k°ek dus, want wie inte-
-19*7 t

L
aM»° 1989 nog wat in>il is. Het Werkvoor-

üer'}"9SC'lap heeft geen jaar-
Qe.<ti 9_,UUaebracht, maar een
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Van onze verslaggever

HEERLEN - De Groepering Heerlen-Noord, lijst Geurts en het
CDA in de Heerlense gemeenteraad (samen achttien zetels)
zijn voor sloop van èn de flats aan de Belgiëlaan èn het winkel-
centrum in de wijkVrieheide. De PvdA en Klein Links (samen
vijftien zetels) zijn tegen de koppeling van beide projecten.
Deze partijen gaan wel akkoord met aankoop en sloop van de
twee flats, maar niet met eenzelfde procedure voor het winkel-
centrum.

i-j* moet er zelf bijzitten. An-ys loopje hetrisico datje voor
r narrige nijdas wordt ver-
rjew. Edit, de raad van Voe-
'''daal is soms een aanslag op
gezond verstand, je uithou-Jj-Qsvermogen en je van thuis

fatsoensmores,
r^if 'ns aan en huiver.

* tafel lag gisteravond het
£Stel om op het O.L Vrouw-
Jjjw in Kunrade het verkeerr^Qer te laten verlopen voor
kinderen die daar van en

~®r school komen. Lag het aanf '"ode' vingerafdrukken vanP"iouder Uitterhoeve op dit
JJ^stei. of was de tegenstand
nt oprecht...

Aanslag

Limburgs Dagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
Dinsdag 28 februari 1989 "9

!t^Hez dan.deukje aan het be-
IJJ r>an de discussie: geef de ij-
X9e raadsleden Camps, deC"p(ete CDA-fractie en Mer-
L/ 1* c.s. toch gewoon de gunst
P" de tu>ij/e(. Want misschien
J^melt het collegevoorstel. Per

L van rekening heeft de raad
7} laatste woord. Maar gaan-
j^eg groeit de wrevel. Want
i^oor vele wateren gewassen

gevoel zegt, dat
(, °Pposüie gewoon politiek zit
tJ*IQ-ken. En ongegeneerd op de
L^s) tribune probeert te spe-



Vettig in Jezus'aniieii

"Na een langdurige, moedig gedragen ziekte, met
steeds nog hoop op genezing, is op zondag 26 fe-
bruari 1989, op 66-jarige leeftijd, in zijn Heer en
Heiland ontslapen, mijn innig geliefde man, onze
lieve vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom
en neef

Albertus Ensing
echtgenoot van

Rika van Hoeflaken
In dankbare herinnering:

Brunssum: R. Ensing-van Hoeflaken
Drachten: Nico en Tjits

Andreas en Dennis
Wijk aan Zee: Anneke en Rein

Remco en Silvia
Brunssum: Margo en Kees

Tamara en Remy
Heerlen: Yvonne

Brunssum: Henk en Astrid
6446 XE Brunssum-Treebeek, 26 februari 1989
Maanstraat 4
De rouwdienst, geleid door ds. Nijland, zal plaats-
vinden op donderdag 2 maart as. om 14.00 uur in de
Baptistenkerk te Treebeek, gevolgd door de begra-
fenis op de centrale begraafplaats aan de Randweg
te Hoensbroek.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, waar gelegen-
heid tot schriftelijke condoleance achter in dekerk
vanaf 13.30 uur.
Vader is opgebaard in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum; bezoekgelegenheid dage-
lijks van 17.30 tot 18.30 uur.

' Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met grote veslagenheid namen wij ken-
nis van het overlijden, op zondag 26 fe-
bruari 1989, van onze oud-dirigent de
heer

A. Ensing
Bestuur en leden van het
Sionskoor Heerlerheide

Enige en algemene kennisgeving

t
Met intense droefheid geven wij kennis dat na een

.-moedig gedragen ernstige ziekte, vredig is ingesla-
; pen, onze dierbare zoon, broer, schoonbroer, oom
;en neef

Harold Geilen
verloofd met

Manuela de Jong
l" Voorzien van de h. sacramenten der stervenden,
) overleed hij in de leeftijd van 24 jaar.

Namens allen:
Sittard: vader Ton Geilen

'■■ 6137 XD Sittard, 27 februari 1989; van Goghstraat 22
[ Op wens van Harold zal er een sobere gebedsdienst: en crematieplechtigheid plaatsvinden op woens-; dag 1 maart om 10.15 uur in het crematorium Ne-

dermaas, Vouershof 1 Geleen.
Samenkomst in het crematorium om 10.00 uur.

! Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen con-
■ doleren.

■ Harold is opgebaard in derouwkapel van het Maas-; landziekenhuis in Sittard. alwaar heden gelegen-
heid tot afscheidnemen is van 17.30 tot 19.00 uur.

I In plaats van bloemen liever een gift aan het Kon.; Wilhelminafonds.

; Zondag 5 maart a.s. om 10.00 uur zal er ter nage-: dachtenis aan Harold een h. mis worden opgedra-
; gen in de parochiekerk Christus Hemelvaart, Vran-

gendael-Sittard.

! Met grote ontsteltenis vernamen wij het bericht
yan het overlijden van onze medewerker

Harold Geilen
] ln hem verliezen wij een uitstekende kracht en

geacht medewerker van ons bedrijf.
Ons medeleven gaat vooral uit naar zijn verloofde
Manuela en zijn familie

Directie Smeco B.V.
Sittard

Met diepe droefenis bereikte ons het bericht van
het overlijden van onze fijne collega

Harold Geilen
Hij zal in onze herinnering blijven voortleven als
een spontane, opgewekte en collegiale vriend.

Personeel Smeco B.V.
Sittard

ï t
- , Waar je nu bent, kunnen wij niet weten.

We zullen de tijd met jou
nooit vergeten.
Je bent bij ons
en diep in mij.
zo ver weg en toch
zo dicht bij.

-Dankbaar voor het vele goededat hij ons gaf, delen, wij u mede dat heden, na een werkzaam leven, vol
zorg en toewijding voor ons allen, plotseling van
ons is heengegaan, voorzien van de h. sacramenten

" der zieken, in de leeftijd van 58 jaar, mijn lieve echt-
genoot, onze goede schoonzoon, broer, zwager,
oom en neef

Gerard Cremers
echtgenootvan

Tiny Baggen
Met liefde gedenken wij hem die goed voor ons
was.

De diepbedroefde familie:
Vaals: Tiny Cremers-Baggen

Familie Cremers
Familie Baggen

24 februari 1989
Wolfhaag 26, 6291 NB Vaals
De plechtige uitvaartdienst - gevolgd door de be-
grafenis - zal plaatshebben op woensdag 1 maart
om 13.00 uur in de parochiekerk St. Paulus te
Vaals.
Dinsdagavond wordt er om 19.00 uur een h. mis
voor dezielerust van de overledene opgedragen in
de kapel aan de Esch.
Overtuigd van uw medeleven liever geen condo-
leances.
De overledene is opgebaard in derouwkapel aan de
Lindenstraat te Vaals.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te I
beschouwen.

I "

Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis, dat kalm en vredig van
ons is heengegaan, onze lieve en zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Jo Roeleven
weduwnaar van

Sibilla Muller
Hij overleed op 74-jarige leeftijd in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade: J.A.M. Roeleven
A.M. Roeleven-Berendsen
Helga en Renato
Sandra en Matti
René

Heerlen: A.W. Roeleven
Raymond en Monique
Silvia en Wim
Miranda
Familie Roeleven
Familie Muller

6418 GH Heerlen, 26 februari 1989
Judeastraat 22
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 2 maart a.s. om 10.00uur in de paro-
chiekerk van de H. Andreas te Heerlerbaan, Pales-
tinastraat, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis woensdag 1 maart a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Heden ontvingen wij het droeve bericht van het
overlijden van onze onvergetelijke voorzitter

J. Roeleven
Hij zal steeds in onze herinnering blijven voortle-
ven.

Bestuur en leden
PDV de VerenigdeVrienden, Heerlen

I t
Afscheid nemen is moeilijk,
maar na verdriet en pijn
kan men soms ook even
voor het afscheid nemen dankbaar zijn.

Na enkele maanden van ziekte is in de nacht van
zondag op maandagop vredigewijze van ons heen-
gegaan, voorzien van de h. sacramenten, in de leef-
tijd van 45 jaar

Mathieu Queis
echtgenoot van

Els Koks
We nemen afscheid van mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, broer, schoonzoon, zwager, oom en
neef.

Susteren; Els Queis-Koks
Roy en Angela
Peter en Jolanda
Maurice
Familie Queis
Familie Koks

27 februari 1989
Spoorstraat 44, 6114 EL Susteren.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 2 maart om 10.30uur in deparochiekerk
te Mariaveld, Susteren, gevolgd door de begrafenis
aldaar.
Woensdagavond 1 maart zal om 19.00uur in boven-
genoemde kerk een h. mis voor hem worden opge-
dragen.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
Peusen (huize Vastrada) te Susteren. Bezoektijd
van 17.00 tot 17.30 uur.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met verslagenheid geven wij kennis van het overlij-
den van onze penningmeester

Math Queis
Wij verliezen in hem een gewaardeerd lid en pen-
ningmeester.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterk-
te toe bij het dragen van dit verlies.

Bestuur en leden
P.H.V. St.-Hubertus Susteren.

I t
Dankbaar voor het vele goede dat hij mij tijdens
zijn leven heeft gegeven, heb ik afscheid genomen
van mijn lieve man

Funs van Hoeye
echtgenootvan

Mietze Peters
Hij werd 75 jaar.

Schinveld: M. van Hoeye-Peters
6451 CC Schinveld, 26 februari 1989
Beekstraat 6
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 2 maart as. om 13.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Eligius te Schinveld, waarna
aansluitend de crematie om 15.30 uur in het crema-
torium te Heerlen.
Geen condoleren. Mijn man ligt thuis opgebaard.
Gelegenheid tot afscheid nemen woensdag 1 maart
van 18.00 tot 19.00 uur.

Voorgoed afscheid nemen doet pijn; samen
afscheid nemen biedtsteun om het te dragen.
Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk
te dankenvoor de vele blijken van medeleven
bij het overlijden en de begrafenis van onze
lieve man en vader

Frans Lutgens
zeggen wij dank aan zangvereniging Vrien-
denkring St.-Rochus, aan de zangers van het
koor van Rimburg en aan allen die door hun
aanwezigheid ons een grote steun waren.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zon-
dag 5 maart om 10.15 uur in de parochiekerk
te Rimburg.
Tevens zal te zijner nagedachtenis op zater-
dag 4 maart om 19.00 uur de h. mis in de paro-
chiekerk te Rimburg worden opgeluisterd
doorKoor 72.

Gerry Lutgens-Toussaint
en kinderen

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor datge-
ne wat zij met haar liefdevolle zorg voor ons heeft
betekend, delen wij u mede, dat toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan, onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Mientje Schepers
weduwe van

Peter Wetzels
Zij overleed in de leeftijd van 79 jaar.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Eygelshoven: Jo Wetzels
Wilma Wetzels-van den Berg
Ralph, Bram

Chèvremont: Marian Herpers-Wetzels
JanHerpers
Josen Claudia
Petra

Chèvremont: Frans Wetzels
Familie Schepers
Familie Wetzels

Kerkrade, 26 februari 1989, Hoog Anstel 1
Corr.adres: Anselderlaan 21, 6471 GJ Eygelshoven
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 2 maart as. om 12.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Petrus Maria ten Hemelopneming
te Chèvremont, Nassaustraat, waarna aansluitend
de crematie in het crematorium te Heerlen, Imsten-
raderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De overledene wordt bijzonder herdacht in de
avondmisvan woensdag 1 maart as. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145, Chèvremont, dage-
lijks van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

f
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat, kalm en vredig, van
ons is heengegaan, in de leeftijd van 57 jaar, voor-
zien van het h. sacrament der zieken, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, zoon,
opa, broer, zwager, oom en neef

Piet van den Elzen
echtgenoot van

Dina Slosser
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Hoensbroek: M.G.H, van den Elzen-Slosser
Hoensbroek: Annie van den Elzen

Giel Palmen
Bianca en Linda

Vaesrade: Maria Oomen-van den Elzen
Jos Oomen
Danny, Dave en Debbie

Vaesrade: José Veltstra-van den Elzen
Franz Veltstra
Familie Van den Elzen
Familie Slosser

6431 AL Hoensbroek, 27 februari 1989
Weyenbergstraat 18
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 2 maart as. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart van Jezus te Hoensbroek-
Mariarade, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne woensdag 1 maart as. om 19.00 uur in de crypte
van voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijks van 18.00 uur tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Na een leven van nimmer aflatende zorgzaamheid
en aandachtvoor iedereen die hem dierbaarwas, is,
na een moedig gedragen langdurige ziekte, van ons
heengegaan,mijn lieve man, onze altijd klaarstaan-
de vader, schoonvader, grootvader, broer, zwager,
oom en neef

Hendrik Josef
Dohmen

echtgenoot van

Anna Barbara Sturmans
Hij overleed, op 79-jarige leeftijd, in zijn vertrouw-
de omgeving.

Schinveld (L): A.B. Dohmen
Sturmans

Heeswijk-Dinther (N.8.): Frans Dohmen,
Nora Loeffen
Aafje en Sille

Helden-Parmingen: Lens Salden,
Lies Dohmen
Marco

Sittard: Ton Dohmen,
Willy Poot
Marcel en Irma

Limbricht: Jacques Dohmen,
Marga Videc

Vredeh (BRD): Leon Paumen,
Lenie Dohmen
Joyce en Leon

6451 LD Schinveld, 27 februari 1989
Eindstraat 20
De uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal
plaatsvinden op vrijdag 3 maart as. om 11.00 uur in
de Eligiuskerk te Schinveld.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.30
uur achter in de kerk.
De avondwake is donderdag 2 maart om 18.45 uur
in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel te
Schinveld.

I.p.v. kaarten
Dankbetuiging

Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te be-
danken voor het medeleven ondervonden bij het
overlijden en de crematie van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en
overgrootmoeder

Annie
van Keeken-Lechner

betuigen wij u op deze wijze onze hartelijke dank.
Lei van Keeken
kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen

Roermond, 28 februari 1989
Le Bron de Vexelastraat 61
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 4
maart 1989 om 18.30 uur in de parochiekerk van het
H. Hart te Roermond.

Enige en algemenekennisgeving

t
Haar jeugdwas vol beloften, vol plannen ook.
En waarom de dood zo wreed moest ingrijpen,
blijft de onbeantwoorde vraag bij het sterven van
mijn lieve vrouw, dochter, onze zus, schoonzus,
tante en nicht

Gertie Hammink
echtgenotevan

Marcel Felling
Zij overleed op 44-jarige leefijd, in het St.-Jozefzie-
kenhuis teKerkrade, voorzien van het h. sacrament
der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Spekholzerheide: Marcel Felling
Familie Hammink
Familie Felling

6466 LJ Kerkrade, 26 februari 1989
Michelisstraat 1
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 3 maart a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Martinus te Spekholzerheide, waar-
na de crematie in stilte plaats zal vinden.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Gertie wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van donderdag 2 maart a.s. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145, Chèvremont, dage-
lijks van 18.00 uur tot 19.30 uur.

n ~
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voorzien
van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van
57 jaar, mijn dierbare echtgenoot, onze goede en
zorgzame vader, behuwdvader, lieve opa, broer, be-
huwdbroer, oom en neef

Leo Schutten
echtgenootvan

Armelies Hanzen
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
A. Schütten-Hanzen
kinderen en kleinkinderen
Familie Schutten
Familie Hanzen

6462 GG Kerkrade, 26 februari 1989
Delversweg 7
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
vrijdag 3 maart as. om 11.00uur in de parochiekerk
van St.-Antonius van Padua te Bleijerheide, waar-
na begrafenis op de algemene begraafplaats Schif-
ferheide.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Donderdag tijdens de avondmis van 19.00 uur,
wordt de overledene bijzonder herdacht in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium gelegen op het terrein van deLückerheidekli-
niek te Kerkrade-Chèvremont, St.-Pieterstraat 145;
bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken, willen wij langs deze weg, familie, vrien-
den, kennissen en collega's van N.S. onze erkente-
lijkheid betuigen voor het medeleven betoond bij
het overlijden en de begrafenis van mijn onvergete-
lijke man, onze goede en zorgzame vader en
schoonvader

Wiel Andrieu
Enny Andrieu-van de Winkel
Fons en Francien
Erie en Karin

Merkelbeek, februari 1989 "Wij nodigen u uit tot het bijwonen van deplechtige
zeswekendienst op zaterdag 4 maart om 19.00 uur
in de parochiekerk H. Clemens te Merkelbeek.

I 1 J
Bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnei
aan zijn leven, hebben wij onverwacht afscl .
moeten nemen van j

Guus Eijssen
weduwnaar van

Lies Crombag
Hij werd geboren te Beek op 5 november 1899j|
Na 'n welbesteed leven in Schimmert overleed(
in St. Jans-Geleen, waar hij de laatste tijd liefde'
werd verzorgd.

Familie Eijssen
Familie Feron ..
Familie Crombag

Geleen, 25 februari 1989
Corr.adres: A. Eijssen,
Bergkwartier 7, 5801 PS Venraij I
De plechtige eucharistieviering zal gehouden V
den op donderdag 2 maart om 10.30 uur in de
Remigiuskerk te Schimmert, waarna de begratë
zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats
daar.
Woensdagavond zal om 19.00 uur een avonddie'
gehouden worden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel v
het Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar geleg'
heid tot. bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen persoonlijk bericht mochtn ontv)
gen, gelieven deze kennisgeving als zodanig te'
schouwen.

I 'li
Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bed' g
ken voor de vele reacties, in welke vorm dan o< .
die wij hebben ondervonden bij het overlijden jj'onze moeder, grootmoeder en overgrootmoed1 5
mevrouw Si

Frederika J
Noya-Pattinama

In het bijzonder diémensen diewij, om welkere*"
nen dan ook, niet direct persoonlijk op de hooit
hebben gesteld.
Uw medeleven stellen wij bijzonder op prijs.

Familie Harmusial
Familie De Fretes
Familie Omta
Familie Beckers
Familie Noya

Roermond, februari 1989
Kasteel Malborghstraat 43 I1

Op 26 februari overleed onze vriend

Bob Hogeweg
Hij zal altijd in onze gedachten blijven.

Bea, Mia, Truus, Marij,
Lies, Nol, Ria, Joep,
Ruud, Huub en Jos.

I -*.
Heden bereikte ons het bericht van het overlijd6'!
van ons gewaardeerd clublid

Bob Hogeweg
In hem verliezen wij iemand die zich steeds n 1'1
hart en ziel heeft ingezet voor de vereniging.
Wij wensen zijn echtgenote en familie veel sterK4']

Bestuur en leden van
TC Panta Rhei.

Limbricht 26 februari 1989;' 3
Op zondag 26 februari jl. overleed, voor ons vrij &
verwacht, onze zeer actieve medewerkster en li<» ''"Gertruda Nowak
Wij uiten onze dankbaarheid voor de vele dienst^aan onze vereniging bewezen. Haar gedachtenis&
steeds in onze vereniging blijven voortleven.

Bestuur en leden van de sjoelvereniging
De Schuivers '80, Brunssum

tAnna Hannen, 81 jaar, weduwe van Sjang
rens, Bosweg 46, 6112 AD St.-Joost. De plechtig

uitvaartdienst zal gehouden worden woensdag^
maart om 10.30 uur in de parochiekerk van de p'
Judocus te St.-Joost. j

I ~ INa een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin, dat allesvoor haar be-
tekende, geven wij met droefheid kennis, dat toch nog onverwacht van
ons is heengegaan, onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Adriana Johanna
van der Linden

weduwe van

Josephus Henricus Struijs
Zij overleed in haar 84e levensjaar, in het St. Gregoriusziekenhuis te
Brunssum, voorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Brunssum: t Kees Struijs
Riet Struijs-Jennekens

Brunssum: Bert Struijs
Leny Bevk
Nathalie

Brunssum: Rieky Veders-Struijs
Sjef Veders
Nicole en Rob
Maurice en Chantal

Brunssum: Joke Bachaus-Struijs
ZefBachaus
Yvonne en Rob
Anita, Sjef en Kim
Ron

Brunssum: Marietje Hendrix-Struijs
Hub Hendrix
Déseree
John

Dalen: Nannie Roijen-Struijs
Con Roijen
Sjef en Lammie
Brigitte

Brunssum: t Sjef Struijs
Familie van der Linden
Familie Struijs

6443 EG Brunssum, 25 februari 1989
Tollisstraat 9
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op donderdag 2 maart
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Vincentius a Paulo te Bruns-
sum-Rumpen, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de
r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheidis tot schriftelijk condoleren.
Avondmis woensdag 1 maart as. om 19.00 uur in voornoemde parochie-
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium van het St. Gregorius-
ziekenhuis te Brunssum, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

tAnna Dickhaut, t,IT
90 jaar, weduwe J^l

J. Libois. 6213 XL
Maastricht, Pomer?J
laan 95. De uitvaa'Jl
dienst zal worden »■
houden woensdag Jt
maart om 11.00 uurr3|
de ' KruisherenkeJ |i
Kommelplein. Condo-leren in de kerk va"
10.40 uur.

t Maria Ruijters, O}K
90 jaar, weduwe **«Petrus Lonis. 6216 *£

Maastricht, verpleegK
niek Klevarie. CoïX
dres: Keurmeester
dreef 113. De uitva^dienst wordt gehoed ,
op woensdag 1 ma r
om 14.00uur in de Ba'tf
lick van O.L. VrouW *
Maastricht. Geen c°

doleren.

tAnna Frissen, ouo .jaar, echtgenote 'X
Louis Franssen. b|j
AX Geulle, Moorve»,
61. De uitvaartdienst^gehouden worden .
woensdag 1 maart o,
10.30uur in dekerk v*

het Onbevlekt Hart V*

Maria te Moorve
Geulle. Er is geen c°
doleren.

t Louis Hurkens, u j
76 jaar, echtgen^j

van Marie Buner. bX
NL Maastricht, St. 'colaasstraat 11. EuC gt.
ristieviering in de ...
Lambertuskapel, „ $
tor deStuersstraat 1' f.
Maastricht, op don<X
dag 2 maart om 1 \ O.
uur. Schriftelijk co"°
leren in de kapel.

4- Camille Cobb»e^f oud 78 jaar, wed^,.
van W. Sluijk. Ma'\
tricht, De Distele 4*^\De uitvaartdienst fl.gehouden worden d .
derdag 2 maart %
14.00 uur in de kerk v*

de H. Michael te r*X
gem-Maastricht. Sc^j
telijk condoleren ach
in de kerk.
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In AZ Maastricht
Eerste wikkel
hartoperatie
uitgevoerd
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - In het Acade
misch Ziekenhuis in Maastricht is
gisteren voor de eerste maal in ons
land een zogenoemde wikkelhart
operatie uitgevoerd. Bij een wikkel
hartoperatie wordt een gedeelte var
de grote rugspier rond het hart ge
wikkeld. Op die manier wordt d<
zwakke hartspier aan de gang ge
houden.

Gedeeltelijk wordt de taak van dez<
hartspier met behulp van een pace
maker overgenomen. Een dergelij
ke operatie wordt alleen verricht bi
patiënten wier hart zo slecht is da
een harttransplantatie zinloos is.

Het Academisch Ziekenhuis wil pa:
na ongeveer drie weken meer infor
matie geven wanneer vaststaat da
de aangehechte rugspier op natuur
lijke wijze is aangehecht en inder
daad sprake is van een verbetering
van de hartfunctie. Een wikkelhart
operatie duurt vele uren. Het opera
tieteam staat onder leiding van prol
dr. OlafPenn, die de afgelopen tw»
jaar proeven heeft gedaan met hon
den.

Het is een risicovolle ingreep die el
ders in de wereld dertig keer is uit
gevoerd, aldus de woordvoerde
van het Academisch Ziekenhuis
Omdat het aantal harttransplanta
ties altijd beperkt is vanwege he
aantal beschikbare harten, zoude;
wikkelhartoperaties in de toekoms
de wachtlijsten van hartpatiënte]
wel eens kunnen doen slinken. D<
Nederlandse Hartstichting heeft he
onderzoek naar de methode gesut
sidieerd.

Mr. Pfeil noemt gijzeling Masson 'niel zo deftig'

Deken advocaten
overweegt stappen
tegen mr Tripels

door jos van den camp Mr P. Dahmen zei gisteren in een
eerste reactie „danig verrast te zijn
door de handelwijze van Tripels. De
Raad van Toezicht, waarvan ik
voorzitter ben, komt 10 maart in
vergadering bijeen. Ik ben vast van
plan deze kwestie aan de orde te
stellen."

De Raad van Toezicht is echter geen
tuchtrechtsprekend orgaan meer.
„De Raad van Toezicht zou nu kun-
nen overwegen om het voorval bij
de Raad van Discipline aan te kaar-
ten. Die Raad kan sancties stellen",
aldus Dahmen. „Je kunt iemand
dagvaarden om je geld te krijgen",
besluitDahmen die de gijzelingvan
Masson 'zeer ongebruikelijk
noemt.

Mr H. Pfeil liet gisteren in een tele-
fonische reactie weten zeer verrast'
te zijn: „De stap van Tripels is niet
zo deftig", drukte hij zich eufemis-
tisch uit. „Zo ga je niet om met een
oud-cliënt", luidt het commentaar
van de gewezen verdediger van
A. Masson. „Ik ben verrast dat Tri-
pels mij niet vantevoren hierover
heeft ingelicht. Zelf zou ik deze stap
nooit hebben gezet. Ik ben er van
overtuigd dat Masson dat geld niet
heeft. Als een debiteur geen geld
heeft, dan behoor je af te wachten.
Ik onderneem niets. Ik wacht af."

De secretaresse van deMaastrichtse
advocaat mr M. Tripels liet gisteren
weten datTripels gisteren onbereik-
baar was voor commentaar.

- De deken van de Orde van Advocaten in het„, °ndissement Maastricht, mr P. Dahmen, overweegt stap-
te ondernemen tegen de advocaat Max Tripels op wiens

la de gewezen ABP-directeur mr dr A. Masson eind vo-
oi e Week in gijzeling werd genomen. Tripels, in wiens maat-
i\' laP Masson-verdediger mr H. Pfeil tot april vorig jaar zit-
*j 'S had, wil op deze wijze 600.000 gulden vorderen aan ver-

ding voor de kosten van rechtsbijstand.

'Zuster Anna'
had nog meer

op kerfstok
MAASTRICHT - 'Zuster Anna'
die in het laatste kwartaal van
het vorige jaar diverse Limburg-
se instellingen heeft opgelicht en
die overgedragen werd aan de
Duitse politie, is van een nog
zwaarder crimineel kaliber dan
al was gebleken.

In Duitsland wacht haar nog een
onvoorwaardelijke gevangenis-
straf van anderhalfjaar vanwege
eerdere veroordelingen in haar
geboorteland, zo is gebleken.
'Zuster Anna' heeft maanden-
lang geopereerd in Limburg,
waar zij onder een valse naam bij
instellingen grote orders plaat-
ste.

Telkens nam zij zonder enige
aanbetaling opvoorhand al enige
goederen mee. Doordat zij tek
kens op andere plaatsen opdook,
kostte het de politie enige moeite
haar aan te houden. Tenslotte
wist de gemeentepolitie van
Maastricht, mede door getuige-
noproepen in de pers, 'zuster
Anna' op te pakken.

Als 'CL.' werd zij overgeleverd
aan de Duitse politie, die aan de
hand van vingerafdrukken haar
ware identiteit kon vaststellen,
namelijk die van Kathe S. uit
Weeze (D.).

ren de mogelijkheid tot stakingen of
werkonderbrekingen absoluut niet
uit te sluiten. „Er zal actie gevoerd
worden als we door de bond ge-
vraagd worden. Eigener beweging
zal het werk niet worden neerge-
legd, maar de kans is groot dat de
werknemers zich na een oproep
door de kaderleden zullen aanslui-
ten. Momenteel heerst hier de stem-
ming van 'wevoeren wel actie, maar
dan alleen als we gevraagd worden.'
Volgens een woordvoerder van het
Dagblad voor Noord-Limburg is de
actiebereidheid onder het grafisch
personeel daar groot: „De bereid-
heid tot het voeren van werkonder-
brekingen of stakingen groeit naar-
mate er meer onvrede is. Die onvre-
de groeit de laatste tijd steeds
meer."

Vertegenwoordigers van De Lim-
burger waren gisteren eveneens op
de actievergadering van Druk en
Papier in Motel Eindhoven aanwe-
zig. Zij zullen de leden vandaag
middels vlugschriften informeren
over de vastgelopen CAO-onder-
handelingen. By de kleinere druk-
kerijen, zoals Leiter-Nypels en de
Nederlandse Kalender Fabriek in
Maastricht is de onrust onder het
personeel tenslotte ook groot.

„Zowel bij het Limburgs Dagblad
alsmede bij De Limburger en het
Dagblad voor Noord-Limburg
heerst onder het grafisch personeel
een grote actiebereidheid."
Vanmiddag om twaalf uur loopt het
ultimatum af dat de grafische bon-
den van FNV en CNV de werkge-
vers in de grafische industrie heb-
ben gesteld om het 'volstrekt onvol-
doende eindbod' voor de nieuwe
CAO bij te stellen. De werkgevers,
verenigd in het Koninklijk Verbond
van Grafische Ondernemingen
(KVGO), noemen de opstelling van
de bonden 'halsstarrig en destruc-
tief. De onderhandelingen liepen
vrijdag vast op de door de bonden
geëiste aanvulling van WAO-uitke-
ring voor werknemers vanaf veertig
jaar en het met tien jaar verlengen
van de vut-leeftijd. Na het misluk-
ken van het CAO-overleg braken
stakingen uit bij verschillende be-
drijven waaronder de Perscombina-
tie, dagbladen in het Oosten van het
land en bij de Weertse drukkerij
Smeets Offset.

Van onze verslaggever

- Gedeputeerde Sta-
wil Venlo-Zuid bestem-
tot woongebied. Daar-

°r is een omvangrijke her-
/Jcturering van deze wijk

De vergaande
J°Udering van de woningen
de verspreid liggende be-")ven in dit stadsdeel vragen~een dergelijke aanpak. De

xijven zijn vaak niet opti-
* al gevestigd.
ei J^r zijn GS van mening dat in
j
,stedelijk gebied Venlo/Tegelen

termijn het logistiek cen-
i Heierhoeve ontwikkeld dient
gorden. Deze bedrijvenlocatie
>tfS e spoorweg dient een goede
hi'uiting te krijgen op de auto-. E34.
I S voornemens van Gedeputeer-
Xtaten zijn opgenomen in een
H,v' nciaal plan voor ruimtelijke

L^ikkelingen van het stedelijk
lJled Venlo/Tegelen. Het is een
V~ere uitwerking van het Streek-
fie, Noord- en Midden-Limburg
Ij' betrekking tot genoemd ge-

Kjl achten het voor de langere ter-
LrV noodzakelijk een inzicht en

*'kkelingsvisie te geven vanwe-

Provinciaal plan stedelijk gebied Venlo/Tegelen
GS wil Venlo-Zuid tot

Woongebied bestemmen

" Vice-voorzitter Piet deLange van 'Druk en Papier' spreekt in Eindhoven grafici uit het zui
den toe. Tijdens devergadering bleek dat de actiebereid onder hen groot is.

Foto: JANPAULKUIT

Ultimatum loopt vandaag af" Kans op stakingen

Limburgse grafici
denken aan acties

Vervolg van pagina 1
HEERLEN- De kans dat graficibij
de Limburgse kranten werkonder-
brekingen gaan houden, of dat er
zelfs gestaakt gaat worden waar-
door de kranten deze week voor
één of enkele dagen niet zullen uit-
komen, is groot. Dat heeft regiobe-
stuurder Toon Boon van de FNV-
bond Druk en Papier gisteren tij-
dens een drukbezochte vergade-
ring in Motel Eindhoven gezegd:

Particulieren willen
Tapijnkazerne kopen

Maastricht heeft ook plannen mei terrein

Oproep
H. Ophorst, werkzaam als drukker
bij het Limburgs Dagblad zei giste-

ge de openstelling van de grenzen
na 1992. De plannen zijn voor reac-
ties en advies gezonden naar de be-
trokken gemeentebesturen, gewest-
bestuur, de Provinciale Planologi-
sche Commissie en betrokken in-
stanties in het aangrenzende buiten-
land.
Bij de herstructurering van Venlo-
Zuid tot woongebied vindt Gedepu-
teerde Staten ook een verplaatsing
van het NS-rangeercomplex van be-
lang. Als dat op korte termijn niet
mogelijk is moeten op en rond het
spoorwegemplacement zodanige
voorzieningen worden getroffen dat
de ontwikkeling van dit stadsdeel
niet wordt belemmerd.

Vervolg van pagina 1

mensen, kennelijk wat meer aan
hun geboortestreek verknocht".

door frank seuntjens

Marechaussee
zwaargewond

bij oefening
Van onze verslaggever

p -^RTENSDIJK/LANDGRAAF"ls_ee *; 22-jarige beroepsmarechaus-
|i Ljr: van H. uit Landgraaf is giste-

büj 'idens een oefening op het mo-
> trQvatiecomplex Maartensdijk in de
é rXlricie Utrecht zwaar gewond ge-

* \iv Dit neeft de marechaussee-
■''' Hm meegedeeld.

e &sir?ngeluk gebeurde tijdens eenl 1uleerde aanslag met lucht-
„i V)h oefengranaten. Op nog on-
H aarbare wijze is de marechaus-
y laat

0p de ontploffende oefengra-
)i & ot waarbij hij door de
&w Uchtdrukverplaatsing zwaar,S Hd raakte-
°styt ls °Pgenomen in het militair

iSh in Utrecht- zÜn toestand'tfiti K°g zeker deeerste 24 uur zeer
aldus de voorlichtings-

" Twee mannnen van deExplosievenopruimingsdienst onderzoeken de auto, waaronder eerder
een bom ontplofte. Foto: DRIES LINSSEN

(ADVERTENTIE)■ EDWARD CARROLL solist in het trompetconcert van JOSEPH HAYDN I
Concert door het Limburgs Symphonic Orkest KT^Dirigent: Roland Bader

I Programma
Ibert - Divertissement 1
Lambrechts -Armageddon H^ J
Haydn -Trompetconcert V*W v* IMozart - Symphonie nr. 38 'Praagse' M
Het soepele en spitsvondige Divertissement van Jacques Ibert \ __
behoort tot zijn meest gespeelde werken. Humor, virtuositeit, ±W
charme en originaliteit voeren de boventoon in deze typisch B
Franse muziek. De Limburgse componist JeanLambrechts be- F^*- Émhandelt in zijn Armageddon het thema van de gelijknamige bij- \ » AW
belse stad, waar het goede het kwade bestrijdt en uiteindelijk Nü mt mmmmr
overwint. Het vormgevende element is de dodekafonie, evenwel meer emotioneel dan zuiver
technisch toegepast.
Haydns trompetconcert is zijn populairste soloconcert. Het werk is vol verbluffende techniek en
bezit tegelijk een welhaaast volmaakte muzikale zeggingskracht. In de 38e symfonie van Mozart
overweegt de ernst. Maar onmiskenbaar Mozartiaans wordt de ernst op gelukkig gekozen mo-
menten onderbroken door een bijna felle vrolijkheid. _

II #"■■ >""^. Oowterdag 2 maart Sittard Zaterdag 4 maart Maastricht
II IT /?**& 2°uur Stadsschouwburg 20 uur Staargebouw "■ L XWN-*/ rC* (0449ö)i0616 "**" «M3l-293828
*mS-}/ <~^ Vrijdag 3 maart Heerlen Dinsdag 7 maartRoermond

"■""^ 20 uur Stadsschouwburg 20uur Oranjerie
res. {0451-716607 res (04750)-34724 J |

Vooral Verenigde Staten in trek bij mensen die wegwillen

Limburger wil best emigreren

Slachtoffer
verdacht van

betrokkenheid
bij drughandel

Vervolg van pagina 1

HEERLEN - Van D. werd in augus-
tus van het afgelopen jaar aange-
houden vanwege vermeende be-
trokkenheid bij amfetaminesmok-
kel naar Zweden. Hij zou aan het
hoofd staan van een grootscheeps
drugssyndicaat. Hij werd door de
raadkamer in Maastricht echter vrij-
gesproken van vervolging. Dit op
gronden die de Heerlense politie
niet bekend zijn, aldus een woord-
voerder.

Het is de tweede keer in korte tijd
datHeerlen wordt opgeschrikt door
een autobom. In december werd op
nauwelijks twee kilometer afstand
van de Heerenweg een niet ontplof-
te bom onder een auto aangetroffen.
Dat was in de Hoensbroekse Albert
Schweitzerstraat. Ook toen was er
vermoedelijk sprake van een 'waar-
schuwing.
De Heerlense politie verzoekt even-
tuele getuigen van de bomontplof-
fing van gisteren contact met haar
op te nemen: S 045 - 731731.

MAASTRICHT/BRUNSSUM- Volgens overste Struyker
hebben twee particuliere in-
vesteerders een serieus bod op
het gebouw van de Tapijnka-
zerne en de bijbehorende ter-
reinen gedaan.

Man stak
zichzelf
in brand

MAASTRICHT - Een 28-jarige
Maastrichtenaar heeft zichzelf met
spiritus overgoten en vervolgens ir»
brand gestoken. Een vriend, die op
dat moment binnenkwam, hesft
met behulp van een deken en watej»
de vlammen weten te doven.
Met tweede-graads brandwonden1
aan gezicht, borstkas en armen»
moest de man worden opgenomen!
in het Academisch Ziekenhuis vanr
Maastricht.
De poging tot zelfverbranding deed;
de man in het weekeinde in zijn wo»
ning aan de Kleistraat in de Maas-!
trichtse woonwijk Pottenberg. De
man staat volgens buurtbewoners
bekend als een gebruiker van ver-;
dovende middelen.

„Het Rijk is daar zeker geïnteres-
seerd in. Wat die particulieren van
plan zijn met het complex en hoe
hoog hun aanbiedingen zijn, kan ik
in dit stadium echter niet zeggen.
Vast staat wel dat we ondanks de
plannenvan die investeerders zeker
niet voorbij zullen gaan aan de be-
doelingen van de gemeente Maas-
tricht, die ook een nieuwe bestem-
ming voor het Tapijncomplex in ge-
dachten heeft. Er is in ieder geval
tussen alle partijen nauw overleg,"
aldus Struyker.
Volgens de dienst Voorlichting in
Maastricht zouden er van gemeente-
wege plannen leven om op de Ta-

pijnkazerne het aanpalende stads-
park uit te breiden. „Er wordt al lan-
ger gedacht aan het vergroten van
de groenvoorziening ter plekke,"
heette gisteren de verklaring.

Welke particulieren in de markt zijn,
voor overname van de Tapijnkazer-'
ne, hoeveel geld ze op tafel willen
leggen en in hoeverre de gemeente
Maastricht bereid is met hen in zee
te gaan of om tegen hen op te bie-
den, wilde gisteren niemand zeg-
gen.
Afcent-woordvoerder Ed Frieser
toonde zich gisteren overigens ver-
baasd over denieuwe ontwikkeling:
„De verhuizing zal nogal wat pro-
blemen met zich meebrengen. Onze
huidige capaciteit is namelijk niet
zodanig dat we die verbindingseen-
heid plus een kleine groep Refor-
ger-coördinatoren zo een, twee, drie
in de bestaande gebouwen kunnen
onderbrengen. We zyn net bezig
met nieuwbouw voor andere eenhe-
den. Met de verhuizing vanuit de
Tapijnkazerne hebben we geen re-
kening gehouden."

Buitenkansje0r^N HAAG -De belangstellingoer Limburgers voor emigra-
naHnaar de VerenigdeStaten, Ca-
en d Nieuw-Zeeland Australië
j' Brazilië is heel behoorlijk.
lmXjks steken gemiddeld 200
V-'mburgers de grote plas over.ooral m de Oostelijke Mijn-
LiXu en N<>orü én Midden-

bestaat er veel interes-
cro* zegt drs F- Buysse, cmi-
Maile^onsulent in Zuid-Oost-jeaerand. Hij werkt voor het
j^uerlandsMigratie Instituut in
gaa g' hetoverkoepelend or-
Üp<_?_ van de landelijke emigra-*estichtingen.

soloi?6 houdt iedere maandag
ArhTmr 0D het Gewestelijkh<Wdsbureau in Heerlen en
gen oVer de toeloop niet te kla-da!»V emiddeld heb ik op zon
hoorr £ klanten en dat is heelbe-
Limk 'Ze zeëgen wel eens dat
daar gers honkvast zijn, maar
in M erk ik weinig van. Alleen
ie u a,astricht en omgeving valt
eni^f gstellir,g voor emigratie"gszins tegen. Daar zijn de

perheffing, zien steeds meer boe-
ren het in Nederland niet meer
zitten.
Volgens Buysse liggen voor hen
in Canada en Nieuw-Zeeland
vrijwel onbegrensde mogelijkhe-
den. Dat geldt overigens niet al-
leen voor boeren. In beide lan-
den bestaat een schreeuwend te-
kort aan fysiotherapeuten. „In
Nederland zijn er tweeduizend
werkloos, maar in Canada,
Nieuw-Zeeland en ook de Ver-
enigde Staten zouden ze meteen
aan de slagkunnen", aldus Buys-
se die nog niet zo lang geleden
een lezing hieldvoor de eindexa-
menkandidaten van de Acade-
mie voor Fysiotherapie in Heer-
len.

stituut, moeten die dag inge-
diend worden bij de Amerikaan-
se autoriteiten.
Volgens Buysse komt in princi-
pe iedereen voor de extra visa in
aanmerking. Opleiding en be-
roep spelen geen rol. „Alle for-
mulieren worden in een grabbel-
ton gegooid.Het is in feite een lo-
terij", zegt hij.
Toch kan Buysse zich niet hele-
maal aan de indruk onttrekken
dat de Amerikanen desondanks
een selectie toepassen. Toen de
Verenigde Staten twee jaar gele-
den ook enkele duizenden visa
extra beschikbaar stelden, vielen
er opvallend veel leren in de prij-
zen. En leren hebben, evenals
trouwens Nederlanders, in Ame-
rika een goedereputatie.

De Verenigde Staten zijn duide-
lijk favoriet bij de Limburgers
met emigratieplannen. „Amerika
wordt als het beloofde land be-
schouwd. Daar willen ze bijna al-
lemaal naartoe", zegt Buysse.
Wat dat betreft heeft hij goed
nieuws te melden.

De Verenigde Staten hebben be-
slotenom in 190 en 1991 in totaal
twintigduizend extra visa be-
schikbaar te stellen voor emi-
granten uit 152 landen. Buysse
verwacht dat daar zon 200 visa
van in Nederland terechtkomen.
Dat aantalmoet dan nog eens op-
geteld worden bij de vierhon-
derd landgenoten die nu al jaar-
lijks naar de Verenigde Staten
emigreren. Mensen die van dit
buitenkansje willen profiteren
moeten echter haast maken.
Men kan zich uiterlijk tot 23
maart a.s. aanmelden. De emi-
gratieformulieren, verkrijgbaar
bij het Nederlands Migratie In-

De belangstelling was enorm.
Ook horeca-personeel kan vol-
gens Buysse in alle emigratielan-
den, met uitzondering van de
Verenigde Staten, gemakkelijk
een baan vinden. „Maar in feite
geldt dat voor iedereen die een
vak heeft geleerd. Vaklui hebben
ze overal nodig, of dat nu een
loodgieter is of een administra-
teur", zegt Buysse.

Naast de Verenigde Staten zijn
met name Canada en Nieuw-Zee-
land onder Limburgers populai-
re emigratielanden. Vooral boe-
ren beginnen daar een nieuwe
toekomst. Door de strenge regel-
geving, zoals bijvoorbeeld de Su-

Fysiotherapeut
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Europese milieunormen
moeten minimum zijn

de EG-normen voorschrijven, moe-
ten worden toegelaten.

Die Europese normen zijn hetresul-
taat van politieke onderhandelen en
kunnen daardoor nooit meer zijn
daneen gemiddelde. Het EEB vindt
het echter niet juist dat het milieu-
beleid een zaak van compromissen
is geworden. Landen moeten het
recht krijgen om verder te gaan als
zij dat willen.

De Europese Commissie verzet zich
daartegen omdat het de vrije con-
currentie in de Gemeenschap zou
kunnen hinderen als landen hogere
eisen gaan stellen. Maar volgens het
EEB zullen scherpere normen juist
concurrentieverhogend werken en
zal er ook het onderzoek naar scho-
nere produkten door worden gesti-
muleerd.

BRUSSEL - De Europese
Commissie moet stoppen met
haar verzet tegen landen die
milieu-maatregelen nemen die
verdei- gaan dan de in EG-ver-
band afgesproken richtlijnen.

De lidstaten zouden juistmeer
kansen moeten krijgen om
scherpere maatregelen ter be-
scherming van het milieu te
nemen.

Dat zegt hetEuropees Milieubureau
(EEB), dat de milieuorganisaties in
de EG-landen vertegenwoordigd, in
een maandag gepubliceerde nota
aan de EG-ministerraad. Volgens
het EEB zou het Nederlandse plan
voor fiscaal voordeel steun bij de
koop van auto's die schonerzijn dan

Het Europese Milieubureau wil dat
de Gemeenschap zich bij het opstel-
len van haar milieunormen meer
laat leiden door de vaak veel stren-
gere normen die in andere landen
gelden. Met name in Japan, de VS
en de niet-EG-landen in West-Euro-
pa zijn de milieu-eisen meestal
scherper dan in de EG.

De EG-normen zouden niet meer
dan minimum-normen moeten zijn,
die elk land de ruimte bieden voor
verdergaande stappen. Bovendien
vindt het EEB dat onderzocht moet
worden in hoeverre belastingmaat-
regelen kunnen bijdragen aan het
stimulerenvan de produktie en ver-
handeling van milieu-vriendelijke
produkten.

Woensdag zal de Europese Commis-
sie zich beraden over de vraag wel-
ke maatregelen zij tegen Nederland
zal nemen. De Commissie over-
weegt het Europese Hof een oordeel
te vragen over de rechtmatigheid
van de fiscale steunmaatregelen die
door minister Nijpels (milieu) zijn
voorgesteld.

sis (zonder lidmaatschap van een
vereniging) relatief zal toenemen.
Braks heeft zich overigens van meet
af aan op het standpunt gesteld dat'
golfbanen in natuurgebieden uit
den boze is en blijft.

Braks pleit voor
meer golfbanen

Filatelisten
bijeen in Echt

DEN HAAG - Minister Braks (land-
bouw) vindt dat er in ons land meer
ruimte moet worden geboden aan
golfbanen. Er is een groot tekort aan
golfbanen, in beginsel moet in re-
creatiegebieden tien procent van de
ruimte eventueel kunnen worden
aangewend voor golfsport.

De bewindsman stelde dit maandag
in een gedachtenwisseling met de
kamercommissies voor landbouw
en midden- en kleinbedrijf over de
recreatievoorzieningen in Neder-
land.

WD-Kamerlid Van Erp fronste zijn
wenkbrauwen bij Braks als pleitbe-
zorger van de golfsport. „Waarom
spreekt de minister in het bijzonder
over golf, ik kan mij zo voorstellen
dat ook andere sporten van zon
tien-procentsregeling gebruik wil-
len maken", hield de liberaal de be-
windsman voor. Van Erp opperde
in datverband de cross-sport, jeude
boules en klootschieten. Braks had
zijn weerwoord onmiddellijk bij de
hand: „Golf vraagt wat meerruimte
dan klootschieten".
Onderzoek in opdracht van Braks'
ministerie constateert een groeien-
de behoefte in Nederland aan golf-
voorzieningen. Landelijk gezien is
er „op korte en middellange termijn
sprake van een groot tekort aan
voorzieningen", gezien het gegeven
dat de golfsport op zelfstandige ba-

GEMEENTE NUTH
OPENBARE BEKENDMAKi

Opheffing Kamperveldwew'
De burgemeester van Nuth nl
bekend dat het besluit van del
van de gemeente Nuth van 1 kcember 1988 nr. VR/BGR/794 ■
onttrekking aan de openbaai
van een gedeelte van de Kar
veldweg door Gedeputeerde S
van Limburg is goedgekeurd b ij-
sluit van 7 februari 1989 nr'*;
56672. V
Dit besluit ligt voor een ieder tt
ingang van 1 maart 1989 gedur j
twee weken ter inzage bij de cd
le balie in het gemeentehuis, IL
verplein 1 te Nuth.
Op grond van artikel 11a van d'
genwet kunnen belanghebbe) 1
binnen 30 dagen na deze publi
bij de Kroon in beroep gaan t II
het besluit van Gedeputeerde ifl
ten van 7 februari 1989.
Nuth, 28 februari 1989 0l

E.F.M. Coenen-Vaessen
Burgemeester van Nuth Hl

GEMEENTE BEEK (L.) -OPENBARE BEKENDMAKH"!
De burgemeester van de gentf"
Beek (L.) maakt, ter voldoening
het bepaalde in artikel 28, lid <>!'de Wet op deRuimtelijke Order»
bekend dat het bestemmings I'"Bedrijvenpark Technoport E
pe", vastgesteld bij besluit val 8
raad der gemeente Beek van 9 'r1988, bij besluit van 24 januari Ir
no. BR 42499, gedeeltelijk is é'l
gekeurd door de Gedeputeerde Jj
ten van Limburg. Goedkeurin
onthouden aan die gedeelten v*'
plankaart die rood omlijnd zijn l'
gegeven en aan die voorscW (
die met rood zijn doorgehaald, i
Genoemd bestemmingsplan en
besluit van de Gedeputeerde S*j>liggen met ingang van 1 maart'>_
gedurende één maand voor a
ieder ter inzage ter gemeentes^
tarie, afdeling ruimtelijke orden
Raadhuisstraat 9 te Beek (L.). !
Zij die zich tijdig met bezwaren i
wel tot de gemeenteraad als tot >deputeerde Staten hebben geW£

alsmede de inspecteur van de fl>
telijke ordening, kunnen gedur^
bovengenoemde termijn beroep
stellen bij de Kroon.
De beroepschriften dienen te 1
den gericht aan hare majestei'
koningin en ingediend bij de *ling voor de geschillen van bes'
van de Raad van State, pos'
20019, 2500 AE 's-Gravenhage.
Het besluit tot gedeeltelijke éc
keuring van het bestemming^"
"Bedrijvenpark Technoport El
pe" is niet onherroepelijk.
Beek (L.), 28 februari 1989.

De burgemeester voornoem''1
A.G.J. van Goethem.

ECHT- De 23-ste Limburgse Filate-
listendagen worden het komend
weekeinde in het Bisschoppelijk
College te Echt gehouden.ln een
apart lokaal is een ruilbeurs. Verder
is er een speciale jeugdhoek, een
PTT-loket en een brievenbus, een
informatiestand over Edith Stem,
een tombola en uiteraardzijn er vele
handelaren aanwezig. Ook wordt
het fïlateliestempel van Echt ten
doop gehouden.

De Limburgse Postzegel- en Mun-
tenveiling uit Tegelen houdt er za-
terdag om 14.00 uur een veiling. De
2500 kavels zijn vanaf 11.00 uur te
bezichtigen. De opening zal plaats-
vinden door burgemeester mr. Bert
Janssen van Echt. Deelnemers aan
de filatelistendagen komen uit Bel-
gië, de Bondsrepubliek en Neder-
land. De openingstijden zijn op za-
terdag van 10.00-18.00 uur en op
zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

GUNSTIGE LENINGEN
IC, SC CHI Je IT^ïTWTTmTITrT^^^^^TM Krediet- P mnd Rente Theor I

HYPOTHEKEN bedrag mcl. remé per mnd. loopt.
Persoonlijke Leningen, zonder I «000. ion na?* «okrediet- looptijd onderpand verstrekbaar en meestal a.uuu, l00,- u,S7* B 9bedrag in maanden kwijtschelding bij overlijden. 11.000,- 220,- 0,87% 66

Ie hyp. 2e hyp. 2e hyp Krßdiat- annoo «~« -no ~ --uSS 72 x 54 x 42 x 20.000,- 400,- 0,83% 68
10.000,- 69,- 97,- 107,- I 5 000 . 121 . ,47 . 30.000,- 600,- 0,83% 68
15.000,- 103,- 148,- 161,- I 1o!o00 199,- 238 V 290.- 40.000,- 800,- 0,81 % 68
25.000,- 172,-242,-269,- I IS. 100 284,- 352,- 431,- ■■^■^■■■■■^^■^^■■■fl
40.000,- 278.- 388,- 431,- | !°°°2 2E" STI" I FINANCIERINGSKANTOOR
75.000, 5,4, 727, 809, M SSSSS S fSt 857. I Ml^^l^lEt}]]

Mm. 50000 934>'''6'"■'423>" I o IV m. 1 W\ix\\r W
«oo,^ „„„„en d. ......n..„.,.n E„ ,

<n|> 0t
,

%„, .„„, JUUU UVI I_TDU \J I■■ ■■ I Schamerweg 108 Maastr cht
m^-mm^^T7j^J^^^^^^^m\\i Bijkantoor:

l/É^k m. __L f]L*^X*/'il*J| I Hoofdstraat 9, Hoensbroek

officiële mededelingen
GEMEENTE NUTH

OPENBARE BEKENDMAKING
Onteigening ged.

perceel Kersboomkensweg

De burgemeester van Nuth brengt
ter openbare kennis dat het college
van burgemeester en wethouders
voornemens is aan deraad een voor-
stel te doen tot onteigening van een
gedeelte van het perceel kadastraal
bekend gemeente Hulsberg, sectie
B, nr. 3541 in verband met deaanleg
van een fietspad van Hulsberg naar
Wijnandsrade. Gedeputeerde Sta-
ten van Limburg hebben ten behoe-
ve van deze onteigening op 31 ja-
nuari 1989 onder nr. BR 43510 een
verklaringvan geen bezwaar als be-
doeld in artikel 77, lid 1 sub 2 van de
Onteigeningswet afgegeven.
De in artikel 80 van deze wet ge-
noemde stukken liggen met ingang
van 1 maart 1989 gedurende een
maandvoor een ieder tervisie gedu-
rende de kantooruren bij de afde-
ling Ruimtelijke Ordening ca. (ka-
mer 60), Deweverplein 1, Nuth.
Gedurende dezetermijn kunnen be-
langhebbenden conform artikel 81
van deze wet schriftelijk bij het ge-
meentebestuur bezwaren indienen
tegen het onteigeningsplan.
Nuth, 28 februari 1989

De burgemeester van Nuth,
E.F.M. Coenen-Vaessen

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Als in 1990, het
Jaar van het Toerisme, Neder-
land zich presenteert als Water-
land kan ook Midden-Limburg
een belangrijke rol spelen.
Staatssecretaris Evenhuis (Eco-
nomische Zaken) liet dat gister-

avond doorschemeren tijdens de
behandeling van het meerjaren-
programma Openlucht-recreatie
en Toerisme.
Zonder de Middenlimburgse
Maasplassen bij naam te noemen
wees Evenhuis erop dat vooral
voor watersportgebieden in de

Limburg kan profiteren van
'Nederland Waterland'

Nederlandse grensstreek rfl' I<j
lijkheden liggenhet Jaarva" Ie
Toerisme tot een succes te' 'Ui
ken. Het is volgens de staa*5 &
cretaris echter een zaak vall 's
provincie om op dat gebied' 'f>(
actief beleid te voeren.
Dat zou dan moeten gebeur^ <{
nauwe samenwerking met p
Nederlands Bureau voor To* Co
me dat depromotie van de fla
nale watersportgebieden <>v
coördineren. ft<

volleybal
DAMES
Promotieklasse
Furos-Jokers 2 3-1
Muvoc-Dynamic 2 1-3
Sittardia-Dynamic 3-2
BSV-Pancr.bank4 3-1
EPV-Fiscus 3-1
Sp. & Sp.-Artemis 3 n.o.s.
Stand
Dynamic 2 16-^l4
Dynamic 16-37
EPV 16-37
Sittardia 16-34
Jokers2 16-24
Muvoc 16-22
BSV 16-21
Pancratiusbank 4 16-21
Furos 16^19
Fiscus 16-10
Sport en Spel 15- 9
ArtemisR 3 15- 7

Eerste klasse A
Voerendaal 2-Elsloo 0-3
Furos 2-AMVJ G 3-0
BSV 2-Spartak A 1-3
SEC-Carna 3-0
Avanti-Datak 3 3-2
Stand
Furos 2 15-37
Dovoc 14-32
Elsloo 13-30
AMVJ 14-29
Avanti 14-24
VCV 2 15-20
Datak VCL 3 14-18
SEC 15-18
Carna 14-16
Spartak A 14-10
BSV 2 14- 0

Eerste klasse B
Furos 3-Jokers 3 1-3
EPV2-EPV3 1-3
Grovoc-NAC 3-2
MutiaraM-Volharding 1-3
SEC 2-Fiscus 2 3-1
Artemis4-Datak 4 3-2
Stand
EPV3 15-44
SEC 2 16-37
EPV2 16-32
ArtemisR 4 16-31
Datak VCL 4 16-30
Fiscus 2 16-25
Jokers 3 16-25
Volharding 16-23
Grovoc 16-19
VC NAC 16-14
Mutiara Maluku 16-8
Furos 3 16- 0

Tweede klasse A
Nivoc 2-Nivoc 3-0
V'daal 3 Dynamic n.o.t. 3-0
de Heeg-AMVJ 2 3-0
Sittardia 3-Nivoc 2 3-2
Nivoc-Sparta 2 3-1
SEC 3-Vluco 2-3
Dovoc 2-Datak 5 0-3

Stand
Vluco 16-44
Dovoc 2 16-35
Datak VCL 5 16-34
Nivoc 16-31
VCV 3 16-31
de Heeg 16-24
AMVJ 2* 16-21
SEC 3* 16-17
Dynamic 4 16-16
Sittardia 3 16-11
Nivoc 2 16-10
Spartak A 2 16- 8

Tweede klasse B
Voerendaal 4-Elsloo 2 2-3
Sittardia 2-Dynamic 2-3
Avoc-Volharding 1-3
MutiaraM 2-Blok 82 3-0
Avanti 2-Sjoahn 0-3

Stand
Dynamic 3 14-38
Sjoahn 15-38
Elsloo 2 15-33
Volharding 2 14-28
Jokers 5 14-26
Sittardia 2 14-26
VCV 4 15-21
Mutiara Maluku 2 15-14
Avoc 14-8
Avanti 2 15- 8
Blok '82 15- 0

Tweede klasse C
Grovoc 2-NAC 2 3-1
Avoc 2-Volharding 3-0
De Heeg 2-Elan 3-0
Sport& Sp. 2-Datak 6 3-0

Stand
de Heeg 2 13-39
Jokers 4 13-35
Sport en Spel 2 13-29
Elan 13-21
Avoc 2 13-20
Grovoc2 13-19
VC NAC 2 13-13
Datak VCL 6 13-12
Jokers 6 13- 7
Volharding 3 13- 0

HEREN
Promotieklasse
Voerendaal-Elsloo 3-0
Helpoort-AMVJ 3-0
Grovoc-Datak 4 3-2
Datak 3-Pancr.bank 2 1-3
SEC 2-Vluco 3-0
Avanti-BSV 1-3

Stand
Pancratiusbank 2 16-45
BSV 16-39
VCV ' 16-34
Helpoort 16-30
Grovoc 16-27
Vluco 16-26
Avanti 16-25
SEC 2 16-18
Datak VCL 3 16-17
Datak VCL 4 16-13
Elsloo 16-13
AMVJ 16- 1

Eerste klasse A
Furos 2-Fiscus 3-1
Elsloo 2-Pancr.bank 5 3-1
Nivoc-Sport & Sp. 3-2
NAC-Pancr.bank 3 2-3
Dovoc-Sjoahn 3-2
Stand
Furos 2 14-39
Fiscus 15-33
Sport & Spel 15-32
Sjoahn 14-25
Pancratiusbank 3 14-24
Vluco 2 14-20
Pancratiusbank 5 15-18
Elsloo 2 15-15
VCNAC 15-12
Dovoc 14-11
Nivoc 15-11
Eerste klasse B
Voerendaal 2-Jokers 0-3
Muvoc-Furos 3 3-0
Grovoc 2-EPV 3-0
Datak 5-Pancr.bank 4 3-0
SEC 3-Vluco 3-1
Stand
Datak VCL 5 15-38
Avanti 2 14-34
Jokers 15-33
Grovoc2 14-31
EPV 15-26
Muvoc 14-24
VCV 2 14-16
Pancratiusbank 4 15-12
Furos3 15-11
SEC 3 14-10
Vluco3 15- 5

Tweede klasse A
Furos 4-EPV2 2-2*
Datak 9-Avoc 3-2
Datak 6-Pancr.bank 6 3-0
Spartak-Vluco 4 3-0
Dovoc 3-Jaco 3-0
Stand
Spartak A 15-42
Datak VCL 9 15-41
Avoc 15-27
EPV 2 13-26
Datak VCL 6 15-26
Vluco 4 14-20
AMVJ 2 14-17
Jaco 14-13
Furos4 14-10
Pancratiusbank 6 15-10
Dovoc 3* 14- 2

Tweede klasse B
Muvoc 2-Jokers 3 1-3
Phoenix-Furos 5 1-3
Datak 7-Volharding 3-0
Voerendaal 4-Carna 1-3
Avanti 3-Sjoahn 2 3-2

Stand
Datak VCL 7 15-45
Avanti 3 15-34
Volharding 15-32
Fuross 14-22
Dovoc 2 14-21
Muvoc 2 15-20
Jokers 3 14-19
VCV 4 15-15
Sjoahn 2 14-14

Phoenix
Carna ' (

Tweede klasse C
Voerendaal 3-Jokers 2 i
De Heeg-Mavoc
Sittardia 2-NAC 2
Datak 8-Volharding 2
Heipoort2-Elan ,
Artemis 2-Artemis 3
Stand j
Sittardia 2
Jokers 2
Helpoort I
ArtemisR 2
Datak VCL 8
de Heeg
Artemis3
Volharding 2
Mavoc Bastion

1Elan
VCV 3

1VCNAC2*

Derde klasse A
Elsloo 3-AMVJ 3
Sittardia 3-Sport en Sp.2
Datak 11-Pancr.bank 7
Stand ,i

Sport en Spel 2
Spartak A 2 't
BSV 2
Sittardia 3 ,*
AMVJ 3
Datak VCL 11
Elsloo 3 .3
Pancratiusbank 7

Derde klasse B
De Heeg 2-Balrammers
Sittardia 4-Da tak 10
Spartak 3-Carna 2
Stand .4
BSV 3
De Bastion ja
De Balrammers
Carna 2 ,j-
Datak VCL 10
de Heeg 2
Sittardia 4
Spartak A3
Pancratiusbank 8

Derde klasse C
Grovoc 3-EPV 3
Avoc 2-Volharding 3
SEC 4-Fiscus 2
Artemis 4-Sjoahn 3
Stand , ■EPV 3
Fiscus 2
Artemis R 4
Grovoc 3
Jokers 4
Sjoahn 3
SEC 4
Volharding 3
Avoc 2 ij
de Heeg 3

aßürgerspitalBasel
In het buitenland werken en ervaring opdoen, was
altijd je wens.
DIT IS JE KANS:
In onze Leimenkliniek, een Geriatriespital, met 140
bedden zoeken wij:

ZIEKENVERZORGENDE M/V
Wij zijn een klein hospitaal en bieden je:- een afwisselende arbeid in een klein team;- seholingsmogelijkheden;- mogelijkheid een klein team te leiden;
- een aantrekkelijk salaris.
Wat verwachten wij van jou:- interesse in de ouder wordende mens;- bereidheid in teamverband samen te werken;- initiatief tonen;- goed aanpassingsvermogen;- belastbaarheid;- verantwoording kunnen nemen;- kennis van de Duitse taal.
Informatie wordt gaarne verstrekt door mw. Theres
Zigerlig, hoofd verplegingsdienst, tel.
09-4161234444.
Sollicitaties met je levensloop binnen 14 dagen
richten aan:
Personeelszaken van het Bürgerspital,
Leimenstrasse 62, 4003 Basel, Zwitserland. ,4e«22
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t Catharina Holtman, 84 jaar, weduwe van Ma-
theus van Oosterhout. Corr.adres: Fam. Heuvel-

mans, Kleefstraat 23, 6101 VL Pey. De plechtige
uitvaartdienst zal gehouden worden woensdag 1
maart om 10.00 uur in de parochiekerk van O.L.V.
Onbevlekt Ontvangen te Pey.

tFrancina Beek, 82 jaar, weduwe van Hermanus
Gerelings, Beeselseweg 26, 6071 PM Swalmen.

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 1 maart om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Lambertus te Swalmen.

t Johanna Pletzers, oud 81 jaar, echtgenote van
wijlen Michael Leenders, 6217 GW Maastricht,

Brusselseweg 351. De uitvaartdienst zal worden ge-
houdenwoensdag 1 maart om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Christoffel te Caberg-Maastricht.
Schriftelijk condoleren achter in dekerk.

t Maria Delahaij, oud 86 jaar, weduwe van Lam-
bert Bisschoff. Maastricht, corr.adres: Waldeck

Pyrmontstraat 48, 6224 LP Maastricht. De uitvaart-
dienst zal gehoudenworden op woensdag 1 maart
om 11.00 uur in de kerk van de H. Johannes deDo-
per te Mechelen. Er is geen condoleren.

t Frans Dackus, oud 78 jaar, echtgenootvan Anna
Duijckers. 6223 AM Borgharen-Maastricht, Ba-

ron de Selysstraat 10. Eucharistieviering in de pa-
rochiekerk van St. Cornelius te Borgharen-Maais-
tricht, op woensdag 1 maart om 10.30 uur. Er is
geen condoleren.

t Jozef van den Boom, oud 77 jaar, echtgenoot
van Maria Ramaekers. 6226 KW Heer-Maas-

tricht, Keerderstraat 78. De eucharistieviering zal
gehouden worden op woensdag 1 maart om 11.00
uur in de parochiekerk van St. Petrus-Banden te
Heer. Er is geen condoleren.
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IRISETTE JUBILEUM
DONSDEKBEDDEN MET EEN

HOOG VULGEWICHT EN
PERCAL TIJK EEN

UITMUNTENDE KWALITEIT
★★★

I EENPERSOONS
I 800 gram 9QRI van49s-voor hüüj""I TWEEPERSOONS
I 1150 gram M Cll
I van7so-voor 4JU■"""I LITS-JUMEAUX
I 1400 gram E\7E\I vanBso,-voor VI %Jj^

★ ★★
Donsdekbedden van

uitstekende kwaliteit (bekend
merk), carrégestikt

I 65% donsI 140x200 van 395-voor 199,-
I 200x200 van 599,-voor 350,-
I 240x200 van 749,-voor 395,-
I 90% voldons
I 140x200 van 475-voor 295,—I 200x200 van 695,-voor 450,-
I 240x200 van 825-voor 495,-

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 200x200van 895,-voor 625,-I 240x200van 1050,-voor 750,—
I 90% dons
I 140x200van 699-voor 450,-I 200x200van 996-voor 695,-
I 240x200van 1125,-voor 795,-

-ln combinatie met deze
dekbedden geven wij op alle

merken overtrekkenI 10% KORTING
NATUURLIJK OOK DIVERSE

MERKEN SYNTHETISCHE
DEKBEDDEN VOORRADIG

REEDS VANAF: 69,-
I ,3^ ALLEEN BIJ:

[IïBipIjBMM

,-
! 4- Magdalena Parren, 70 jaar, echtgenote van Da-

t niel Deneer, Eind 5, 6017 BG Thorn. De plechti-
! ge uitvaartdienst zal gehouden worden heden, 28

' februari om 10.30 uur in de parochiekerkvan de H.
i Michael te Thorn.

' 4. Maria Gerardts, 93 jaar, weduwe van Willem
I Pluijmen, Bosstraat 45, 6071 XS Swalmen. De

' plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden he-
' den, 28 februari om 11.00 uur in deH. Lambertus-

' kerk te Swalmen.
J 4- Maria Verbeek, 88 jaar, weduwe van Jean Maas-

t sen. Bergerweg 1, 6067 NE Linne. De plechtige
J uitvaartdienst zal gehouden worden heden, 28 fe-
" bruari om 13.30 uur in de parochiekerk van de H.
J Martinus te Linne.

In de week van 6 maart start de Stichting Mensen Zon-
der Werk een viertal AUTOMATISERINGSCURSUS-
SEN in Valkenburg en Voerendaal, Basic, Basis Burger
Informatica, AMBIII en tekstverwerken. Inl. en opg. Tel.
045-753142.
■■V_I_H_M_MH_M_IH|_H bewerkt met saffieren,H ome. Kerkrade ziekenhuis
mtBÊËÊÊÈIÊÊÊIËÊÊÊÊÊËmmmm of Hoofdstr. Teg. beloning
VERLOREN vrijd. 24-2-'B9 terug te bez. Tel. 04£
antiek zilveren armband, '10151.

Verloren parelketting met gouden slot. Erfstuk met hoge
emotionele waarde, tegen hoge BELONING terug te be-
zorgen. Tel. 043-212767.



Grote actiebereidheid
bij verpleegkundigen

omdat hij bij de politie
heeft gewerkt, geloven
ze natuurlijk hem," zou
de bejaarde dame vol-
gens de politie hebben
verklaard. .
Officier Mr. Laumen zei
in zijn requisitoir dit
soort emotionele buren-
ruzies gecompliceerder
te vinden dan 'gewone'
moord en doodslag. De
eis van ’l5O,- legde hij
op „om er toch nog van 'te leren". De politie-
rechter maakte er een
voorwaardelijke straf 3
van.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het
komt niet elke dagvoor,
dat de officiereen hoog-
bejaarde dame veroor-
deelt wegens het weg-
kappen van een stuk
muur van haar buur-
man.

De verdachte, een 77-ja-
rige dame uit Heerlen,
verscheen zelf niet op
de zitting. Wel haar
buurman, die al eerder
met hamer en beitel
door haar zou zijn be-
dreigd. Volgens zijn

woorden schijnt de
oude dame zelfs niet
voor brandstichting te-
rug te deinzen.
„Op mijn eigen grond
mag ik doen en laten

wat ik zelf wil. Vandaar
dat ik de muur heb ver-
wijderd. Hij bezorgt mij
ook de nodige overlast.
Ik ben door hem afge-
vallen tot 43 kilo. Maar

Uit spraak kort geding
Eroland hoeft

sexcabines niet
te verwijderen*

Vervolg van
pagina 1

Vereniging Verpleegkundigen
Verzorgenden In Opstand'10) afdeling Zuid-Limburg

* haar activiteiten inmiddels
( uitgebreid tot Midden- en
°rd-Limburg zodat nu sprake is
J een afdeling Limburg. Woens-
* 15 maart is op het Vrijthof in
«stricht van 13.00 tot 15.00 uur
'Provinciale manifestatie. Men is
Sisteren eens geworden over de"tirnale bezetting bij de instellin--11 tijdens die actiedag.

:Umburgse WIO verwacht daar
''stens 2000 demonstranten. Zo-
bekend eisen de verpleegkundi-gen verzorgenden een loonsver-
Jtog van 5% en verlichtingvan der*druk. De Landelijke Specialis-
vereniging (LSV) heeft zich al in

' eerder stadium solidair ver-
*rd met de Verpleegkundigenenborgenden.

WlO's en wordt gesproken over
een eventueel samengaan van de
Limburgse en Brabantse afdelin-
gen.

„De actiebereidheid is enorm", zegt
woordvoerder Bert van Hout. „Dat
blijkt ook uit de resultaten van de
handtekeningenactie. Tachtig pro-
cent van de verpleegkundigen heeft
al getekend."
Hij is inmiddels opgenomen in de
landelijke kerngroep van het WIO.
Tijdens de nationale manifestatie in
Den Haag (eveneens op 15 maart)
zal een petitie met de ingezamelde
handtekeningen aan staatssecreta-
ris Dees worden aangeboden.

Nie Sporck, inmiddels woordvoer-
der geworden van de regionale
WlO-groep, benadrukt nog eens
dat ook alle verzorgenden in de be-
jaardenoorden kunnen meedoen.

|?e regio Kerkrade wordt morgen
pele dag al actie binnenshuis ge-
r^d. Het gaat hier uitsluitend om
{verpleegkundigen en verzorgen-
P in het St.-Jozefziekenhuis, de
P^boskliniek en de Lückerhei-Kl'niek.
* diezelfde dag is ook landelijkerleg tussen de verschillende

Kerkrade

Thermaalbad Arcen
op 16 maart open

Predikaat 'Gutachten ' Duitse universiteit

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De Maastricht*,
rechtbank heeft de voorzieningen
waarofh buurtbewoners van hèt
winkelcentrum Brusselsepoort
hadden gevraagd en die de exploi-
tant van videotheek Eroland zoi>
moeten uitvoeren om een eind te
maken aan de geluidsoverlast, afge--
wezen. Het Winkelcentrum Brussel-
sepoort bv, die namens de bewo->
ners een kort geding aanspande té-
gen de exploitant van de video-
theek, moet als eiseres de kosten
van het geding betalen.

Videotheek Eroland/Vicaf heeft
drie sexcabines in zijn kelder en cte
flatbewoners klaagden erover dat
het geluid van de sexfilms die in de
cabines worden afgespeeld, lettjH
lijk gehoord kon worden. Maar vol*
gens de rechter is die overlast niet'
dermate dat er op de geëiste manier
ingrepen moet worden.
De bewoners hadden hun klachten
voorgelegd aan de verhuurder van-
de flat, Winkelcentrum De Brussel-
sepoort BV. Deze spande het kort
geding aan tegen de videotheekho^-
der, omdat deze naast de gewraakte
overlast voor de bewoners ook het
huurcontract geschonden zou hes>*
ben.
Ook dit punt kon geen genade vio-
-den bij de rechtbank. De naam Ert>-
land doet bovendien niet vermoe-
den dater films worden gedraaid, io
meent de rechter. Bovendien staat
het gebouw los van het winkelcen-
trum, zodat ook daardoor een scha-
delijke uitstraling van de video-
theek niet concreet kan worden
aangetoond.

Veel zonuren in
voorbije winter

Noorse delegatie
op bezoek bij

Open Universiteit

" Net op de dag
dat vastgesteld
kon worden dat
de afgelopen win-
ter de zachtste
ooit gemeten is,
vielen er in Lim-
burg een paar
winterse buien.
Zoals hier in
Heerlen.
Foto: DRIES LINS-

SEN

HEERLEN - Opval-
lend in de vandaag
aflopende winterpe-
riode is het aantal
uren zon. Deze
scheen liefst 31 uur
meer dan in een ge-
middelde winter. De
maand december
was met 12 uren
(normaal 40 uur) ech-
ter erg somber, maar
dat beeld verander-
de in positieve zin in
januari en februari.

In de eerste maand
van het nieuwe jaar
werden 76 uren zon
geregistreerd tegen
normaal 43 uur. Fe-
bruari (tot en met
zondag jl.) deed het
ook prima met liefst

Van onze verslaggever
ARCEN - Het Thermaalbad Ar-
cen opent donderdag 16 maart
zijn poorten waarachter, wat ze
trots noemen, zich een 'bron van
gezondheid' openbaart. Het gaat
om fluoride-, jodide- en zwavel-
houdend thermaal-mineraalwater
van Sole-sterkte, zo staat op van
het Gutachten dat de universiteit
van München heeft afgegeven.
Het thermaalbad is te vinden op
de terreinen van recreatie-oord
Klein Vink in het Noordlimburg-
se Arcen (bij Venlo).

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Open Universiteit
in Heerlen heeft gisteren een hoge
regeringsdeletatie uit Noorwegen
ontvangen. De Noorse staatssecre-
tarissen van Cultuur en weten-
schappen, mevrouw H. Jahren voor
primair en voortgezet onderwijs
J. Selheim kwamen naar Heerlen
om zich op de hoogte te stellen van
de manier van werken van de Open
Universiteit. De delegatie is in Ne-
derland op uitnodiging van minister
W. Deetman van onderwijs.

In Noorwegen bestaat geen vorm
van begeleide zelfstudie, maar er
zijn wel plannen om met zoiets te
beginnen, vandaar dat de staatsse-
cretarissen en enkele directeuren-
generaal van departementen naar
Nederland kwamen om zich alge-
meen te oriënteren over het hoger
afstandsonderwijs zoals de Open
Universiteit dat biedt.
Van de kant van de Open Universi-
teit werd het bezoek begeleid door
drs. CW. van Seventer, lid van het
College van Bestuur en prof. dr. H.
de Wolf, hoofd van het Centrum
voor Onderwijskundige Produktie.

89 uren zon tegen 65
uur normaal. Van
een sombere winter
is dus alleen in de-
cember sprake ge-
weest.

Wat de neerslag be-
treft valt vooral een
droge maand januari
op. Er viel in die pe-
riode slechts 23 mm
neerslag tegen nor-
maal 59 mm. Decem-
ber was met 77 mm
natter dan normaal
(69 mm) en februari
(tot en met zondag
jl.) weer droger dan
normaal (41 mm te-
gen 53 mm).

De winter voor de
sterrekundigen is
overigens pas op
maandag 20 maart
om precies 16.28 uur

NS willen nu
Snelheidsrecord

te lijf gaan
»' Ifru an onze verslaggever- De Nederlandse
it ?°°rwegen willen nu ook het na-
sp j^le snelheidsrecord gaan verbe-
ef X - Nadat onlangs 's werelds
Xste reizigerstrein op de rails
e d gezet, hebben de NS de smaak

& lakken gekregen. Zoals het er nu
J**1- uitziet zal de recordpoging
J en gewaagd op zondag 16 juli,

■moedelijk op het baanvak Eind-N»-Venlo.
C is de bedoeling dat de 200 kilo-
ter-grens wordt gepasseerd. Het

j?e.record dateert inmiddels al uit
L een electrische diesellocomo-

KL gereikte toen een snelheid van
!y Kilometer per uur.
iL Bens een woordvoerder van de

's het baanvak Eindhoven-Ven-
foMltermate geschikt voor de re-
/aaanval.
öy^Ss die spoorlijn liggen weinig
ffe ""wegen en bovendien is de trein.

Uentie aar z°danig dat de re-
cta aP°ging er gemakkelijk tussen-

0r kan", zegt hij.

" Het Noorse gezelschap sa-
men met vertegenwoordigers
van de Open Universiteit in
het magazijn van de O.U. in

Heerlen. Foto:FRANS RADE

afgelopen. Dan staat
de zon precies boven
de evenaar.

In de nacht van za-
terdag 25 op Paas-
zondag 26 maart
gaan we weer over
op zomertijd. De
klok wordt dan 's
nachts van twee op
drie uur gezet. Zon-
dag 24 september ke-
ren we terug naar de
wintertijd en mogen
we een uurtje langer
slapen.

Stedelijk knooppunt

Venlo voert
toch actie

Met de investering voor dit ther-
maalbad is een bedrag van tien mil-
joen gulden gemoeid. Er zijn een
binnen- en twee buitenbaden aan-
gelegd. De temperatuur van het wa-
ter 'aan de bron' (892 meter) is 42
graden. De temperatuur in debaden
is respectievelijk 35, 34 en 33 gra-
den. Volgens de universiteit van
München heeft het water naast een
ontspannende werking, ook een
gunstig en/of pijnverzachtend effect
bij een aantal kwalen én ziektebeel-
den waaronder reuma, verschillen-
de botziekten, hart- en vaatziekten
en darmstoornissen. In een aparte
afdeling van het thermaalbad wordt
een aantal therapieën gegeven die
in samenwerking met een reumato-
loog en een natuurarts zijn ontwik-
keld.
Het thermaalbad Arcen wordt naast
de andere twee baden in Nieuwen-
schans en Valkenburg het derde op
dit gebied in Nederland.
De toegangsprijs van het bad in Ar-
cen (Klein Vink 11), dat in een bos-
rijke omgeving aan de rijksweg
Venlo-Nijmegen ligt, bedraagt
f 12,50 voor twee uur.

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Hoewel de schatkist
vrijwel leeg is, heeft de gemeente
Venlo toch besloten een bescheiden
campagne te starten om alsnog als
stedelijkknooppunt te worden aan-
gewezen. In een kleurrijke brochu-
re, die zal worden toegezonden aan
alle Tweede Kamerleden zet het
stadsbestuur de noodzaak van die
status nog eens uiteen.

Toch blijkt uit de folder dat Venlo
bitter weinig hoop meer koestert op
het predikaat stedelijk knooppunt.
De kans dat de Tweede Kamer in
het voorjaar bij de behandeling van
de Vierde Nota Ruimtelijke Orde-

ning Venlo nogtoevoegt aan de lijgt
van inmiddels elf knooppunten is
minimaal, zo weet het gemeentebë--
stuur. Vandaar dat in de brochure
een aantal alternatieven wordt aan-
gedragen dat Venlo, vanwege de be-
droevende financiële situatie artikel
12-gemeente, toch nog extra geld op
moet leveren.
Zo wil het gemeentebestuur dat
Venlo en Tegelen worden toegS»
voegd aan de Stedenring Centraal
Nederland. Daartoe dient de ii.
begin van de negentiger jaren aan-Sb
leggen A73 voor wat betreft het ge»
deelte Boxmeer-Venlo aangemerkt
te worden als hoofdtransportas. ~
Verder moet de status van logistiek
centrum die Venlo en Tegelen al
hebben worden uitgebouwd. Het
gemeentebestuur wil meer geld
voor verbetering van de infrastruc-
tuur.
Tot slot moeten Venlo en Tegelen
als stadsgewest worden aangewe-
zen. Dat zou extra subsidie opleve-
ren zodat Venlo zich verder kan ont-
wikkelen als woon- en winkelstad.

Kripo Aken vaardigt arrestatiebevel uit

Heerlense autodieven
nog op vrije voetenSolidariteitsfonds

voor vernieuwing in
bisdom Roermond

Initiatiefvan pastoraal werkenden

-belasting namelijk erg hoog. Daar-
om kopen de Grieken kleine auto's,
waar ze veel zwaardere motoren in-
bouwen. Ook worden auto's opge-
sierd met luxe onderdelen. Dat kan,
omdat de overheid daar niet op con-
troleert.

Beleidsmedewerkers
Voorzitter H. M. H. Steijns van de
Limburgse vereniging zegt dat de
bijdragen vooral ten goede zullen
komen aan het werk van de eigen
beleidsmedewerkers. Bureau- en
salariskosten kunnen in de toe-
komst waarschijnlijk niet meer be-
taald worden uit de contributie van
de ruim 200 leden van de vereniging
en bijdragen van enkele orden en
congregaties.

In andere bisdommen hebben de
verenigingen geen betaalde mede-
werkers, omdat daar een beroep
kan worden gedaan op leden van de
vereniging die bijvoorbeeld werk-
zaam zijn bij een pastoraal centrum.
Alleen in het bisdom Breda is de
vereniging van pastoraal-werken-
den dopr de bisschop erkend.

De federatie vraagt daarom de leden,
van de zeven verenigingen jaarlijks
minimaal een tientje te storten in
het solidariteitsfonds.

Van ónze verslagever
KERKRADE - De verenigingen
van pastoraal werkenden in de
Rooms-Katholieke Kerk hebben
een 'solidariteitsfonds' in het leven
geroepen voor steun aan die pasto-
res in het bisdom Roermond die ij-
veren voor voortzetting van de ver-
nieuwingvan de RK Kerk in het bis-
dom.
In de toekomst kan mogelijk ook in
andere bisdommen worden geprofi-
teerd van dit fonds, zo melden de

verenigingen, want „wat nu al jaren
in Roermond gebeurt, gaat geleide-
lijk aan voor alle bisdommen gel-
den".
„Het is van belang dat in een kerk
waarin alle vernieuwende steun-
punten wegvallen, van onderop ge-
zocht wordt naar een basis om bezig
te blijven met pastorale experimen-
ten", schrijft de Federatie van ver-
enigingen voor pastoraal werken-
den in het blad van de Acht Mei Be-
weging.

!n Van onze Haagse redactie
La n,iv ~ Het ministerie van
'opè t

°UW en VisseriJ heeft de afge-
e aar ongeveer zeventien

naaK? gulden gestoken in de zoge-
Mer„ n nationale landschappen

1 kiJ,ft land en Midden-Limburg.
bek"st«:r Braks heeft dat gisteren

' steed gemaakt- Het geld werd be-
l;»ndir.aani.natuurbehoud- bosbouw,
en k "h 1C ng' openlucht-recreatie
naar kfr; Ruim tien miljoen ging
Wh!1

T Mergelland, de rest naar
HetX? mburg-; bür„ Mergelland en Midden-Lim-

f nati7_„ r,den in 19fi4 aangewezenals
'ietiH landschap. Dat zyn gebie-
van „. waardevol zijn uit oogpunt
cult,„, i"Ur" en landschapsbehoud,
tic uurnistorie, toerisme en recrea-

cie L£.et ri Jk pompen ook provin-
nis'ati« en en Particuliere orga-
schamf ge d in de nationale land-
*> totüw' waarvan er in NederlandHoeïS mÜgzijn"wordt , geld dit Jaar gereserveerd
den-l i!°K r het Mergelland en Mid-

meldde Braks niet.

Steun voor
nationale

landschappen

Speciaal
stJ^e aanval op hetrecord zal een

worden inge-

S> die voorzien wordt van speciale
aistellen: wielen en assen die op

teh snelneden berekend zijn. Vol-
e wo°rdvoerder van de NS

Be>i de recordpoging internationaal
weinig voor.

28q 'yankrijk, waar snelheden van
**>a , meter per uur al heel nor-al zijn, zal men er om lachen.
|^?ar m Nederland is 200 kilometer
Ook dclimiet. Meer kunnen de rails
Vli niet verdragen. Bovendien
d a^g jezo het land uit als er harder
ïldi kilometer wordt gereden",

Us de zegsman.

Voortgezet
o

Deze lucratieve handel werd na de
arrestatie van K. in maart 1988
voortgezet door zijn zoons, door Jo-
zef F. en een vijftal Duitsers. De
Duitsers werden onlangs gearres-
teerd, de Heerlenaren kunnen al-
leen aangehouden worden zogauw
ze de grens over gaan. In totaal wer-
den 115 personenauto's ontvreemd
met een waardevan 3,3 miljoen gil-
den. Naast de Volkswagens werdgn
ook BMW's, Mercedessen en twee
Porsches gestolen.

Van onze verslaggever
AKEN -Als de 41-jarige Heerlenaar
JozefF. en de driezonen van Korne-
lius K. zich op Duits grondgebied
begeven, kunnen ze op onmiddellij-
ke arrestatie rekenen. Ze worden
alle vier verdacht van betrokken-
heid bij grootscheepse autodiefstal,
waarbij onderdelen van gloednieu-
we Golf GTl's naar Griekenland
werden verkocht. Kornelius K. zelf
is de afgelopen week in Aken tot
drie jaaren drie maanden gevange-
nisstraf veroordeeld.

De hele zaak kwam begin 1988 aan
het rollen toen een Griekse heler te-
genover de politie bekende. Korne-
lius K. bleek het brein achter een
hele bende die gloednieuwe Volks-
wagen Golf GTl's met zestien klep-
pen in het Duitse grensgebied stal.
De auto's werden razendsnel de

grens over gereden, nog voor de
diefstal gemeld kon worden.

De wagens werden vervolgens eni-
ge tijd ondergebracht in gehuurde
garages in Maastricht en Heerlen.
Zogauw het sein op 'veilig' stond,
werden de Golfjes naar een sloperij
op In de Cramer gebracht. Binnen
twee uur haalde men de auto's daar
volledig uit elkaar. De motornum-
mers werden zorgvuldig verwij-
derd.
De onderdelen (exclusief het chas-
sis) stopte men vervolgens in kisten,
die met een flinke laag schroot be-
dekt werden. Per vrachtwagen ging
de ladingvervolgens naar Thessalo-
niki in Griekenland.

In dat land is een grote markt voor
nieuwe auto-onderdelen. In Grie-
kenland is de autoverzekering en

(ADVERTENTIE)
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' Van onze verslaggever

fERLEN - De actiebereidheid onder de Verpleegkundigen
[Verzorgenden blijkt groot. Dat is de conclusie die getrok-
P kan worden na de demonstratieve vergadering gistermid-
I in het De Weverziekenhuis in Heerlen. Vooralsnog zullenfacties zoveel mogelijk buiten de instellingen worden gehou-

Morgen al eerste protesten in regio Kerkrade
Limburgs dagblad provincie
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Voorwaardelijk
voor bejaarde

'muursloopster'



Kikkers
en padden

veilig
verhuisd

" Leden van
de IVN-afde-
ling De Oude
Landgraaf
houden de wa-
terafzuiging
van de 'kikker-
poel' nauwlet-
tend in de ga-
ten.

Foto: FRANS
RADE

LANDGRAAF
Zes leden van de
IVN-afdeling De
Oude Landgraaf
waren gisteren de
hele dag druk in de
weer om kikkers,
padden en sala-
manders te verhui-
zen. Op een stuk
grond aan de Delle-
weg in Schaesberg
ontstond de afgelo-
pen twee jaar op na-

tuurlijke wijze een
aantal poelen, die
achteraf geschikte
biotopen bleken te
zijn voor meerdere
amfibieën.

Aangezien de 'kik-
kerplek' plaats
moet maken voor
de bouw van een
school voor zwak-
zinningen, legden
de leden van 'De
Oude Landgraaf
honderd meter ver-
derop een nieuwe
poel aan. Met be-
hulp van een pomp
werd het 'speciale'
water overgehe-
veld. Vervolgens
startte de reddings-
actie en vingen de
Landgraafse na-
tuurliefhebbers alle
kikkers, padden en
salamanders uit de
drooggelegde ge-
bieden. Even later
doken zij onder in
hun nieuwe stek.

'Belasting tien
procent omlaag'

Voorstel CDA'er Schiltmans uit Brunssum:
'Heilige Geest'
in de weer voor

nieuw kerkorgel Vier bekers
voor 'Paulus
Schaesberg

KERKRADE — Vier solisten van
fluit- en tamboerkorps St. Paulus
uit Schaesberg hebben tijdens het
solistenconcours van deLimburgse
Bond van Tamboerkorpsen dat zon-
dag in Terwinselen gehouden werd,
een beker gewonnen. Zowel Andy
Wijnen, alsook Manja Logister en
Ayfer Kaya wonnen met het solis-
tisch optreden (zij spelen alle drie

Solistenconcours Kerkrade fluit) een beker. Manja L,ogister en
Andy Wijnen behaalden ook nog
een trofee als duo.
De bekerwinnaars van het concours
zijn: drumband fanfare St. Lamber-
tus Schinveld: Harold Vinclair, klei-
ne trom, ere-divisie 54 ptn. eerste
prijs met lof. Drumband Marijke
Hoensbroek: Cornie Jongboom en
Jos Heitbrink, trom, eredivisie 52
punten, eerste prijs. Juliana Abdis-,
schenbosch: Peggy Bruinsma, con-
certfluit, eerste divisie, 53 punten,
promotie. St. Paulus, Schaesberg:
Ayfer Kaya, pijperfluit, jeugddivisie
51 punten, promotie, Andy Wijnen
concertfluit, 3de divisie, 53 punten,
promotie. Manja Logister, concert-
fluit, 2de divisie 53 punten, promo-
tie. Manja Logister en Andy Wijnen,
3de divisie promotie.

BRUNSSUM - De parochiekerk
van de Heilige Geest in Bruns-
sum, die dit jaar 25 jaar bestaat, is
met verve bezig aan het inzame-
len van geld voor een nieuw kerk-
orgel. Momenteel is er al zon vijf-
duizend gulden in de kerkkas ge-
vloeid, terwijl er ruim vijftien mil-
le nodig is voor de aanschaf van
een nieuw, electronisch orgel.

Eerder dit jaar vond er, zowel in
het kader van het jubileum als
voor de aankoop van het orgel, al
een kienavond plaats en op 5
maart zet het kerkbestuur een
rommelmarkt in de Micro-sport-
hal van Brunssum op touw. Op 18
maart is er vervolgens een feest-
middag voor bejaarden/zieken en
een dag later staat een wandel-
tocht op het programma.

Frohsinn houdt
toneelfestival

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - CDA-raads-
lid A. Schiltmans vindt dat
de gemeente Brunssum in
de periode '90-94 de belas-
tingen met tien procent
moet verlagen. De christen-
democraat schrijft dit in het
onlangs verschenen CDA-
bulletin.

„Daarnaast ben ik van mening dat
het bedrag dat daarboven uit-,
stijgt, kan worden besteed aan
woonlastenverlichting. En die be-
reik je door de onroerend goedbe-
lasting voor zowel de eigenaar als
de gebruiker van een woning te
verlagen. En dan hebben we het
concreet over een belastingverla-
ging van tien procent. Dat zou in
het college-programma 1990-1994
moeten worden opgenomen."

Solistenconcours
Roderland -trofee

"Raadslid Schiltmans

KERKRADE - Harmonie Sint
Aemiliaan Bleyerheide houdt
zondag 5 maart weer het solisten-
concours 'Roderland-tournooi'.
Van 12.00 tot 22.00 uur treden in
de harmoniezaal in totaal 50 solis-
ten op uitSimpelveld, Landgraaf,
Maasbracht, Vijlen, Bocholtz en
Bleyerheide. Ze zullen gejureerd
worden door Piet Stalmeier en Jo
Conjaerts. Er is pauze van 17.00
tot 19.00 uur. Entreeprijs bedraagt
vijf gulden, inclusief programma-
boekje.

Nuthenaar verkoopt
andermans caravan

VerkiezingenSchiltmans: „Brunssum kreeg in
1986 anderhalf miljoen gulden
winst uitgekeerd van het Bouw-
fonds Limburgse Gemeenten. Het
is redelijk dat de gemeente uit de
BLG-winst lasten betaalt, die zij
draagt voor garanties van hypo-
theken. Ook is reservering van
een bepaald bedrag acceptabel,
denk aan onderhoud van wegen
en dergelijke."

Wethouder van financiën A. Vro-
men reageerde gisteren met een
glimlach: „Och, je moet zon voor-
stelzien in het lichtvan devolgen-
de jaar te houden gemeenteraads-
verkiezingen. Het CDA zegt van-
daag: breng de belasting met tien
procent terug en een andere partij
roept morgen: daar kunnen geen
tien, maar vijftien procent af. Fei-
telijk kun je alle belastingen
schrappen als je per se wil. Maar
dan moet je niet verwachten dat
er ook nog iets aan wegen, groen-
voorzieningen of andere zaken
wordt gedaan. Gewoon een ver-
kiezingsstunt, dat voorstel van de
CDA. Meer niet."

Nieuwbouw van de baan

HEERLEN - De Vrijwilligerscefi
le Heerlen zoekt vrijwilligersf
de volgende activteiten:
Speelkamerproject: een buut*
in Heerlen vraagtvoor haar spep
merpoject, opgezet voor kind
van 4 tot 12 jaar,vrijwilligers. D
ken zijn: individueel met kind
bezig zijn, of groepsgewijsde a<
teiten begeleiden zoals: knuts'ij
creativiteit, sport en spel. Di
dinsdag van vier tot vijfuur.
Fietsenmakerswerkplaats:
fietsenwerkplaats in Heerlen vi
vrijwilligers. De werkzaamW
zijn: het opknappen van oude
sen, ze geschikt maken voor
huur of verkoop en indien n"
aanpassen voor gehandicapten-
maandag en/of donderdag vafl
tot vier uur.
Belangenbehartiging: een or
satie voor het behartigen van dt
langen van uitkeringsgerechtif
in Heerlen vraagt vrijwilligers
haar werkgroep. Taken zijn: het
derhouden van contacten met d
verse uitkerende instanties, g
van informatie, bijwonen van p
selijke en landelijke vergaderin
Dt voor minimaal een dagdeel
week.
Incidentele hulpverlening: cc»
ganisatie in Heerlen zoekt vrij?
gers voor het verlenen van mci'
tele, practische hulp aan zieken,
jaarden, gehandicapten. Moge'
heden kunnen zijn: boodschapl
doen, kleine klusjes opknapt
wandelen met iemand in een
stoel, gezelschap houden,
zoekt hiervoorvrijwilligers die ê
regelmatig vrijwilligerswerk vvi'
doen. Men moet hiervoorwel tel'
nisch bereikbaar zijn.
Activiteitenbegeleiding: een o'
nisatie t.b.v. verstandelijk gehal
capten vraagt vrijwilligers voor
begeleiden van de vrijdagaV
club. Deze is voor 16-jarigen
ouder. Het is de bedoeling om
het draaien van disco-avondefl
komen tot andere activiteiten z"
sport en spel, handenarbeid. De
tiviteit is een keer per maand.
Buitenschoolse opvang: een of
nisatie in Heerlen zoekt vrijwillig
voor deopvang van kinderen v*1
en 9 jaar na schooltijd. De werk'
gen zijn in overleg te regelen.
Voor meer informatie: bellen JJVrijwilligerscentrale, tel: "713971. Geopend op werkdagen 1'
negen tot twaalf uur en 's midd3

van twee tot vijfuur.

Vrieheide
Heerlens CDA-wethouder SaV*
bergh maakt het wel erg bont'
wil met gemeenschapsgeld, 5
joen gulden, Muyers (en Aegon)'*een miljoenenstrop afhelpen dj
de flats aan de Belgiëlaan en
winkelcentrum in Vrieheide of
kopen. En dat voor een geme* \
die steen en been klaagt over ha* 1
nanciële problemen.
Marcel Muyres is er toch ook zeif "bet aan dat er verloedering is °, l
staan bij de flats en het winkel. >trum. Muyres zit met een strop i [
de Fries-Groningse Hypothe* j
bank c.g.Aegon. Als dit soort inS' ,
lingen winsten maken, dan bren? j
ze dietoch ook niet naar de genie*
te. Het schijnt dat de geme^j'
Heerlen veel belang heeft om d j
strop over te nemen.
De gemeente zou er beter aan do^,
om die paar huurders in de fla^ ■helpen met een goede verhuis^.
ling in plaats van huisjesmelker» ]
steunen.
Wethouder Savelsbergh wil al'*J,
in een goed blaadje komen te s^Jbij de Aegon. Als het voorstel t*j
wordt aangenomen, vind ik dat&

grof schandaal. Savelsbergh "T
trouwens beter opstappen.
HEERLEN Ben Tar

BRUNSSUM - De nieuwbouw voor de Koninklijke Marechaus-
see in Brunssum is voorlopig van de baan. Dat staat in het jaarver-
slag '88 van de KMAR.

Het uitstelheeft te maken met in het verschiet liggende ontwikke-,
lingen, zoals het akkoord van Schengen, de openstelling van de
EG-posten en de daarop geënte meerjarenraming van deKMAR.
Wanneer dan wel een nieuw onderkomen voor de gereorganiseer-
de KMAR in de Mijnstreek verwezenlijkt wordt, is niet bekend.

Van onze verslaggever
KERKRADE - Toneelvereni-
ging Frohsinn uit Spekholzer-
heide houdt komend weekein-
de een internationaal toneelfes-
tival. Naast Frohsinn nemen
daaraan vijf gezelschappen uit
Nederland, België en Duitsland
deel, die elk een eenacter op-
voeren.
De voorstellingen in gemeen-
schapshuis de Heidsjer Tref be-
ginnen zowel zaterdag als zon-
dag om 19.30 uur. De entree be-
draagt ’ 8,50 en een passé par-
tout kost ’ 15,-.
Het festival wordt gehouden bij
gelegenheid van het 25-jarig ju-
bileum van de vriendschaps-
band tussen Frohsinn en de Ka-
meradschaftlicher Theaterve-
rein 1898 Oberaussem uit Keu-
len. Op zondagochtend worden
Frohsinn en Oberaussem na
een mis overigens officieel ont-
vangen ten gemeentehuize. .
Zaterdagavond treden tijdens
het festival op: Tong uit Geleen
met 'Een beetje pijn', vervol-
gens Frohsinn met 'Image' en
Expressiecentrum uit het Bel-
gische Overpelt met 'Kadozen'.
Zondag speelt Oberaussem 'Die
kranke Frau', de Hovelingen uit
het Belgische Houthalen 'De
gieren' en Ardalion uit Hoens-
broek 'Het knalfeest'.

- Van onze correspondente

MAASTRICHT - De 37-jarige
N.C. uit Nuth heeft van de politie-
rechter een boete van ’350,- ge-
kregen. Ondanks de uitspraak
van drie getuigen bleef de man
zich tegen de beschuldiging - ver-
duistering van een caravan - ver-
zetten. Hij had in 1987 toestem-
ming verleend tot het stallen van
een caravan op zijn erf tegen het
symbolische bedrag van ’25,-.
„Door toch iets te vragen, hoopte
ilj dat het niet eeuwig zou duren,"
ajuus verdachte. „Na vele loze be-
loftes dat het ding verkocht zou
worden, bleek de caravan op 3 fe-

bruari inderdaad verdwenen te
zijn."
De eigenares bleek echter niets
van de verkoop af te weten. De
huidige eigenaar verklaarde de
caravan voor ’4O,- van C. te heb-
ben overgenomen en een derde
beweerde beide mannen bij de
transactie te hebben gezien.

De officier van justitie: „Ik kan
mij uw ergernis over de caravan
heel goed voorstellen. Maar er wa-
ren verstandiger manieren ge-
weest om ervan af te komen. U
lijkt me een eigengereid baasje,
dat het recht graag in eigen hand
neemt."

Fried Dobbelsteyn
dirigent Oud-Geleen

GREVENBICH7MHEER - Fried
Dobbelsteyn uit Mheer is benoemd
tot dirigentvan harmonie St. Cecilia
1866 uit Oud-Geleen. Hij is al muzi-
kaal leider van de koninklijke har-
monie St. Cecilia in Mheer en har-
monie St. Pancratius uit Kerkrade.
Dobbelsteyn zal zijn werkzaamhe-
den bij het Geleense korps pas over
enkele maanden starten. Tot dietijd
zal Sef Pijpers de repetities van St.
Cecilia leiden. Dobbelsteyn wordt
bij de harmonievan Oud-Geleen op-
volger van de heer Hermans.

oostelijke mijnstreek S redactie: 739282

openbare fractievergadering in het
Casino Treebeek. Aan de orde komt
de raadsvergadering van 7 maart.

Zilveren
old-timers

Wie in het plaatsje Simpelveld
zijn gouden of zelfs diamanten
huwelijksfeest viert kan steevast
rekenen op de automobielclub
'Oud Zumpelveld' die voor ver-
voer van het bruidspaar en de fa-
milie zorgt. En dat gebeurt met
old-timers. De oude vierwielers
worden door de leden van de
club met veel liefde en toewij-
ding onderhouden. De leden hij-
sen zich in een keurig kostuum,
zorgen voor een ceremoniemees-
ter en maken zo de gouden of
diamanten bruiloft toteen onver-
getelijke gebeurtenis.

Zaterdag waren de leden van de
automobielclub 'Oud Zumpel-
veld' echter zelf middelpunt van
de belangstelling. Aanleiding
daartoe was het feit, dat de club
25 jaarbestaat. Er was een mis en
een feestelijke receptie, waar
vooral de oprichters Hubert
Vleugels en Karel Berk in het
middelpunt van de belangstel-
ling stonden. De andere jubila-
rissen zijn: secretaris Leo Len-
zen, Theo Rabeling, Hendrik
Middelhoven en voorzitter Hein
Demas.

Heel wat gouden paren die in de
afgelopen jaren door de automo-
bielclub werden vervoerd kwa-
men naar de receptie om de jubi-
lerende autoclubleden de hand
te drukken.

Eygelshoven
over 'Christenen en andersgelovi-
gen in parochie en gemeenten. En-
tree vijf gulden.

" SJEK start binnenkort met een
kinderkookcursus. Om de acht les-
sen te verzorgen worden vrijwilli-
gers gezocht. Aanmelden bij SJEK,
S 351931.

Merkelbeek" Het Vrouwenplatform start don-
derdag met een VOS-cursus. De eer-
ste bijeenkomst wordt op donder-
dag 2 maartvan 9.00 tot 11.30 uur ge-
houden in gemeenschapshuis Ter-
winselen. Voor kinderopvang wordt
gezorgd. Voor aanmelding en infor-
matie: Ria Janssen, K 353216 ol
Bernadet de Koning, » 423082.

" De fanfare St. Joseph houdt in de
eerste weken van maart de dona-
teursactie.

Hoensbroek" Donderdag om 20.00 uur houdt
het Vrouwenplatform in café Her-
pers, Markt 56, een thema-avond
over studie.

Heerlen

" De jubilerende leden van de automobielclub 'Oud Zum-
pelveld'.

Foto: WIM KUSTERS" SJEK houdt op 3 maart een drop-
ping, op 17 maart een kickerwed-
strijd, op 7 april gaat men schaatsen
en op 21 april is er hardrock.

" In de bar-bistro van het Socio
Project is op zaterdag 4 maart een
Italiaanse dansavond. Entree vrij,
iedereen welkom.

" In het Gezondheidscentrum aan
de Akerstraat Noord 74, wordt van-
avond van 20.00 tot 22.00 uur een in-
formatie-avond gehouden met als
thema: 'Kinderen met CARA.

" Drie Syrische vluchtelingen zijn
woensdagavond van 20.00 tot 22.00
uur te gast in het Missionair Cen-
trum aan de Gasthuisstraat. Er is ge-
legenheid tot het stellen van vragen.
Ook kan men een kijkje nemen op
de tentoonstelling van tekeningen,
die gemaakt zijn door Habib Govi-
rye, een Syriër, die nu een jaar in
Nederland is.

" De kienavonden t.b.v. 'Omloop
van de Mijnstreek' wordenvoortaan
gehouden elke dinsdagavond vanaf
19.30 uur in 'Ons Huis', St.-Jozef-
straat 21a te Hoensbroek.

Klimmen

" Met ingangvan 15 maart wordt er
in SJEK eenmaal per 14 dagen een
creatieve ochtend voor vrouwen ge-
houden. Deze vindt op woensdag-
morgen van 9.30 tot 11.00 uur plaats,
ze kosten zijn, afhankelijk van het
gebruikte materiaal, f 1,50 of f 2,50
per keer. Voorkinderopvang zorgen
Sandra en Corina. Deelneemsters
dienen zich vóór 8 maart aan te mel-
den bij Nora, S 353003 of Jacqueli-
ne, S 351931.

Geslaagd
De dames A. Aarts, G. den Daas.
S. Rothuis en C. ArnoldusseH'
Kleikers slaagden in het St. G*e'
goriusziekenhuis te Brunssun 1

voor het diploma verpleegkunde
ge A.

Aan de Katholieke Universiteit
in Nijmegen slaagde Ron Hcf'
pers uit Kerkrade voor het doc-
toraal examen geschiedenis.

Aan de Katholieke Universiteit
Brabant slaagde Marcel Coervc'
uit Kerkrade voor het doctoraa'
examen bedrij fs-econometrie.

" De Diabetes vereniging Neder-
land houdt donderdag om 20.00 uur
in de vergaderzaal van het De We-
verziekenhuis een informatie-
avond voor alle leden uit deregio.

"De philatelistenvereniging 't
Falkteurke houdt vanavond een
ruilavond met kleine veiling in ge-
meenschapshuis Op dr Plats. Simpelveld

Delta-duo
Frank Schings (34) is eind vorige
week benoemd tot directeurvan
het Delta College te Brunssum.
Hervan Homminga (54) werd als
plaatsvervangend directeur aan-
gesteld. De beide nieuwe kader-
leden komen als leerkrachten
voort uit de onlangs gefuseerde
scholen.

" De twee directieleden van het Delta College: Frank
Schings (l) Herman Homminga.

Foto: DRIES LINSSEN

" In het kader van de actie 'Meer
bewegen voor ouderen' is er ook de
mogelijkheid tot volksdansen. Meer
informatie: mevrouw B. de Wert, S
045-440940 of de heer E. Hoogen-
boom, S 045-441113." De plaatselijke CDA-fractie

houdt woensdag om 20.00 uur de

Brunssum" In het kader van het symposium
'Kerk en ontwikkelingssamenwer-
king' geeft dr J. van Lm donderdag
om 20.00 uur in de UTP een lezing
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Gursus van VNKVover gezondheid
HEERLEN - Het VNKV (Katholie-
ke Vrouwenbeweging voor vrou-
wen van alle leeftijden) in Heerlen
houdt op vijf opeenvolgende don-
derdagen de cursus 'Bewust om-
gaan met je gezondheid. Gezond-
heid is niet alleen niet ziek zijn, het
is; veel meer. Deze cursus, die 9
maart start met 'Wat kunnen we zeil
doen' wordt gehouden in het Mis-
sionair Centrum, Gasthuisstraat 19
te-Heerlen. De lessen vinden plaats
vafn 9.30 tot 11.30 uur en de kosten
zijn f 5 per cursus per persoon (niet-
leden f 10).
Op de tweede les op 16 maart wordt
het onderwerp 'Thuisverpleging...
een zorg minder', door Ricky van
Melkebeke-de Bic, behandeld. Ver-
volgens 'Wat slikken we allemaal?
(23 maart) door dr Koudijs-Koot,
'Veranderingen in het ziekenfonds-
wezen (30 maart) en 'Geestelijke ge-
zondheidszorg' op 6 april.
Opgave ofinlichtingen by mevrouw
W. Zijlstra-Calstijn S 045-723252.

" Wethouder Vromen

per persoon
Schings volgde aan de Pedagogj'
sche Academie de lerarenoplel'
ding en behaalde daarnaast de
sportakte. Hij startte zijn loop'
baan als leraar lichamelijke op'
voeding. Later doceerde hij als
leerkracht binnen het Algemed1
Voortgezet Onderwijs (AVO). OP
1 december 1983 volgde zijn be-
noeming tot adjunct-directeur
aan .de toenmalige Scholene^
meenschap LTO-LEAO.

Vijfjaar gaf Herman Homming*
les aan debasisschool St.Michae*
in de wijk 't Eikske te SchaeS'
berg. Daarna doceerde hij cc"
poosje aan de School voO*
LHNO en IHNO Sint Brigida. De
laatste 11 jaar was hij directeur
van de toen inmiddels HNO é^
worden onderwijsinstelling.

Het nieuwe college voor zovvej
Mavo, HNO, LEAO en LTO te»
nu 940 leerlingen. In het week
einde hield de school open dag in
de gebouwen aan de Prins Hen-
driklaan en St. Brigidastraat te
Brunssum.

Zilveren onderwijzer
De heer Walter Schrijen, leraar
aan basisschool Dr Durpel lt[
Kerkrade, viert komende vrijdag
3 maart zijn zilveren onderwiJ s'
jubileum. De jubilariswoont aan
de Pastoor Verheggenstraat 48 »n
Kerkrade-West.

Kerkrade
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Limburgs Dagblad John van Elteren
trainer in België

HEERLEN - John van Elteren, Limburgs enige profbokser, is trainer ge-ö
worden van de Belgische boksvereniging St. Trudo uit Hasselt. Van Elte-'
ren, die in decemberzyn trainerslicentie behaalde, heeft als coach inmid- '
dels deeerste resultaten geboekt. ZowelBelgische kampioen Wahabbi als ■Asturk werden door VanElteren naar de halve finales om de Belgische t i
tels geloodst. John van Elteren hoopt zelf ook nogactief te blijven in de ■ring. De Limburger heeft zich nog een Nederlandse zwaarwelter-titel ten I
doel gesteld en zoekt thans naar mogelijkheden om de regerend kam- "pioen Taler voor een titelgevecht uit te dagen.

Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Zowel vanavond
als morgenavond weer volop
voetbal op tv.

" Vanavond brengt RTL-Plus
van 20.30 tot 22.25 uur een recht-
streekse reportage van de wed-
strijd Heart of Midlothian tegen
Bayern München.

" Morgenmiddag doet de NOS
op Nederland 3 van 16.55 tot
18.45 uur rechtstreeks verslag
van de wedstrijd Sofia tegen
Roda JC.

" De wedstrijd PSV tegen Real
Madrid wordt woensdagavond

Volop
voetbal

op tv
van 19.25 tot 21.20 uur eveneens
rechtstreeks op Nederland 3 uit-
gezonden.

" De BRT brengt woensdag via

TV 2 van 18.55 tot 20.45 uur een
directe reportage van Eintracht
Frankfurt tegen KV Mechelen.
Aansluitend (20.45 uur) volgt
rechtstreeks de tweede helft van
PSV - Real Madrid.

" Als het aan PSV-manager
Kees Ploegsma ligt zal de com-
petitietopper tussen PSV en
Ajax (zondag 19 maart) 's mid-
dags om 17 uur beginnen. „We
proberen die wedstrijd recht-
streeks op televisie te krygen.
Net als verleden seizoen", aldus
Ploegsma. Een definitief aan-
vangstijdstip kon Ploegsma nog
nietnoemen omdat de onderhan-
delingen met de betrokken par-
tyen nog niet afgerond zyn.

" Jules Ellerman,
enkele maanden
geleden, nadat

hij PSV op
een 2-0-voorsprong

had gebracht
tegen Porto.

door fred sochacki

ven beëindigde verleden jaar zijn*:
loopbaan als scheidsrechter. Ook1'
werd afscheid genomen van Bepf'
Thomas.

K^ÖHOVEN - Tegen FC Porto werd zijn naam als joker uit
wu°6e hoed van Guus Hiddink getoverd; nu, met Real Ma-
% Voor e boeg, zou heteen verrassing zijn als JuulEllermaniJ.van de partij is. Toen, tegen FC Porto, kreeg de basisfor-
j. l'e van PSV het etiket 'avontuurlijk' opgeplakt. Inmiddels
jk coach Hiddink zich geen buil meer vallen met de opstel-

'4-kan e vleuêelsPits- Ellerman is als een komeet omhoogt^hoten. Het spichtige manneke heeft zijn vaste stek in dekj,oenenformatie veroverd. Dank zij zn talent en zeker nietflat de Eindhovense ziekenboeg vol zit.

BREMEN - Op de zwarte markfc
kost een kaartje voor Werder Bre3
men - AC Milan duizend D-Mark,
ruim 1100 gulden.Bij deze topper in
de kwartfinales van het Europese^
bekertoernooi voor landskampioen,
nen worden morgenrecords verbro-.v
ken. Nooit eerder kreeg Werder Bre-
men bij één wedstrijd zoveel geld.
binnen. Twee miljoen D-Mark aan>
recettes plus een bedrag van zeven,-
cijfers aan televisierechten. De coni'
merciële zender Sat 1 tast diep in da-
beurs voor dit duel. „De club heeft,'
zoiets nooit meegemaakt", weet ma- .
nager Willi Lemke.

HAARLEM-Karel Bouwens speelt
de komende vier maanden ophuur-*'
basis bij Haarlem. Bouwens zal vei> m
moedelijk zondag in de thuiswed-
strijd tegen FC Den Bosch zijn de-
buut maken voor Haarlem.

Dundee United heeft de replay voor
de vierde ronde van de Schotse FA
Cup tegen Aberdeen met 1-0 gewon-
nen. Dundee plaatste zich hiermee
voor de kwartfinales.

Van onze sportredactie
BARCELONA - Leo Beenhakker
en Johan Cruyff hebben het zelf al
vaak geroepen: ondanks voorgaan-
de successen heeft een trainer het
by een gevoelige nederlaag in Span-
je heel snel verbruid bij toeschou-
wers en pers. Kan Beenhakker dat
morgen met zijn Real Madrid in
Eindhoven overkomen, Johan
Cruijff kreeg gisteren al de eerste
stevige wind tegen van de twee be-
langrijkste kranten in Spanje. Vol-
gens El Pais „regeert Cruijff bij FC
Barcelona als een dictator" en El
Periodico meent dat „de Nederlan-
der zyn spelers heeft doen verdwa-
len in zyn labyrint van mathema-
tisch voetbal".

Aanleiding voor de eerste kritische
geluiden sinds de komst vorige zo-
mer van Johan Cruijff is de neder-
laag zondag in eigen stadion tegen
Osasuna. FC Barcelona heeft een
onstuitbaar Madrid daardoor voor-
lopig uit het oog verloren en dat is
voor El Pais reden eens flink tegen
de tot nu toe zo bewonderde trainer
uit te vallen. „Dictaturen veroorza-
ken angst, en ondanks het feit dat
Barcelona op het moment geen
voorzitter heeft (in afwachting van
de verkiezingen), is er één man die
verdeelt en heerst zoals het hem be-
lieft. Zyn naam is Johan Cruijff en
zijn spelersvrezen hem, al sinds eni-
ge tijd lopen ze verschrikt op het
voetbalveld, bang voor de gevolgen
die de allerkleinste fout kan heb-
ben".

Volgens El Pais zat het er al enige
tyd aan te komen, dat een tegen-
stander van die angst zou profite-
ren, maar werd dat door Cruyff niet
begrepen. „Hy bleef bij zyn vaste
spelpatronen, die alle Spaanse
clubs inmiddels uit hun hoofd ken-
nen", aldus de krant.

Sphinx
onnodig in
problemen

LONDEN - De Engelse minister
van sportzaken, Colin Moynihan, is
tegen de terugkeer van de Engelse
voetbalclubs in de Europese beker-
toernooien. Hy wil dat de Europese
Voetbal Unie (UEFA) de deur voor
de Engelse clubs nog twee jaar ge-
sloten houdt. „Er zijn geen nieuwe
maatregelen geïntroduceerd door
de Engelse voetbalbond na de on-
smakelijke scènes in de Bondsrepu-
bliek tydens de Europese titel-
stryd." Zyn uitspraken schoten bij
de voetbalbond in het verkeerde
keelgat.

HEERLEN - Henk van Ettekoven
heeft uit handen van Leo van der
Kroft, voorzitter van de landelijke
scheidsrechterscommissie, de gou-
den speld ontvangen. Van Etteko-

Britse clubs

'Cruijff dictator'
Spaanse sportpers neemt oefenineesler onder vuur

'Ik lig echt niet wakker van duel tegen Real Madrid'
Dinsdag 28 februari 1989 " 15

Juul Ellerman op
avontuur voor PSV

Onorthodox

)*%,eneer>half jaar geleden had nog
'dgi na van hem gehoord. De twee

t >^Kf).Unten amateur Juul Eller-
IH 'ttdertijd voor Sparta 2 in de
\,Wedstrijd tegen Roda JC

(lit/t
de' haalden hem uit de anoni-

i '■itff.' ..Vanaf dat moment is mijn

'klt n
ere m een stroomversnelling

I !3.umen", herinnert zich de thans
(SaX'ge aanvaller. „Barry Hughes
"Wh een vaste Plaats in de hoofd-
je, van Sparta en een profcon-
fsy Anderhalf jaar later stond
l^u °P de stoep. Een halfjaar gele-
-Ur sPeelde ik voor 't eerst een°Pacupwedstrijd".

Berry van Aerle gromt vanachter de
gokkast in het spelersverblijf aan
De Herdgang dat Ellerman niet het
lefmoet hebben zon kans nog eens
te laten liggen. Ellerman, uiterlijk
onbewogen, reageert op zijn ma-
nier. „Mijn eerste PSV-seizoen is
een leerjaar. Ik heb nog veel te leren
en maak fouten. Desondanks heb ik
minder vaak op de reservebank ge-
zeten dan ik aanvankelijk verwacht-
te.De trainer noemt my naast Pieter
Huistra het grootste talent. Het is
prettig te horen dat je vertrouwen
krijgt. Extra druk legt het echter
niet op me. Ik hoef me niet koste
wat kost elke wedstrijd waar te ma-
ken. Ik moet gewoonEllerman blij-
ven. Zeker tegen Real Madrid. Ze-
nuwachtig ben ik niet en een hapto-
noom heb ik ook niet nodig. Ik lig
heus niet wakker van Real".

'f°ofnc*oor dampte 'een van de
i talenten van Nederland',

vs Hiddink hem onlangs
met een langdurige dij-

üj t blessure. Amper hersteld werd
So°idtn FC Porto in het diepe ge"

v e<^e door zijn toedoen werd
feft „an Europa's beste verdedigin-
le "Pgerold. Het direct gevolgvan
;\u Schakeling van de Portugezen
%D

m°rgen in Eindhoven op deWp' kunt de aanloopperiode
>orto vergelijken met de

Diding opReal"> vindt Eller"
k*n' t draaide toen ook van
i?ld n* en kwam tot een verras-
te huultaat Nu is het niet anders.
c°nit> alen wel resultaten in de
r*H Petitie, maar de echte topvormKf leden Jaar heeft het elftal

Van onze medewerker
MAASTRICHT - Het enige duel \tf
de landelijke zaalvoetbalcompetitié,'.
in de districtsklasse zuid II tussen'
Sphinx en Wierts eindigde in eeri1,

4-3 overwinningvoor deMaastricht-"
se ploeg. Door dit resultaat iV
Sphinx koploper Bouwfonds tot op*,
een punt genaderd. a

Sphinx maakte het zich in het duèn
tegen Wierts zelf moeilijk. Na een j
3-0 ruststand, de treffers kwamen
op naam van Erik Merck, Lex W4—

nants en Patrick Duyzings scoorde*Ron Schoens vier minuten na rust af*
4-0 voor Sphinx. -
Een kwartier voor tijd stond Wiertsi-
keeper Leon Voorkamp zijn plaats-
af aahMario Canters die als vliegen-,
de keeper ging spelen. Amper twee.'
minuten later stond het al 4-2 door»
twee doelpunten van Jeroen Mee-,_
king. Sphinx verloor even de greep .
op de wedstrijd en was niet in staat
om de bal vast te houden. Drie mi-
nuten voor tijd maakte Mario Can-«
ters er zelfs 4-3 van. Met kunst en,:
vliegwerk bleef Sphinx in de slotfa*;
se overeind.

Stand na zestien wedstrijden: 1. Bouw-
fonds 27, 2. Sphinx 26, 3. Varènbeuk 23,*|
Leeuwen 20, 5. Keelkampers 20, 6. BrunSÏ
sum 18, 7. Wierts 14. 8. Heel 13. 9. Yerna 9_
10. Haantjes 9, 11. Bastings 7, 12. Posno
sport 6. "Uitslagen hoofdklasse zuid: Bnkske-Mara-
thon 3-2, Merpati-B.Stap ln 9-0, Bouwkom-
pas-Meyers 6-3, Flatazor-Vaals 3-0, Sport- .
club-Billy Billy's 7-3. Cosmos-Antwan 6-2,
Eijsden-Hans Anders 3-3.
Stand na 19 duels: 1. Flatazor 29. 2. Mara- 'thon 27, 3. Eijsden 26. 4. Bouwkompas 26, Sifc
Merpati 24. 6. Sportclub 21, 7. Hans Anders,.
19, 8. Cosmos 19, 9. Meyers 18, 10. Bnkské '15, 11. Vaals 12, 13. B. Stap In 13. 14. Billy
Billy's 8.
Uitslagen hoofdklasse noord:
Altweertheide-Baarlo 6-6; Kumis Treffers-e
-Homerhof 4-5; Perey Verzekeringen- ,
-Toyota Postpoort 4-4; 't Haofke-Witten-
horst 4-1; Fiat te Poel-Neeritter 2-5.
Stand.
Toyota Postpoort 19-32; t Haófke 19-3):
Fermonia Boys 17-29; Perey Verzekeringen
19-29; Fiat te Poel 19-26; Neeritter 19-19;
Amicitia 18-16; Altweertheide 19-16; Wit-,
tenhorst 19-16; Baarlo 18-14; Kumis Tref-?
fers 19-14; Homerhof 18-11; Concordia
18-3; GFC 17-1.

Kracht
Wat Juul Ellerman volgens de insi-
ders wel nodig heeft is fysieke
kracht. Hijzelf houdt daareen ande-
re mening op na. „Kracht kan ten
koste van soeplesse gaan. Natuur-
lyk hoor ik dat*geluid vaak genoeg.
Te weinig body, geen kracht. Voor-
lopig heb ik het in diedrieëneenhalf
jaaralredelijk ver geschopt. Zonder
fysieke kracht. Waar ik wel aan
moet werken is het ontwijken van
tackles. Ik moet leren mezelf beter
te beschermen. Vooral de schoppen
van achteren kunnen venijnig aan-
komen. De scheidsrechters moeten
daar alert op zyn, want zelf kun je
amper meer doen dan je ellebogen
wat verder naar achteren te hou-
den". Wat dat betreft kan dePSV'er
morgen zijn 10l op. Spaanse verde-
digers hebben doorgaans weinig
compassie met de benen van de te-
genstander.

Hoe dan ook Ellerman zal zich na-
drukkelijk dienen te manifesteren,
want Guus Hiddink is van plan het
initiatief te nemen in hetPhilipssta-
dion. „Wekunnen niet, zoalsReal en

Si* ?Pzicht onderscheidt Eller-
'Jfthari Van dePloeB- MiJn zijn on-
Ü^te k

e looPstiJl stuurt hijzijn di-
* v«iXWakers vr«wel voortdurend

1%1-t *eerde kant op. Daarnaast
Nü* ex"Spartaan veel en vaakSn t6nd? treffers Behalve eergis-ll'e d'*n hij vanuit een riante posi-
k°sch **} °Ver het doel van Den
i,eb ik de' "In miJn Sparta-tijd
!* nin f° n kans n°ë nooit gemist.
*6en r e!" niet aan denken dat mytteal zoiets gebeurt".

nieuw kampioenschap telt voor mij
echter zwaar. Het zou mijn eerste
zijn. Mijn hoofddoel ligt nog verder
weg. By het WK in Italië. Maar dat is
nog een lange weg".

PSV-selectie: Lodewijks, Gerets, Valckx,
Koeman, Heintze, Vanenburg, Van Aerle,
Lerby, Ellerman, Romario, Gillhaus, Jans-
sen, Veldman,Linskens, De Ron.
Vermoedelijke opstelling Real Madrid:
Buyo; Tendillo, Sanchis, Gallego en Este-
ban; Michel, Schuster, Martin Vazquez en
Gordillo; Butraguena en Hugo Sanchez.

Bordeaux verleden jaar, de thuis-
wedstrijd te voorzichtig aangaan",
bepleitte de coach. „We kunnen iets
bereiken als we initiatiefnemen. Zo
eenvoudige als tegen FC Porto zal
dat niet zijn, omdat Real veel gesle-
pener is in het vinden van een ant-
woord op een avontuurlijke speel-
wijze".

Pendeldienst
Die avontuurlijke speelwijze zal El

lerman mede gestalte dienen te ge-
ven. Speciaal om hem en Romario
.aan hetwerk te zien heeft Leo Been-
hakker de afgelopen weken een
pendeldienst tussen Madrid en Ne-
derland onderhouden. Waar Hid-
dink spreekt van de 'gelegenheid
om enige meerwaarde aan de verle-
den jaar verworven status toe te
voegen', kijkt Ellerman naar zich-
zelf en verder vooruit dan de twee
ontmoetingen tegen Real. „Natuur-
lijk is het verder komen in dit toer-
nooi enorm belangryk. Ook een

Tv-uitzending return PSV in het gedrang
100.000 gulden en dat zou ontoe-

reikend kunnen zijn om aan de
Spaanse eisen te voldoen. Door-
gaans worden bedragen tussen
50.000 en 75.000 gulden betaald.
Er bestaat dus een reële moge-
lijkheid dat tussen de vraagprijs
van Real Madrid voor de tweede
wedstrijd en het bod van de NOS

VENLO - De 40-jarige Doeke Huls-
huizen wordt de assistent-trainer
van VW. Hy' neemt alle trainingsu-
ren van interim-coach Sef Vergoos-
sen, die na het ontslag van Leo van
Veen het eerste elftal onder zijn
hoede heeft gekregen, óver. Huls-
huizen - afkomstig uit Malden by
Nymegen en in het bezit van 't di-
ploma coach betaald voetbal - zalbij VW de trainingen op zich ne-
men van het tweede elftal, de
A-jeugdselectie en de wekelijkse
jeugdplan-trainingen van regio I
(woensdag) en regio II (zondag). Hij
was voorheen werkzaam als assis-
tent-trainer bij Eindhoven, NEC, Vi-
tesse, Wageningen en De Graaf-
schap.

Hulshuizen
assistent

Vergoossen

een aanzienlijk bedrag ligt.
„Daar is weinig aan te doen",
stelde Ploegsma nuchter. „In het
verleden is onze hoofdsponsor
wel eens bijgesprongen om het
verschil voor zijn rekening te ne-
men. Omdat het commercieel
aantrekkelijk is. Het lijkt mij niet
waarschijnlijk dat het dit keer
weer zal gebeuren".

dat de televisiemaatschappij, die
voor dit seizoen de rechten van
de club in handen heeft, een be-
hoorlijk bedrag naar Eindhoven
moet overmaken. De Spanjaar-
den op hun beurt willen een ver-
gelijkbaar hoeveelheid geld op
tafel zien komen. Volgens PSV-
manager Ploegsma ligt de top
voor de NOS ongeveer op

gNDHOVEN- PSV wint aan de
driH edst"Jd teBen Real Ma-
Dat cc milJ°en gulden bruto.
strii recordbedrag over één wed-
(rn^j I? de som van de recette
bond 800.000 gulden) en de op-
Tv gsfen van de verkoop van de
helft en voor i.2 miljoen. De
WuY,an het laatste bedrag

betaald door de Spaanse

maatschappij TVE, maar juist
die 600.000 gulden maakt de on-
derhandelingspositie van de
NOS voor de tweede ontmoeting
in Madrid moeilijk. Het is daar-
om nog uiterst dubieus of de re-
turn in Madrid rechtstreeks in
Nederland op de buis te zien zal
zijn.
Real Madrid weet zonder twijfel

Bokser speelbal in conflict tussen Nederlandse en Duitse bond

Jacky Tabak rookt
een zware pijp

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

HOENSBROEK/DEN BOSCH -Pugilist Jacky Tabak uit Hoens-
broek dreigt de speelbal te wor-
den in een conflict tussen de Ne-
derlandse(NBB) en Duitse boks-
bond. De NBB meent dat de
Duitsers de reglementen nege-
ren en hun neus steken in ander-
mans zaken en probeert die orga-
nisatie dus op allerlei manieren
dwars te zitten. De Nederlandse
boksers in de diverse Duitse Li-
ga's dreigen nu het zij bewust of
onbewust de dupe te worden van
de tweestrijd.

Als voorbeeld haalt de NBB on-
der meer de partij van Jacky Ta-
bak aan. Tabak kwam volgens de
bond op zaterdag 18 februari

zonder toestemming van zijn
club in de ring namens het West-
duitse Huckelhoven. Een partij
overigens die Tabak op punten
won. Tabak had voor dat duel
geen startboekje bij de hand enbeschikte evenmin over een
schriftelijk bewijs van toestem- N

ming van de NBB. Toch mocht
hij in dering omdat de organisa-
tie niet zo nauw lette op de regle-
menten.

Pikant
Pikant detail is bovendien dat
Tabak nog altijd geen schriftelij-
ke bevestiging had van een EEG-
onderzoek dat hij had moeten
ondergaan na zijn verloren duel
tegen Regilio Tuur in Maastricht.
Tabak: „Ik had telefonisch van

dokter Diepe gehoord dat het
EEG-onderzoek in orde was.
Ook Paul Hartochs van de Ne-
derlandse Boksbond vertelde
mü dat alles in orde was en dat ik
kon boksen. Bij BC Huckelho-
ven verzekerde Peter Haanradts
mij dat alles met Nederland gere-
geld was. Ook van myn vereni-
ging Olympia had ik toestem-
ming. Dus was volgens mij alles
rond.". Olympia-trainer Freyters
ontkent evenwel dat Tabak toe-
stemming had. Freyters: „Tabak
heeft niet gevraagd om in Huc-
kelhoven te mogen boksen, maar
hu heeft gezegd dat hij het ging
doen. Ik heb hem gewaarschuwd
voor de consequenties".

Secretaris Körver van het dis-
trict Zuid is uiterst verbolgen
over het incident. Körver: „Ta-
bak heeft niet aan de Zuidneder-
landse kampioenschappen deel-
genomen, omdat hij Duitsland in
zyn achterhoofd had. Ik ben
daarom boos op de Duitse boks-
bond. Deze negeert ons volledig.
Ze hebben het zelfs gepresteerd

" Jacky Tabak en trainerFreyters. Tabak heeft zich door zijn op-
treden in Duitsland behoorlijk in de nesten gewerkt.
om Arnold Vanderlijdeeen week
geleden voor 20 februari een
startverbod op te leggen in Arn-
hem. Zy bemoeien zich regel-
recht met onze zaken. Er zyn re-
gels binnen de Europese Boks-
unie (EBU), die door de Duitsers
met voeten wordt getreden".

„De Duitse bond stelt ons ge-

woon de wetten door ons brieven
te schrijven, waarop wij binnen
drie maanden reageren. Anders
wordt aangenomen dat de Ne-
derlanders zonder meer mogen
boksen. Dat kan bij ons niet door
de beugel. Wat betreft de kwestie
Tabak: we hebben zijn club ge-
vraagd om hem tijdelijk te roye- ,
'ren".

Duizend Mark



4eien
eredivisie
iofterdam-Akrides 107-105
Jonar-BSWeert 89- 69
ted Giants-Orca's 95- 96
e divisie B

Vilskracht-Wyba 72-97
springfïeld-Lisse 86-85
/irtus-Voorburg 2 97-67
jOkomotief-Kimbria 131-87
iayon Hoofdklasse
3retla Pion.-Attacus 74-78
3SV/Almonte-BlackE. 102-77
Dindhoven 2-Flash 70-78
overgangsklasse B
Tantalus-Rush 69-63
lump.Giants-Flash 2 86-75
Dunatos-Brunssum E. 94—83
BS Weert 2-Titanus 97-73
Kimbria 2-OBC Oss 2 60-82
Ia bljlC^f* \
-JSM-Brunssum E.2 88-78
Kimbria 3-Hoppers 68-66
<i mbria 4-Aeternitas 70-67
Braggarts 3-Bumpers 83-54
!e klasse A
Bumpers 2-Timson Stars

56-84
3unatos 2-BS weert 4 47-76
.^andgraaf-Boemerang 118-38
Archers-Supershot 46-62
Dlympic-Jump.Giants 2

58-69
ieklasse A
Braggarts 5-Braggarts 4 53-68
Alley Oop-Braggarts 4 79-43
Braggarts 5-Alley Oop2 53-56
BSM2-Kimbrias 105-59
AHel Oop 2-Kepu Stars 3

52-56
Je klasse B
Aeternitas 3-Patrick 64- 41
Ju'mp.Giants 3-BS Weert6

54- 75
Patrick 2-Timson St.2 51- 45
3upershot 2-Aeternitas 2

42-107
Dames
Hoofdklasse
Agon-Paulus 67-60
Black E.2-Mates 49-52
Attacus-Maraton 51^18
Springfield-Flash 2 44-82
Braggarts-Erp '70 83-61
Kimbria-Souburg 63-60
Overgangsklasse B
Tantalus-Rush 45-32
Aeternitas-Kepu Stars 56-72
PSV/Almonte 2-Dunatos 96-39
Lieshout-OBC Oss 50-67
le klasse A
Bumpers-Olympic 92-29
Jump.Giants 2-Boemerang

35-28
Dunatos 2-Aeternitas 2 34-29
Braggarts 2-Alley Oop 53-47

Hoofdklasse Seniores.
SimsonKDO-Hercules Adam

17-18
de Halter-Simson 31- 9
Stand.
de Halter 13-24
Olympia 12-22
Simson 13-18
SimsonKDO 13-15
Hercules Adam 13-10
S.S.S. 13- 6
Hercules Dordr. 13- 5
S.D.Z. 14- 4
Reserve klasse seniores.
SimsonKDO-Hercules Adam

12-8
de Halter-Simson 11-3
Stand.
Simson 11-21
SimsonKDO 12-18
de Halter 11-12
Olympia 10- 9
S.D.Z. 11- 6
Hercules Adam 11-6- S.S.S. 12- 0
le klasse seniores.
de Nelson-de Halter Zaand.

32-16
Stand.
Goliath 12-18
KDO Dev. 12-15
Sandow 12-15
de Halter Zaand. 12-13
Achilles 11-12
Hercules Dev. 12-11
De Nelson 13-10
OlympiaR'dam 11-4
Hoofdklasse juniores.
de Halter-Simson 34-8
Stand.
de Halter 11-22
Spartacus 11-16
Simson 11-15
HerculesAdam 11-8
S.S.S. 10- 6
OlympiaR'dam 10- 4
Olympia Utr. 10- 0
le klasse juniores.
SimsonKDO-Goliath 32-0
deHalter Utr.-KDO 4- 0

Nederlandse Bond voor
Sportschutters
Hoofdklasse Pluim.
Juliana-D'rSjeet 823-837
Palet-SVT 817-821
St.Lambertus-De Missers

839—829
SVH-'t Hofke 846-832
De Missers 2-Diana'sB 830-821
't(Centrum-SVH2 831-840
lA.pluim

.i-St.Lam bertus 2 823-822
KtCentrum 2 826-813

2 Diana'Bo 809-820
DeKeulsteeg-Robin Hood

818-824
1.8.pluim.
De Missers 3-LukRaak'Bs

810-820
Revanche-De Meuser 825-823r> Treffers-Juliana 2 810-829
SVH 3-Willem Teil 816-812
Heros'79-DeLeeuw 805-810
Emma Boys-Ter Linden

794-791
it pluim
'tRaadhuis-Reunie 822-813
St.Hubertus-Vizier 818-809
Foftuna'72-Sparta 817-811
Ffanciscus-Heros'79 2 789-820
D> Sjeet 2-Gluck Auf 820-806
't Trefpunt-John Wayne

820-807
2.A.pluim.
DeMissers 4-'tTrepke 793-799
DeSchutters-R.W.8.'27

811-811
Hoensbroek-S.V.E. 806-803
't Pluimpke-Heros'79 3

773-816
SVT 3-Oud Rompe 809-794
De Prins-St.Brigid 821-812
2.B.pluim.
StHubertus 2-Tjoba 790-768
Op deKamp-Winchester

797-812
Dr Sjeet 3 RKWBCM 794-800
Tnanon-De Roos 783-790
SVK2-Diana'Bo 2 830-799
i.C.pluim.
't Centrum 3-Palet 2 809-794
Reunie 2-'tRaadhuis 2 817-786
Heros'79 4-De Keulsteeg 2

802-799
Ter Linden 2-Franciscus 2

801-785
3.A.pluim.
Merkelbeek-Brunssum

797-605
De Meuser 2-St.Hubertus 3

792-786
Tjöba 2-De Missers 5 798-801
Juliana3-St.Lambertus3

778-802
Heros'79 5-De Prins 2 788-792
Lee Enfield 2-SVT4 783-798
S.B pluim

RIA'BB-Fortuna'72 2 783-767
Vizier 2-SVK 3 770-801
De Valk-De Leeuw 2 790-768
John Wayne 2-De Treffers 2

799-788
Djana'Bo 3-SVH 4 784-800
l.C.pluim.

RKWBCM 2-Hattrick 2
793-783

RWB'27 2-De Schutters 2
769-770

'tTrepke 2-Limburg 779-808
Sonja Boys-Trianon 2 747-802
De Roos 2-Emma Boys 2

795-778
OudRompe 3-St.Brigid 3

751-776
4.A.pluim.
RKWBCM 3-De Valk 2 768-716
Winchester 2-Revanche 2

781-788
't Hofke 3-Tjoba 3 795-582
De Prins 3-'tPluimpke 2

781-741
4.B.pluim.
SVE 2-Hoensbroek 2 762-766
SVT 5-The Corner 768-799
Luk Raak'Bs 3-Nova 2 794-779
St.Brigid 4-Heros'79 6 740-777
't Stadion'BB 2-Oud Rompe 4

789-751
4.C.pluim.
Rheingold-Phoenix 2 781-732
DTV-Op deKamp 2 804-769
Brunssum 2-Merkelbeek 2

766-741
TerLinden 3-De Roos 3

761-763
't Stadion'BB 3-Lee Enfield 3

747-741
De Keulsteeg 3-The Hunter

749-752
s.A.pluim.
De Leeuw 3-De Treffers3

779-756
The Corner2-DTV 2 735-752
Oud Rompe 5-RKWBCM 4

658-738
't Hofke 4-Hoensbroek 3

744-739
Emma Boys 3-De Prins 4

777-763
Tjoba 4-Sonja Boys 2 563-456
Hoofdklasse kogel.
Diana'sB-Limburg 2 849-825
St.Lambertus-'tTrefpunt

858-851
Limburg-St.Lambertus 2

857-825
1 kogel.
't Trefpunt 2-Diana'sB 3

824-790
Diana'sB2-Roda 828-807
2 kogel.
't Trefpunt 3-Courage 792-781
Grun-Diana'sB4 803-737
3 kogel.
St.Lambertus 4-Grun 2

787-722
Courage 2-'tTrefpunt 4

749-756

Dames
Eerste klasse
Hellas-PSV2 13- 3
Schelde-Warande 5- 4
Treffers-MZ&PC 8- 6
DZT-Argo 6-12
DESV-Eszet 15- 1
Tweede klasse
Vennen-Stormvogel 0- 9
Ganze-BZ&PC 9-10
Njord2-Tempo 13- 7
Dokkelaers-HZ&PC 4- 2
Zeester-Krabben 6- 1
Heren
jeugd B
Schelde-Warande 12- 2
Treffers A-MZ&PC A 16- 5
Daphinia A-Gorgo 13- 7
BZV-Hieronymus 1-10
Zegenwerp-Arethusa 8- 4
Eerste klasse
Ganze-BZ&PC 6-10
Hellas-ZON 12-12
Dokkelaers-HZ&PC 13- 9
Treffers-Vennen 13- 5
Merlet-Lutra 21-10
Tweede klasse A
Ganze 2-Argo 1-14
Schelde-Warande 2 11-11
Daphnia-Marco Polo 16- 6
Nuenen-TRB/RES 9-10
deßog-Aegir 9- 4
Tweede klasse B
Spio-PSV4 9- 4
Njord2-RZ 14- 8
DZT-DESV 18- 5
deßog2-MZ&PC3 5- 4
DEZV-Eszet 9- 1

Heren Eredivisie.
Tempo Team-ShotW 12-6
Avanti-BTLifters 16-2
Bl.Werelt-Scylla 1 1-7
le divisie 1.
Megacles-JCV 11- 7
Swift D-Kluis 10- 8
MiddelburgZd-Pelgrim 8-10
le divisie 2.
NOAD-OTTC 7-11
Pelgrim 2-DHC 11- 7
Bartok-Ver.Spaarbank 12- 6
2e divisie 2.
Tempo Team 2-Poker Face 8-2
Sibbe-Red Stars 5-5
JCV 2-Treffers A 4-6
3e divisie 1.
Megacles 3-Bartok 2 6-4
Irene 2-Belcrum 8-2
SchimmertM-MOVC 5-5
3e divisie 6.
BTLifters 2-Stiphout 4-6
Valkenswaard-Megacles 2 5—5
Never Despair-Blue Star 4-6
4e divisie 1.
Kluis 2-Helden 5-5
Valkensw. 2-TTCVRath 2 1-9
Elsloo-Armada 9-1
4e divisie 2.
NOAD S 2-TOGB 8-2
Sibbe 2-Hotak 2 5-5
Red Star-Bergeyk 3-7
4e divisie 11.
Korenbeurs-Middelb. Zd 3 9-1
Maastricht-Flash 7-3
le klas.
Kluis 3-Schimmert M 2 5- 5
Kolleberg-Falco 0-10
Heksenberg-Kolleberg 2 6-4
2eklas A.
Stiftmeppers-Megacles 4 5-5
Smash'72-Heugem 5-5
Vijlen-Elsloo 2 8-2
2e klas B.
Maasmeppers-Destatec 5-5
Nieuwenhagen-Swift LC 5-5
Conovallum-TTCN 5-5
3e klas A.
Meppers-Heksenberg 2 1-9
Nieuwenh. 3-Maastricht 2 4-6
Succes-Minor 2 7-3
3e klas B.
Ready-Vijlen 2 2-8
Brunssum-S.Avanti 3-7
Kerkrade-Nieuwenhagen 2 7-3
3e klas C.
Kluis 4-Destatec 2 7-3
Elsloo 4-Weert 1-9
Matatec-Linne 7-3
3e klas D.
Falco 2-Schimmert M 3 7-3
Elsloo 3 1-Bartok 3 7-3
Heksenberg 3-Minor 1-9
4e klas A.
Kluis 5-Succes3 10-0
Heksenberg 4-Kometen 6-4
Schimmert M 5-Fr'ship 5-5
4e klas B.
VTV-Falco3 1- 9
Kolleberg 5-Ulestraten 0-10
Vijlen 3-Nieuwenhagen 4 1-9
4e klas C.
Maasm. 2-Schimmert M 6 10-0
Kolleberg 3-Swift LC 7-3
Megacles 5-Stiftm. 2 9-1
4e klas D.
TTCD-SwiftLC 3 10-0
Bruno-Kolleberg 4 7-3
4e klas E.
Kluis 6-Kerkrade3 4-6
Succes 2-Sport& Spel 2 8-2
KEV-Brunssum 4 5-5
4e klas F.
Kluis 7-Megacles 6 9-1
Brunssum 3-Sport&Spel 2-8
Matatec 2-Maastricht 4 6-4
4e klas G.
Ready 2-Quick 3-7
Minor3-SVS2 9-1
Schimmert M 4-Br.sum 2 8-2
4e klas H.
Heugem 2-Espede 8-2
Maastricht 3-S.Avanti 1-9
SVS-Sibbe3 9-1

5e klas A.
Topspin-Destatec 3 0-10
TTCN 2-Weert2 10- 0
5e klas B.
Topspin 2-Limburgia 1-9
TTCD 2-Quick3 7-3
5e klas C.
Ritske 2-Schimmert M 7 2-8
Minor 4-Kluis 8 1-9
Quick 2-Kolleberg 6 3-7
5e klas D.
Kluis 9-Ritske 3- 7
N'hagen 6-Friendship 2 0-10
Coriov. 2-Heksenb. 6 9- 1
5e klas E.
Brunssum 5-Sport&Spel 4 7-3
Coriovallum 3-N'hagen 5 4-6
5e klas F.
Merkelbeek 3-Bruno 2 5-5
KEV 2-Sport&Spel3 6-4
5e klas G.
Ready 3-Eysden 4-6
Maastricht 5-Falco 5 9-1
Dracula 2-Heugem 3 2-8
5e klas H.
Kometen 2-Vijlen 4 6-4
Heugem 4-S.Avanti 3 3-7
Falco 4-Dracula 3-7
5e klas K.
Schimmert M 8-M'beek 6-4
Bartok 4-Schimmert M 9 10-0
Treebeek-Elsloo 5 7-3
Dames Eredivisie.
Hotak-Middelburg Zd 4-6
Irene-Megacles 3-7
Shot W-Avantri 8-2
2e divisie 2.
Swift D 2-Megacles 2 10-0
Shot W 2-Seta 8-2
2e divisie 3.
NMB/VDO-Schimmert M 3-7
TreffersAl-S.Avanti 7-3
2e divisie 4.
Kluis-Salamanders 6-4
Irene 2-Rhenus 5—5
3e divisie 2.
Belcrum-Bartok 7-3
Armada-Koningslust 3—7
JCV 2-Tanaka 1-9
3e divisie 4.
DHC-Salamanders 2 4-6
PJS-Red Stars 2 4-6
Twenty One Up-Maastricht

2-8
3e divisie 6.
Kluis2-ZTTC2 9-1
Pelgrim-Smash S 7-3
Red Star-Blue Star 6-4
4e divisie 4.
Quick-Budilia 9- 1
Kolleberg-Helden 0-10
Eindhoven-S.Avanti 2 6- 4
le klas.
Kluis 3-Coriovallum 0-10
Maasmeppers-Espede 3- 7
Linne-Destatec 0-10

Tweede klasse H
Excelsior-Eindhoven 6- 5
Organon-TOV 11-11
NKV-Geldrop 8- 4
Tilburg-Sportlust 11- 8
Derde klasse P
Sirene-Trega 12- 9
Ready-Kanaries 8- 7
Fortuna-Kido 8- 8
O. Gracht-M'rade 10- 8
Res.klasse 2 P
Excelsior 2-Eindhoven 2 5- 7
Klimop 2-Rustroest 3 9-13
Zuid 1
Dot-Eymerick 7- 7
Wertha-Heeflen 7- 8
Boemerang-Deurne 9- 8
Zuid res. eerste klasse A
Serene 2-SDD4 10-11
R. Roest 5-Geldrop 2 10-9
Organon 2-Deto 5 15- 4
Klimop 3-Mariarade 2 13- 9
Zuid 2 A
R. Roest 6-Geldrop 3 21- 5
Excelsior 3-NKV 2 8-16
Fortuna 2-0. Gracht 3 14- 6
Zuid Z B
Sirene 4-J. Brabant 2 7- 6
Organon 4-Kido 2 10- 4
Zuid 4 A
NKV4-Deurne2 4- 4
R. Roest 8-Ready 2 7- 6
Zuid 5 A
PSV 6-Heerlen 2 3- 7
M'rade-O.Gracht5 7-4
Zuid 7 A
Mares 2-Trega 3 4-10
Wertha 2-Korfmikkers 17- 3
Zuid 7 B
Fortuna 5-Wertha 3 9- 9Sirene 6-Dot 4 6-10
Boemerang 4-Tilburg 9 3-16
Jun. 2
Mariarade-PSV 7- 3
Jun. 3
NKV2-SDO 2 11- 6
Mariarade 2-Deurne 3-15
Deto2-Elsene 36- 0

Hoofdklasse A
Spes-Wittenhorst 2-9
Klimroos-Conc
rdia 8-6
Hoofdklasse B
Alico-Geko 5-4
Rosolo-Swift 2 11-1
Overgangsklasse A
Stormvogels-VVO 0-1
Bio-Zigo 5-4
le klasse D
Spoordam Girls-Zigo 2 6-6
Klimroos 3-Flamingo's 2-9
2e klasse G
Gazelle 2-Elsene 1-1
Spaurakkers-Kraanvogels 2

10-6
Spoord. Girls 2-De Weebosch

5-6
Bio2-Rosolo4 2-3
3e klasse A
KV Scharn-Viod 2 1-8
Junioren A
Amby's Korfke-Gazelle 4—4
Amby's Korfke-EKC 3-1
Aspiranten A
Amby's Korfke-Vitesse 3-2
Gazelle-Gazelle 2 5-0
Amby's Korfke-Spaurakkers

2-0
Amby's Korfke-Vitesse 2 1-1
Gazelle 2-Spaurakkers 3-0
Gazelle-Amby's Korfke 2 0-6
Pupillen A
Spaurakkers-Vitesse 0-6
Viod-Gazelle " 1-1
Viod-Vitesse 0-2
Spaurakkers-Gazelle 2-2

Nat. dames trio league,
hoofdklasse
Elbrina Sittard-Alcazar Dor-
drecht 2-1
Bambini Zoetermeer-Elbrina
Sittard 2-1
Elbrina Sittard-Hozy den Hel-
der 3-0
Nat. dames trio league,
klasse 2E
United Bears Heerlen-BT
Rijnstad Arnhem 0-3
Altyd Raak Venray-United
Bears Heerlen 3-0
United Bears Heerlen-Mixed
Emot. Nijmegen 3-0
Nat. league,
klasse 3F
United Bears Heerlen-v. Gom-
pel Stars Valkenswaard 2-1
Stardust Sittard-United Bears
Heerlen 0-3
United Bears Heerlen-Flying
Bowling Veldhoven 2-1
Nat. heren trio league,
klasse IA
Hoeve de Aar Heerlen-Kreeft
Zeist 2-1
B.T. De Grijs Valkenswaard-
Hoeve deAar Heerlen 0-3
Hoeve de Aar Heerlen-Merce-
des Veghel 34)

Nat. heren trio league,
klasse 40
United Bears Heerlen-Pinster-
minators Venlo 2-1
ATC Compl. Liessel-United

Bears Heerlen 1-2
United Bears Heerlen-Pin-
kwurgers Venlo 3-0
Uitslagen b.e. Hoeve de Aar
Heerlen
BBH-dubbel-league
Hodaar-BT Kameleon 2-2
Kever Freaks-Ladies First o—4
Snackbar Aarveld-VOG 1-3
MPG-BTde Fontein 1-3
Twilight-Rest. Stap In 3-1
Beha-Strike and Spare 3-1
Hoeve de Aar trio-league
Het 1. Moment-Joemi 3-2
Internationals-Pin Up 3-2
't Boebelke-BMN 5-0
HetRaadsel-DDD 5-0
BBH-trio-league
UB Master Bears-BT de Meis-
jes 3-1
UB Koela's-UB Biruangs 4-0
UB Wombats-UB HPL/Golob

2—2
UBTeddies-BT Spoilers 2-2
UB Obies-UB Polar Bears 3-1
UD 2-UD 1 0-4
UB Brown Bears-UB Kodiaks

1-3
UB Cam p. Girls-Blind 4-0
Hoeve de Aar dubbel-league 1
The Katz-Knakkers 2'/2-IV2
Bingo's-Blind 4-0
Bowling Angels-Midway'S 4-0
lavendel Team-Malgrat O. 0-4
Lustige Zwei-WC 1-3
Return-Pin Ups 2-2
Val Om-SOS 0-4
Hoeve de Aar dubbel-league-2
Snoopy-Good Luck 4-0
Anco-Pinhunters 4-0
Madonna's-BZN 1-3
Volhouders-Missers l'/2-2'/2
Lablo's-Puppies 1-3
AB-Blind 4-0
Riefie-Optimisten 3-1

Eredivisie
Rebels A-Gebrook 10-0
Stern 2-Lions 6-4
A-divisie
Gez.Hook-Fortuna 1-9
The Aces-Knights 5-5
Schöpke-Lords 5-5
Bulfight.2-Langeberg 8-2
B-divisie
Rebels.B-A.Q.Bras 2 6-4
Gebrook 2-Trepke 8-2
Barons 2-The Corner 2 10-0
Langeberg 2-Bullfight. 3-7

LDB-competitie, afd.Heerlen.
Eerste divisie.
Brouwkeetel-DLS 5-5
Oud Sjilveld-Meetpoint 2-8
DLS 2-Heksenberg 5-5
'tGevelke 2-LeDuc 1-9
Tweede divisie.
The Pub-Brandpunt 4-6
Brouwkeetel 2-DS'B4 4-6
DLS 4-Blue Bird 4-6
Dr Eek-Big Bang 5-5
'tGevelke 3-Heksenberg 2

7-3
DS'B4 2-The Pub 10-0
Brandpunt-De Flesj 2 8-2
Heksenberg-D'r Eek 2-8
Derde divisie.
DS'B4 2-Brandpunt 3-7
De Baandert-Auwt Aelse 2 5-5
'tKafeeke-Meetpoint 2 7-3
't Velderke-Bull Hunters 6-4
Egelserhofke-'t Gevelke 4 9-1
DLS 5-Egelserhofke 5-5
't Gevelke 4-'tVelderke 2-8
Auwt Aelse 2-DS'B4 2 8-2

Heren
3e klasse A
Geleen-Tegelen 5—4
Gemert-Heerlen * 7-7
Dames
3e klasse A
Geldrop-Heerlen 3-8
Deurne-Geldrop 2-1
Concordia-Tegelen 8-3
4e klasse A
Kerkrade-Venray 7-10
Bosdael-Gemert 1- 8
Veldhockey
Heren
Hoofdklasse
Geel Zwart-Kampong 3-5
HGC-Forward 4-0
Bloemendaal-SCHC 2-2
HDM-Amsterdam 2-1
Pinoke-Kl.Zw'land 3-2
Tilburg-Oranje Zwart 1-0
Dames
Hoofdklasse
MOP-HDM 0-0
Bloemendaal-DKS 2-1
HGC-Kampong 2-0
Were Di-Amsterdam 0-7
Hilversum-EMHC 2-0
Upward-Groningen 1-4

District De Oude Mijnstreek
Ereklas
Kloth-BGK 5-7
AG Kirk-Olympia 4-8
Tolhoes-Berg.Balke 4-8
G.Ridders-Hanneman 8-4
Stern-Pint 4-8
Hoofdklas
Overbroek-Kloth 2 8- 4
Olympia 2-Eikske 7- 5
Hanneman 2-OBK 8- 4
Odeon-Kroon 2-10
le klas
't Gaat-Broenssem 6-6
Wolfje-Trefpunt 5-7
Trefpunt 2-Bocholtz 6-6
Baantje-Bilj.Boys 8-4
Pint 2-Groene Dal 7-5
2e klas
Pannesjop-D'n Hook 2-10
Noben-Singel 6- 6
Singel 2-Odeon 2 3- 9
BGK 2-Auwe Maat 9- 3
OBK 3-AG Kirk 2 9-3
Eikske2-ENBK 5- 7
Döpgere-Geulke 0-12
Olympia 3-Voelender 8- 4
3e klas
Berg.Balke-Overbroek 2 7-5
Pumpje-Höfke 10-2
Smeets-ENBK 2 8-4
OBK2-Pumpje2 3-9
Eikske3-Sjutt 8-4

District Urmond
Hoofdklasse
Fortuna-Almania 3-3
Oos Zitterd-'tKrietje 1-5
Hollandia-Pappegay Val Aan

6-0
Brand Tav.-Pappegay 4-2
Tropical-Maasvallei 0-6
le klasse
Pappegay 2-Brand Tav. 2 2-1
Pappegay Val Aan 2-De Rails

0-6
Sittardia-Auwt Einek 4-2
't Vöske-De Duif 3-3
2e klasse
GGBC-Sittardia 2 3-3
't Krietje 2-'tNestje 4-2
Almania 2-De Stjaasje 4-2
DeMeule'tTörp 2-4
'ïp Ir Ia CVP A

De Rails 2-AuwtEinek 2 3-3
Hollandia 2-Pappegay Val Aan
3 6-0
't Voske 2-Brand Tav. 3 6-0
Brandpunt-Voasjener H. 2—l
3e klasse B
De Sjtaasje 2-De Betonners

3-3
Pappegay 3-Nieuwdorp 4—2
Sparta-Fortuna 2 5-1
Voasjener H. 2-De Meule 2 2-4

Ereklasse
Brouwershuis-Witte Bal 7- 9
Gebrookerh.-Ziesjpoar 7- 9
Tunnelb.-Coriov. 12- 4
Stupke-Vink 12- 4
Karrerad-Geldersep. 5-11

Hoofdklasse A
Stupke b.-Puck Hoemme 5-11

Brouwersh. b.-Ter Linde 10- 6
Boereslot-Rolduc 9- 7
St.kr.-Gebrookerh. b. 12- 4
Hermans-Tunnelb. b 8-8
Hoofdklasse B
Awt Dorp-Brunssum n. 4-12
Boereslot b.-Smuggelers 13- 3
Eykenb.-Witte Bal b. 6-10
Pluimpje-Touche 5-11
Le Duc-Brouwersw. 12- 4
Eerste klasse A
Bierpul-Puek H. b. 4-12
Voske-W.Tell. 4-12
Koetshoes-Geldersep. b. 8- 8
Brandw.-Smuggelers b. 12- 4
Spoorzicht-Eykenb. b. 10- 6
Eerste klasse B
Voske b.-Hermans b. 9-7
Orchidee-Geldersep. c. 9-7
W.Tell. b.-Brunssum n. b. 9-7
The Fox-Koetshoes b. 11-5
De Vink b.-Coriov. b. 9-7
Eerste klasse C
Hermans b.-Bokkenr. 10- 6
The Fox b.-Rolduc b. 11- 5
Stupke c.-Brandw. b. 7- 9
De Hoven-Boereslot c. 12- 4
Br.h. c.-P.Hoemmec. 10-6
Tweede klasse A
Brunssum n. c.-Coriov. c.

10- 6
Romana-Steenenkr. b. 5-11
De Prins a.-Op'tNipp. b. 6-10
Rolduc d.-LeDuc c. 2-14
Hermans d.-TerLinde b. 12- 4
Tweede klasse B
P.Hoemme d.-Palet 10- 6
Hoafke b.-Rolduc c. 11-5
Moeil.Hoek-Karrer. b. 10- 6
Bierpul b.-St.kr. c. 11- 5
Op'tNippertje-Prins b. 10- 6
Tweede klasse C
De Stoufpot-De Flesj 13- 3
Br.wapen b.-Paddock 6-10
Eykenb. c.-Sm.innc. 6-10
Tweede klasse D
O.meezenbr.-Bongerd a. 6-10
leDuc b.-'tVaetje 12- 4
Der Sjtaat-Koetshoes c. 10- 6
Keizer b.-Kr.Op.Tijd 5-11
Sm.inn e-Hofland 1-15
Tweede klasse E
Gildemeester-Kompas 13- 3
Fl.D'man-Kr.o.Tijd b. 10- 6
Zeswegen-Hoafke 6-10
DeKeizer-Orchidee b. 12- 4
De Ruif-Spoorz. b. 8- 8
Tweede klasse F
Hoafke c.-De witte Bal d. 6-10
Touche b.-Sm.inn d. 9- 7
Stoufpot b.-KorteKeu 11- 5
Pluimpje b.-Kr.o.T. c. 12- 4
Derde klasse A
P.Hoemme e.-Stalletje 14- 2
Zesw. b.-De Sjtoet 6-10
Paddock b.-Candlelight 9- 7
Sm.inn f.-Pierrot 4-12
Noch Effe-Gildem. b. 7- 9

BC Challengers-toernooi
A/B veteranen
Herenenkel: 1. A. Verhoof
(Nuenen), 2. P. Willems (Whip-
pet. Damesenkel: 1. A. Breuer
(Victoria), 2. W. Florentius
(BVC '77). Herendubbel: I.A.
Verhoofen F. Smissaert (Nue-
nenn/WIK), 2. A. Tokromo en
R. Berlaut (DKC/Carvin). Da-
mesdubbel: 1. A. Breur en T.
Pannemans (Victoria/WIK), 2.
P. Tahitu en N. Ernes
(WIK/BBC). Gemengddubbel:
1. P. Tahitu en E. Noya
(WIK/Whippet), 2. T. Panne-
mans en L. Kountul (WIK).

Overige veteranen
Herenenkel: 1. F. Hollander
(Smash), 2. J. Meulenberg
(Stem). Damesenkel: 1. B.
Bloemen (BBC '77), 2. H. de
Leau (BC Maastricht). Heren-
dubbel: 1. F. Hodzelmans en
L. v. Tiel (Challanger/Torpe-
do), 2. J. Limpens en J. Meu-
lenberg (Stem). Damesdubbel:
1. J. Schaaf en E. Thijssen
(Amby/Smash): 2. B. Bloemen
en G. de Vries (BBC/WIK). Ge-
mengddubbel: 1. H. de Leau
en J. Notermans (BC Maas-
tricht/Smash), 2. L. Hodzel-
mans en L. v. Tiel (Challenger-
S/Torpedo).

B-klasse
Herenenkel: 1. E. Meyers
(challengers), 2. R. Koch (Chal-
lengers). Damesenkel: 1. P.
Regterschot (Victoria), 2. S.
Quadvlieg (BBC). Herendub-
bel: 1. F. Groenewegen en F.
Meusenbacher (DXC), 2. R. Ja-
cobs en R. Koch (Victoria-
/Challengers). Damesdubbel:
1. D. Biesmans en P. Regter-
schot (Victoria), 2. G. v. Poppel
en I. v. Sonsbeek (Carvin). Ge-
mengddubbel: 1. E. Schobben
en A. Kerbusch (Whippet), 2.
M. Tokromo en K. Tokromo
(DXC).

C-klasse
Herenenkel: 1. H. Huizinga
(Challengers), 2. E.Schuren
(Carvin). Damesenkel: 1. M.
Boogers (Stem), 2. B. Brandts
(Whippet). Herendubbel: 1. P.
Derhaag en E. Schuren (Car-
vin), 2. P. Otto en J. Popping ('t
Roat). Damesdubbel: 1. R.
Beumans en B. Brandts
(Whippet), 2. L. Alberdts en K.
Köhnen (Challengers). Ge-
mengddubbel: 1.W. Schaafen
R. Thijssen (Whippet), 2. M
Meulenberg en P. Derhaag
(Carvin).

Parencompetitie
Hoofd en eerste klas
Uitslag 5e wedstrijd
1. Fliek-Gorissen 63.96%; 2.
mw. v.d. Haar-Janssen 57.31%;
3. echtp. Stoffels 57.31%; 4.
dms. Hamers-Sniekers
56.98%; 5. echtp. Janssen
55.52%;
Stand na 5 wedstrijden
1. Fliek-Gorissen 287.12%; 2.

echtp. Habets 268.68%; 3. mw.
v.d. Haar-Janssen 264.90%; 4.
Crombag-Franck 264.86%; 5.
Brock-Hoogenberk 261.31%;
Eerste klasse
Uitslag 5e wedstrijd
1. mw. Sleijpen-Sniekers
60.61%; 2. v. Dijk-v. Stokkum
60.29%; 3. mw. Houben-Hou-
ben 59.42%; 4. mw. v. Gennip-
Huijskens 57.02%; 5. Bejas-
Boelens 56.83%;
Stand na 5 wedstrijden
1. v. Dijk-v. Stokkum 281.14%;
2. mw. Houben-Houben
277.98%; 3. Hageman-Onstenk
270.81%; 4. mw. Witvliet-v.d.
Zwan 269.56%; 3. dms. Bec-
kers-Moonen 267.67%;

Onderdistrikt Heerlen
Tweede klas
Kampioen van Gils-Modder-
man (My.) totaal 350.86%; Met
dit duo promoveren verder
naar de le klas Busch-Stevel-
mans (Milj.) 338.11% en dms.
Hendriks-Hendrikx (Cor.)
326.64%.; 8 paren degraderen
naar de 3e klas t.w. Janssen-
Vrouenraets, dms. Go-Suhan-
to, mw. Gremmen-Gremmen
jr.; echtp. Gielkens; echtp.
Curvers; echtp. Maas; dms.
Drost-Noltes en Elders-Ver-
schoor.
Derde klas
De grote verrassing, kampioen
werd mej. v. Mullekom met
(Bronsbeek) de heer Vonden-
hoff, via een moordscore van

69.58%, hetgeen hen ene lift
gafvan de 6e naar de leplaats,
waardoor zij op het oude nest
terugkeren. Totaal 339.16%.
Met dit paar promoveren naar
de 3eklas Nijst-vanWijnhoven
330.71%; Diederen-Janssen
330.42%; echtp. v.d. Bij
328.41%; en se. dms. Hermans-
Veldhoven 328.13%; 8 paren
degraderen naar de 4e klas.
Vierde klas
Kampioen werden de dames
Smeets-Willems (Cor.) met een
totaal van 352.25%; met hen
promoveren naar de 3e klas: 2.
mw. Degenkamp-v.d. Hom-
bergh 348.29%; 3. echtp. Meis-
ter 340.62%; 4. Daniels-Sijster-
mans 338.81%; 5. dms. Schlij-
per-v.d. Zee 330.62%; 6. echtp.
Martens 329.41%; 7. Erens-Pis-
ters 322.23%;
Onderdistrikt Geleen
Tweede klas
Kampioen echtp. Westra
332.43%; met dit paar promo-
veren naar de le klas: 2. echtp.
Theuns 330.28%; 3. mw.
Bosch-Oostdijk 329.86%; 8 pa-
ren degraderen naar de 3e
klas.
Derde klas
Kampioen werden de heren
Bormans-Frohn via een slot-
score van 60.42%; met een to-
taal van 344.93%; de gedood-
verfde kampioenen dames
Kessels-Witjes moesten zich
tevreden stellen met de 2e
plaats 340.31%; met dit duo
promoveren verder naar de 2e
klas: 3. Melsert-Romers
228.46%; 4. Prinsen-Volleberg
325.36%; 5. Krekels-v. Laar
323.14%; 8 paren degraderen
naar de 4e klas.
Vierde klas
Met grote voorsprong werden
kampioen Verdel-Verheesen
met een totaal van 350.93%;
met dit duo promoveert verder
naar de 3e klas: 2. mevr. Cre-
mers-Gardeniers 330.51%; 3.
mw. Coppoolse-Hermans
322.92%; 4. mw. Lenders-de
Visser 316.10%; en 5. echtp. de
Jager 315.34%.
Onderdistrikt Maastricht
Tweede klas
Waarschijnlijk speelden hier
de zenuwen parten. De nrs. 1
dms. Martens-v.d. Werf en 2.
Goossens-Hameleers hadden
een off-day en kwamen zelfs
voor promotie niet in aanmer-
king.
Kampioen werden Goessens-
Hovens met een totaal van
329.58%; met dit paar promo-
veren verder naarde leklas: 2.
Knipschild-lemaire en 3. Bae-
ten-Horembach 325.73%; 8
paar degraderen naar de derde
klas.
Derde klas
Kampioen mw. Bakker-Ode-
kerken 341.25%; verder pro-
movren naar de 2e klas: 2.
Boor-mw. Engelbert 232.09%;
3. Brabander-Lagas 331.37%; 4.
dms. Creemers-Schmeitz
328.44%; 5. dms. Bögels-Pos-
wick 325.00%; 9 paren degra-
deren naar de 4e klas.
Vierde klas
Kampioen dms. Bosch-Rosing
met 358.81%; volgende paren
promoveren naar de 3e klas: 2.
dms. Aarts-Notten; 3. Dubois-
mw. v. Oppen; 4. dms. Koel-
stra-Kramer 325.15%;-5. echtp.
Rajoelison 321.92%; 6. dms.
Aussems-Fransen 318.92%; 7.
dms. Gitmans-Seelen 318.36%;
8. dms. van Bracht-Metzen
317.08%; 9. echtp. Michon
315.55%;

KNDB-Competitie.
Eerste klasse, ronde 10.
Gouda-Eureka 10-10
Alblasserdam-Schiedam 8-12
RDG-De Ridder 12- 8
Dordrecht-VAD 2 12- 8
Den Haag-Excelsior 6-14
De Lier-Constant 11- 9
Stand.
RDG 15-121
Schiedam 15-115
Dordrecht 15-114
Excelsior " 14-118
De Lier 14-110
Gouda 10-102
Alblasserdam 10-97
VAD 2 8- 96
Den Haag 6- 83
Constant 5- 86
Eureka 5- 79
De Ridder 3- 79
Tweede klasse.
Philps 2-De Vaste Zet 5-15
Info 2-Middelburg 10-10
De Eendracht-Schaesberg

11- 9
Denk en Zet-Rijsoord 9-11
HDR-Gorinchem 12- 8
Asten-'s-Gravenpolder 7-13
Stand.
's-Gravenpolder 18-122
Middelburg 14-109
DeVaste Zet 13-108
Denk en Zet 11-113
Info 2 11-107
Schaesberg 10-100
Gorinchem 9- 98
HDR 9- 98
Rijsoord 9- 91
Philps 6- 84
Asten 5- 86
De Eendracht 5- 84
PLDB-competitie, tweede
it i iisse
De Vaste Zet 4-De Kr.schijf 2

4-4
Eureka 3-De Kr.schijf 3 5-3
Eindstand.
De Vaste Zet 3 15-46
De Vaste Zet 4 10-37
DeKroonschijf 2 9-35
Eureka 3 6-27
De Kroonschijf 3 .0-15

Dames
Promotieklasse
Sibbe-Break Out 18-18
Born-Loreal2 10-11
Kerkrade-lason 2 5-10
Ospel-HVN 11-16
Eerste klasse A
Blerick-Bevo 2 11- 3
Groene Ster-Grathem 7-13
Vesta-Swift2 7-14
Eksplosioh-Heel 2 11- 6
Maasbracht-Rapiditas 2 19-11
Eerste klasse B
BSV-Polaris 5-21
Margraten-SVM 2 5- 0
Minor-Alfa Sch. 12- 9
Hellas-SHV 14- 5
Tweede klasse A
HBS-DES'S9 9- 8
Wittenhorst-DES 6-11
Breeton Sp.-Rapiditas 3 10- 4
MSV-Loreal 3 9-13
Tweede klasse B
Haelen 2-Grathem 2 14- 7
Merefeldia 2-Sittardia 3 8-15
Bevo 3-Patrick 7- 9
Posterholt 2-NOAV 2 6- 6
Tweede klasse C
Caesar 2-SelpaMVC 14- 7
Wilskracht-Olympia 13- 9
Wynandia-V+L3 13- 9
Tweede klasse D
Olympia 2-Margraten 2 5-9
Roda-Break Out 2 13- 9
lason3-Vilt 10- 9
(lason 3 kampioen)
Derde klasse A
Alcides-Merefeldia 3 7-19
Breeton Sp. 2-Hercules 13-10
SVVH-Eksplosion 2 30- 2

Derde klasse B
DES2-Herten 6-11
Zonnebloem 2-Beatrix 11-7
QuicklyH.-Merefeldia4 17- 7
Maasbracht 2-Roermond 13-17
Derde klasse C
Caesar 3-Born 2 13-13
Patrick 2-Haslou 3- 4
H'broek-Wynandia 2 18-10
Derde klasse D
Adio-Break Out 3 5-12
Vebios-Voerendaal 12-13
Marsna-Be Quick2 11-11
Derde klasse E
BeQuick-HVS 24- 5
Maastricht-Limburgia 18- 6
DES Üb-Juliana 5- 2
Jun. promotieklasse
Caesar-SHV 17- 8
V+L-Haslou 9- 9
SVM-Swift 4- 4
Sittardia-Rapiditas 11- 6
lason-Eksplosion 23- 4

Heren
Promotieklasse
Caesar-Zwart Wit 14-11
HBS-Haslou 20-21
Vios-Kerkrade 23-18
Alfa Sch.-BSV 20-18
Eksplosion-SHV 19-12
Eerste klasse A
Blerick 2-Bevo 2 11-14
Be Fair-Loreal 3 19-20
Wittenhorst-Vios 2 19-12
Breeton Sp.-Herten 2 13-13
Des's9-Rapiditas 2 10-18
Eerste klasse B
Blauw Wit 3-Break Out 20-15
Hoensbroek-Polaris 20-20
Minor-Bom 30-16
Voerendaal-Olympia 22-14
Tweede klasse A
Alcides-Eksplosion 2 21-13
Bevo 3-Hercules 12-10
Manual-Vesta 2 30-18
Tweede klasse B
Vesta-Grathem 15-11
HVN-Roermond 14-14
Rapiditas 3-Linne 30-17
Tweede klasse C
V+L3-Sittardia4 23- 5
SVM 2-Wilskracht 20-26
SVM2-V+L3 18-24
Tweede klasse D
Gulpen-Kerkrade 2 15-16
Marsna-Olympia 2 15-15
Zwart Wit 2-Rodah 30-19
Des Üb-ATSV 18-20
Derde klasse A
Breeton Sp. 2-Blerick 3 7-19
Merefeldia 2-BeFair 2 25-19
Bevo 4-Maasbracht (gest.) 1- 9
Posterholt 2-Stramproy 19-19
Rapiditas 4-Grathem 2 20-18
Derde klasse B
Blauw Wit 4-Alfa Sch. 2 16-22
Rapiditas 5-Zonnebloem 20-15
Derde klasse C
BSV2-Minor2 17-15
Selpa MVC-Sittardia 5 22-15
Heerlen-lason 24-18
Jun. promotieklasse
V+L-Swift 11-10
Sittardia-Bevo 16-21
Noav-Rapiditas 17-18
Eksposion-Grathem 13-10
(Bevo kampioen)

District Z.Limburg v.d.
KNBB
3-banden afd. A
Luip-OHVZ 5-2
Keizer-Volkshuis 7-0
DDK-Apollo 5-2
Born-Apollo 4-3
Keizer-OHVZ 2-5
Afd. B
BCV-Carambool 5-2
Wilza-B.wapen 5-2
Modem-Op 'tKantje 3-4
Meers-Volkshuis 2-5
Afd. C
Carambool-Union 5-2
Royal-ABC 5-2
Schaesberg-Vink 5-2
Volkshuis-Stad Heerlen 3-4
ABC-Waubach 5-2
Afd. D
Vink-Royal 2-5
Carambool-Op'tKantje 6-1
W.rade-Brunssum 7-0
OHVZ-Treffers 7-0
Royal-W.rade 7-0
IA
Voerendaal-Born 5-2
Wolfrath-Benelux 4-3
Volksh.-Schaesberg 4-3
1B
Op 'tKantje-Academie 2-5
Gona-BVG 5-2
Maasb.-Societt. o—7
BBC-BCH 2-5
BVG-Maasband 2-5
Volkshuis-Gona 4-3
Academie-Schaesb. 5-2

lC
Stad Heerleb.-Vr.kring 5-2
Juliane-St.Bavo 3-4
Butting-Schaesb. 0-7
Eendracht-Volksh. 7-0
Vr.Kring-Z.B.Bock 6-1
2A
Schaesb.-Wolfrath 2-5
TIP-BVG 7-0
Sanderb.-Holtum 3-4
Bluf-Maasband 5-2
2B
Holtum-Kempke 5-2
Heükske-Societt. 3-4
Benelux-HGK 2-5
TIP-Quick 7-0
Societt.-Stein 7-0
Kempke-Heukske 7-0
Wilza-Benelux 7-0
2C
Schaesb.-Carambool 5-2
Waubach-L.Band 0-7
Beatrix-N.Klossen 5-2
Keizer-Hoefijzer 0-7
Vr.Kring-Schaesb. 4-3
Carambool-Beatrix 2-5
2D
ABC-In 'tVen 5-2
Lambertus-Brunssum 7-0
N.Klossen-Lambertus 3-4
In 't Ven-Keizer 2-5
Hoefijzer-Gebr.Hofke 2-5
DJB-Z.B.Bock 3-4
2E
St.Hoger-Carambool 5-2
Klosje-M.Gewanden 2-5
Keizer-Schinnen 5-2
3A
Heukske-Maasband 5-4
Statie-Eikeboom 6-3
Heukske-HGK 4-5
Volkshuis-Wilze 7-2
Maurits-Meers 5-4
Wilhelm.-Maasband 0-9
3B
Wolfrath-Tjoba 4-5
Baandert-Eikeb. 5-4
TIP-Wolfrath 7-2
Heukske-Born 4-5
Volkshuis-HGK 5-4
3C
Irene-Weustenr. 7-2
BBC-St.Hoger 0-9
3D
DJB-Sibbe 7-2
Hoefijzer-Klimmen 5-2
Eikhagen-Sibbe 7-2
4A
Maasb.-Baandert 4-5
Born-wolfrath 5-4
Maasband-Tjoba 2-7
Holtum-Baandert 7-2
4B
Butting-O.Ons 6-3
Quick Baandert 4-5
4C
BCH-Academie 3-6
In 'tVen-Cebuste 7-2
Eendracht-Bluf 5-4
Apollo-Touche 0-9
Eikhagen-Bluf 5-4
4D
N.Klossen-DDK 5-4
BCH-Zwaantje 2-7
ABC-In 't Ven 8-1
Waubach-Brunssum 7-2
Stad Heerlen-DJB 7-2
4E
St.Bavo-Juliana 3-6

DDK-M.Gewanden 7-2
Juliana-Keizer 2-7
Zwaantje-DDK 3-6
5A
Tjoba-Gona 9-0
Baandert-BVG 3-6
Stein-Eikeboom 7-2
5B
B.Wapen-Gona 5-4
Kempke-Hoefijzer 2-7
Carambool-M.Gewanden 2-7
Keizer-Beatrix 2-7
5C
N.Klossen-Hoefijzer 9-0
Schaesberg-Carambool 5-4
N.Klossen-Heukske 4-5

District Maastricht en Om-
streken KNBB
I.A.
KOT-Noorbeek 2-5
de Klossers-BC Sjaan 5-2
MBV-La Berceuse 4-3
Vr.kring-MBV 2 3-4
1.8.
BCHeer3-Ulestraten 5-2
de Keizer-Op deKlos 0-7
Geulle-BCM 7-0
Rheingold-Vilt 2-5
2.A.
Aayt Wolder-BC Wolder 3-4
O.O.ltteren-KOT 2 5-2
Bunde-Nazareth 5-2
deKeizer2-MBV3 4-3
Ulestraten 2-KOT/Voliere2

2-5
de Ridder-de Haverput 3—l
2 B
Altijd Raak-Rheingold 2 4-3
KOT/Voliere-Ulestraten 3 5-2
de Haverput 2-St.Gerlach 7-0
den Duuker-Op deKlos 2 5-2
deKlossers2-O.O.ltteren2 5-2
MBV4-Bunde2 7-0
2.C.
Op deKlos 3-Banholt 7-0
Gronsveld-Ulestraten 4 0-7
DOT-Los Band St.G. 0-7
Rheingold 3-BCKeer 2-5
KOT 3-BC Heer4 2-5
Vilt 2-Eijsden 5-2
2.D.
P- de Klos 4-BC Sjaan 2 2-5
Klavertje Vier-BC Heer 5 5-2
Eijsden2-Vr.kring2 0-7
Rheingold 4-Los Band Ey 0-7
KOT 4-Gronsveld 2 2-5
O.O.Heer-DOT 2 5-2
3.A.
'tHeukske-de Klossers 3 4-5
Aayt Wolder 2-Rheingold 5 7-2
O.O.ltteren3-de Keizer 3 5-4
Geulle 2-deBookvink 4-5
Sport-BCM 2 0-9

de Keemel-MBV 5 2-7
de Bookvink 2-deKetsers 7-2
Eendracht-BCB 2 7-2
3.C.
Altijd Raak 2-Mergelland 6-3
DOT 3-BCKeer 2 5-4
Los Band Ey 2-BC Oost 3-6
Noorbeek 2-KOT 5 7-2
deKetsers 2-Eijsden 3 2-7
4.A.
deKlossers 4-Rheingold 6 7-2
't Heukske 2-La Berceuse 2 4-5
De Bookvink 3-BCM 3 4-5
MBV6-O.O.ltteren4 7-2
AaytWolder 4-deKeernel 2 2-7
4.8.
Waalsen-BC Wolder 3 4-5
deKeernel 3-BCB 3 7-2
de haverput 4-Nazareth 2 9-0
Rheingold 7-Wapen v.Berg 7-2
denDuuker3-'t Heukske 3 4-5
4.C.
Los Band Ey 3-BC Oost 2 6-3
BC Heer 6-deKetsers 3 0-9
Klavertje Vier 2-Los Band
o* f 9 7—2
BC Sjaan 3-Noorbeek 3 0-9
4.D.
Noorbeek 4-Heugem 2 5-4
O.O.Heer 2-Klavertje Vier 3

3-6
deKetsers 4-Op deKlos 5 0-9
Victorie-Los Band Ey 4 5-4
5.A.
Los Band St.G.3-Mergelland 2

6-3
Eijsden 5-KOT 6 2-7
La Berceuse 3-O.O.Heer 3 7-2
Banholt4-Noorbeeks 4-5
5.8.
DES-de Keizer 4 2-7
't Diekske-de Bookvink 5 4-5
Heugem 3-'tHeukske 4 2-7
BC Sjaan 4-Aayt Wolder 5 4-5
5.C.
deKeizer 5-Vilt 3 5-4
Concordia 3-Klavertje Vier 4

4-5
Rheingold 8-Los Band Ey 5

7-2
Mergelland 3-deKeernel 4 4-5
Ulestraten 5-DOT 5 3-6
Driebanden Klein Groep A.
deKeizer-Vr.kring 3-4
Gronsveld 2-BC Heer 5-2
BCM-Nazareth 2-5
Vr.kring 2-deKlossers 5-2
KOT-t Heukske 0-7
MBV 2-Ulestraten 5-2
Driebanden Klein Groep B.
BC Heer 2-Wapen v.Berg 0-7
O.O.Heer-KOT2 4-3
Noorbeek-MBV 3-4
BC Sjaan-BC Heer 3 7-0
Vr.kring 3-Gronsveld 1-5
MBV3-BCM 2 5-2

Dames 2e klasse A
SVH-Susteren 2 0-3
Mariarade-Sittard 1-0
Hrln. Sp.-Kolonia 6-1
De Ster-Haanrade 1-2
Stand:
Haanrade 12-20
Amelie 10-19
Hrln. Sp. 12-19
Susteren 2 12-14
De Ster 10-10
SVH 11-10
Sittard 12-9
Mariarade 11-6
OVCS 10-3
Kolonia , 10-0
Dames 2e klasse B
Melderslo-SVH 2 3-0
Bevo-MVC 2 1-1
Blerick-Sparta 3-1
Slekker 8.-Egchel 3-2
FC Oda-Swolgense B. 1-9
Boekoel-Roggel 0-10
Stand:
Egchel 13-21
Sparta 13-19
Blerick 13-19
SVH 2 13-17
Melderslo 14-17
Slekker B. 14-16
Bevo 12-15
Roggel 13-12
Swolgense B. 14-12
FC Oda 12-7
MVC 2 14- 3
Boekoel 13-0
Dames 3e klasse A
Leonidas-Geulse B. 2-0
WVV-RKVCL 3-1
DBSV-Slenaken 2-0
GSV-MKC 0-1
Stand:
DBSV 11-20
WVV 2 10-18
Slenaken 11-14
Leonidas 11-14
Haslou 11-14
Geulsche B. 10-9
GSV 11- 7
MXC 12- 7
Hulsberg 10-5
RKVCL U-0
Dames 3e klasse B
Helios-WDZ 1-3
Sportclub '25-Klimmania 0-3
H'broek-Passart 24)
Rimburg-Schinveld 1-1
Stand:
WDZ 12-22
H'broek 12-18
Helios 13-18
Klimmania 12-16
Langeberg 12-16
Weltania 12-11
iSchinveld 13-10

Passart 13-9
N. Einde 12-8
Sportcl. '25 2 12- 5
Rimburg 11-1
Dames 3eklasse C
Jabeek-Almania 0-7
Born-De Leeuw 0-12
Adveo-DVO 10-0
Stand:
De Leeuw 11-22
Adveo 11-20
Juliana K 11-14
Amstenrade 10-12
Egge 11-11
Almania 10-10
Bom 11-6
DVO 11-6
IVS 9- 5
Jabeek 11-0

Jeugd le kl. Noord
Sparta-haelen 3-1
HBSV-SC Irene 3-1
Volharding-Venlose B. 2-1
Helden-Merefeldia 0-3
RKMSV-Reuver 0-1
Stand:
Volharding 12-19
Sparta 12-18
RKMSV 12-14
Reuver 12-13
HBSV 12-12
Haelen 12-12
Venl. B. 12-11
Helden 12-10
Merefeldia 12-9
SC Irene 12- 2

Jeugd le kl. Zuid
RKBSV-Kolonia 3-3
Miranda-Gr. Ster 0-5
EHC-Scharn 2-2
Voerendaal-RKHBS 5-3
Stand:
EHC 14-25
Gr. Ster 14-23
Kolonia 14-17
Geleen 11-15
Scharn 14-15
MXC 14-13
RKBSV 12-11
Voerendaal 13-10
KVC Oranje 11-8
RKHBS 14- 7
Miranda 13-0

Jeugd Groep 2
Laura-SVN 0-2
N. Einde-RKONS 6-2
Limburgia-Bekkerveld 0-2
RKTS V-Heerlen 2-2
Caberg-Buchten 1-1
Stand:
L'heuvel 14-24
Bekkerveld 16-24'Heerlen 16-22
SVM 14-20
Haanrade 14-19
Buchten 15-17
Limburgia 15-15
N. Einde 16-15
SVN 15-13
RKONS 15- 9
RKTSV 15-7
Caberg 15- 7
Laura 14-2

le klasse A
Wiegert-Kollefit 6-3
Yerna 2-Up Quelle 2-2
Kanaries-Sphinx 2 3—4
Bingo 8.-Oostermaas 7-6
Gulpen-H. Anders 2 5-0
Kollefit-Billy B. 2 6-3
Flaterke-Bissjop 0-6
Hemelke-Wiegert 7-6
le klasse B
Meyers 2-Brunssum 2 1-3
Soleil-SHC 4-2
Heilust-Tristar 3-3
Caonton R. 2-Stampede 4-6
Bekkers T.-Bouwfonds 2 2-3
DWS 8.-MBC 1-3
le klasse C
Masita-Meetpoint 3-8
Canton R. 3-CP Letro 1-10
Knoteraer-De Keigel 3-2
Meetpoint-Egor 2-2
PSM-Teddyberen 2-3
2e klasse A
Stern 8.-Bisschop 2 10-2
Delta 2-H.Anders 4 6-2
All Wh.-Up Quelle 2 1-3
T1874-Hiltonneke 8-4
2eklasse B
Vicotorie-Oase 2-4
Oosterm.2-Heer2 7-7
Bastings 2-Victorie 2-4
Caberg-H. Anders 3 7-3
Oase-Delta 4-2
Ze klasse C
Pancho-Soleil 2 7-3
Vaals 2-Stampede 2 2-1
Fortuna-Marat. 3 0-1
Anker 8.-Rood W. 4-6
Soleil 2-Leeuwenh. 4-3
Keelk. 2-Kerkrade-W. 6-3
Eeendracht-Quelle 7-5
2e klasse D
Mareb. 2-Meetp. 2 7-6
Stampede 3-Vaals 3 3-5
Canton R. 4-Brikske 2 3-4
Fortuna 2-Marat. 4 3-4
Ze klasse E
Bongo B. 2-Egor2 2-4
Likopa-Marebos 5-3
Egor 2-Zw. Schaap 4-2
Flatazor-2-Puth. B. 3-0
Born-Bongo B. 2 8-1'
2e klasse F
Lacroix-Bekkers 2 4-3
Haantj. 2-Sjuffelke 1-8
Brunss'. 3-Hollywood 3-2
Postwagen-Mareb. 3 5-4
Meyers 3-Puth. B. 2 2-6
3e klasse A
Bngo B. 3-Boheme 2 2-2
Voliere-H. Anders 5 10-3
3e klasse B
Billy B. 3-CoolR. 2-2
Sjork 2-Eysden 4 15-4
Pottebr.-Loontjes 4-2
Oase 2-Voliere 2 5-2
3e klasse C
Victorie 2-Yerna 3 7-2
Yerna 3-Maasboys 2-1
Pottebr. 2-Victorie 2 3-2
Voske-Pottemen. 2 2-5
3e klasse D
De Heeg 2-Diekske 2 2-A
Caberg 2-Sphinx 4 2-6
3e klasse E
Paco-Tristar 3 7-3
Keelkamp. 3-CantonR. 6 3-2
Soleil 3-AnkerB. 2 4-5
MBC 3-SHC 3 3-4
Sportcl 3-Antwan 3 1-4
Cosmos 2-Stampede 4 3-2
3e klasse F
Anker 8.-Tristar 2 3-9
Genne K.-Rood W. 3 1-2
Fortuna 3-Antwan 4 4—4
Cosmos 3-Stampede 5 3-4
3e klasse G
Adveo-Brunss. 6 8-2
Sante-PSM 2 0-0
Groen W. 2-Puth.B. 3 5-3
Brikske 3-Jabeek 2 6-6
Bom 2-Keigel 2 4-6
3e klasse H
SZC 2-Keigel 3 5-4
Groen W. 3-Puth.B. 4 3-7
Tilly 8.-Brunss. 5 9-4
Adveo 2-CP/Letro 3 3-3
3e klasse I
Egor4-Sante2 0-5
Knoter. 2-Pancho 3 4-2
Adveo 3-Meetp. 3 4-2
Phoenix-Egor 4 14-3
Santé 2-Beek 2-2
Sitt. B. 2-Teddyb. 3 3-6
Pancho 3-Hadow 5 0-2
3e klasse J
Neerbeek-Sitt. B.3 5-4
Bouwk. 2-Jabeek 2-4
Adveo 4-Postwag. 2 . 2-6
4e klasse A
Eysden 7-Keer 1-13
MXC 2-Pottebr. 3 2-4
Eysden 5-Wiegert 2 5-4
De Kilo-Flaterke 2 8-1

Pottebr.3-Voske 2
Sjork 4-Eysden 5
Keer-Libert 3
Regina 8.-Eysden 7
4e klasse B
Eysden 6-Stern B. 2
Stern B. 2-Loontjes 2
Bosserv. 4-Kilo 2
Sjork5-Eysden 6
Bovens-Erka

4e klasse C
v. Haaster-DBSV 2
Pottebr. 4-Maasboys 2 !
Bosserv. 3-DBSV 3
4e klasse D
Keelkamp. 4-Heilust 3
Eendracht 2-Cuypertje
Joffer 2-Holz2
4e klasse E
Sjuffelke2-SZV4
SZV4-Puth. B. 5
DWC-Groen W. 4
TillyB. 2-Postw. 3
Haantj. 3-Zw. Schaap 3
4eklasse F
Bom3-Hanckmkann 2
Meetp. 4-CPLetro 4
Likopa 2-Beek 2
Adveo 5-Flatazor 3
Knoter. 3-Puth.B. 6
Jeugd
RKVVV-Sportclub
Sphinx-Merpati
H. Anders-Haantjes j
CP Letro-RKVVV
Merpati-H. Anders

NTVB-competitie
Ere-afdeling . Ti
Zw. Ridders-Scory b. , j,
Wien-Karrewiel
Hakkers-Smidter b. W
Brook-Sportzicht Ik,
Leeuw b. vrij;
Millener b.-Jojo b.
Der Eek-Blauw Wit
Stand X
Hakkers
Zw.Ridders JJ 'S
Blauw Wit jj,
Scory b. J' .Smidter b. »' *Sportzicht ji *l
Karrewiel
Wien £ *sJojo b.
Leeuw b.
Millener b.
Brook
Der Eek "Overg.klasse A
Stadion-De Heide
Survivors-De Poart
Loontjens-angelina b.
St. Pieter-Hubetsyb.
Miranda-Hoekje
Verdw. Viss.-Eagles
Stand j
Loontjens
Miranda
Survivors
Overg.klasse B j(
Waardh. b.-Hakkers 2 j
Heer-Weiten i

Petiteres.-Wien 2
Blauw Wit 2-De Sport ]I
DATb.-Labena j|
Star Club-Cramignon
Stand JWeiten
Wien 2 Lj
StarClub ' I
Eerste klasse A J
Crazy Pie-Da Capo }J
Jokers-O.Eysden
De Sjörk-Bons
De Singel-Beat d. (J
Dolomiet-Brandenb.
Stand ,1
Beatb.
DeSjörk ]U
Da Capo 1-r

Eerste klasse B <o
Camontagne b-De Col y
De Smeed-Verdw. Viss. 2 jj
O. Eysden 2-Koningsw d
De Pitsers-De Pluim I
Borgharen-Waardh. b. 2 jl
Napoleon-Miranda 2
Stand .J
De Pluim
Verdw. Viss. 2
De Col . * |Eerste klasse C y
Roberto b.-Mariaveld jJ
Ouw Mert-Veldhof i-
Smidter 8.-Spoorz.
Anja b.-Vlootgraaf 5-Bennelly b.-Drop Inn 4-
De Poart 2-Viktoria
Stand X
Ouw Mert
Smidter b. 2 }jjj|
Viktoria
Tweede klasse A 1 .
Petan b.-Fun b.
Baekerbaan-Wien 3 J-
De Heide 2-Keulen jJ
Tamboer-Suestra
Leeuwenh.-Sikie b.
Tweede klasse B
Drop Inn 2-Hakkers 3 jJ
De Sport 2-Leeuwenh. 2 J
Angelina b. 2-Mucherveld
BlauwWit3-Ouw Mert 2 3
Miranda 3-Der Eek 2 jJ
Fun b. 2-Heukske
Tweede klasse C &>

' Maarland-Raetskelder
DeSmid-Lieuwke j-
Pigals-Petite res. 2 fr
AwtWielder-Boemerang
Annemie-Ons Genoeger* j-
Gigi Girls-Old Inn
Tweede klasse D g-
Notenbalk-De Sjörk 2
Bij denBelsj-St.cl. 2 ?
Streetlife-Pigals 2 5-GouweRidd.-Heer 2 . |d
Bon Voyage-Den Olter Dis J
Gouden tr.-Odeon
Pitsers 3-De Uiver
Tweede klasse E y
Olter Dis 2-Pitsers 2
Spoorzicht 2-Dolomiet 2
Da Capo 2-Survivors 2 j,j
Magic-Bij den Bissj. 1/
Verdw. V. 3-Chez 1. PomP

Zuid-Oost-Hoek
Hoofdklasse y
Braadklokje-A gen Baan jl
DrEck-'t Brugske ry'
't Stupke-N'hagen
Scherp Vor-81. Angels
Smile b.-Petit b. tfDe Kloppers-Bergz. b.
Eerste klasse A g»
Trappeldoelies-'t Graefke a
DeLeeuw-De Kroon J
Galouppe-Torero jp'
Oriënt 8.-'tPoortje j>|
Kickereck-Mergelland b.
Brouwkeetel-Zinkviulke
Eerste klasse B yj
De Meppers-Brouwk. 2 gj
Striegiezer-Stalletje y>
Schaesberg-Oude Heide
81.Angels 2-Angie b. 4^N'hagen 2-Vogelzank &■
Petit b. 2-Cartouche
Tweede klasse A jM
Stampers-Krutzke d
Schuuvers-Scherp Vor 2 jj
Brugske 2-Nijswiller 1
Graefke 2-Kickereck2 frJ
Kroon 2-'tGeulke
Torero 2-Zoefjes
Tweede klasse B fy>
Molen-Pipo b. y
Flippers-D'rEck2 y
Olympia-Paniekza. y
Bergzicht b. 2-Bergschot %i
Poortje 2-Corner y"
Zoetjes 2-Stampers 2
Tweede klasse C y
Bosser Hofke-Olympia 2
Hopel-Brouwersw. y,
Dug Out-Striegiezer 2 %>
Bergschot 2-Smile b. 2 ty>
Pipo b. 2-wilhelm. b.
Kokkie b. vrij
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Volleybalderby
boeit nauwelijks

SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
Verrassingen
bij toernooi
Challengers

» Van onze medewerker PAUL DEMELINNE

' - „De tweede overwinning oprij. Dat is toch al
'leuke serie." Met die gekscherende opmerking, voorzienJeen cynische ondertoon, begroette speler/trainer HarrieJeets de 3-2 (13-15, 15-8, 15-3, 11-15, 15-10) zege in de ontmoe-
£ tegen naaste buur Pancratiusbank/VCH. De tijden zijn
onderd. Jarenlang was deze derby een tophappening voor
J*e tribunes, die de gemoederen al weken tevoren bezig
J°htbezig te houden. Anno 1989 nog slechts een matig, wei-
'boeiend duel uit de kelder van de eerste divisie B.

Eureka grijpt
laatste strohalm

Titelstrijd weer
volledig open

Ma spectaculair verlies Pancratiusbank/VCHVan onze medewerkerEDDY BUDE
GOUDA - Het wonder van Gouda.
Zo mag het gelijkspelvan het Heer-
lense Eureka tegen Damlust uit de
Noordhollandse kaasstad worden
genoemd. Met liefst drie invallers
vertrok Limburgs sterkste dam-
ploeg af naar het noorden. Vooraf
werd geen cent gegeven voor de
kansen tegen de geroutineerde mid-
denmoter met cracks als Prosman
en VanKlaveren in de gelederen.

Na ruim vijfuur zware hersenpijni-
ging en geploeter rond de borden,
toen met de overwinning van
youngster Bas Schreurs de laatste
kruit(dam)pen waren opgetrokken,
konden de Heerlenaren opgelucht
adem halen. Een compleet volks-
feest barstte los nadat vernomen
werd dat mededegradatiekandidaat
Den Haag een smadelijke 14-6 ne-
derlaag aan de broek had gekregen
tegen het Bossche Excelsior. Eure-
ka is still a live.

Helden van de wedstrijd werd het
tweetal Bas Schreurs en Andy Da-
men. Deze op dit moment mis-
schien wel de grootste talenten van
Limburg haalde op indrukwekken-
de wijze de maximale score voor
Eureka binnen. De nederlagen van
Zijlstra en Van Rossum en zes remi-
ses bepaalden de eindstand van
10-10.
Met nog een wedstrijd tegen RDG te
gaan heeft Eureka nog een zeer re-delijke kans op klassebehoud. Het
doekvoor DeRidder lykt na de 12-8
(uit)nederlaag tegen RDG (Den
Haag) definitief gevallen. Achteral
is het meespelen van topspeler Ben-
nie Witjes, door een communiaties-
toornis, de Brunssumse vereniging
duur komen te staan.

j. was naar de1 Jhal Baneberg gekomen om op
y te spelen, zoals de Heer-
Iwi aanvoerder Pirn Uyterschout
y sloop onderschreef: „Tijdens de
l speelden we mooi,
f ,rekkelijk volleybal, maar liepen''"el collectief in het open mes.
"jf verkeren we in acuut degrada-
Jfvaar en telt elk punt driedub-
]L
6 JJ'sche discipline stond derhalve
i XP bij de Heerlenaren, waar all-
I der Jos Knoop voor het eerst

Xeizoen volledig inzetbaar was

' j'Jeteen, met routinier Huub vanv^euvel, een hoofdrol opeiste.>[Cratiusbank/VCH verzilverde
\j, Peningsronde via 13-15 na een
►ij tussenmarge, maar werd ver-[[i6ris zwaar in het defensief ge-.(»£en door de thuisploeg, waarin
LJ* Remmerde excelleerde en
il * Slijkhuis effectief als pinch-

hitter werd ingezet: 15-3 en 15-8.
Remmerde viel in de vierde reeks
zichtbaar terug, zodat de Heerlena-
ren zich konden herstellen, met
name via aanvalskanon Roel Maas:
11-15. In de barrage hielden onder
meer knappe acties van Jos Knoop
Pancratiusbank/VCH in de race tot
8-9. De slotacoorden werden even-
wel gezet door Datak/VCL, in de
persoon van, tot dan vrijwel ont-
zichtbare, Jos Nota: 15-10.

Datak/VCL 2 verloor het cruciale
treffen tegen Gevamy/VVC met 1-3
(10-15, 15-10, 9-15, 10-15). De thuis-
ploeg, gehandicapt door een blessu-
re van Hans Geelen, faalde vooral de
tweede helft van deze krachtmeting
door een steeds toenemende fouten-
last. Overigens is trainer Wim The-
wissen bezig aan zijn laatste weken
bij Datak/VCL. De ex-international
verkast naar Arnhem, waar hij per 1

Van onze volleybalmedewerker
VELDHOVEN - Het spectaculai-
re verlies van titelpretendent Pan-
cratiusbank/VCH 3 bij Nuvoc in
Veldhoven: 3-2 (3-15, 15-6, 16-14,
12-15, 17-16) heeft de strijd om het
kampioenschap in de zuidelijke
derde divisie weer een volledig
open karakter bezorgd. De Heer-
lense routiniers, behoorlijk ver-
zwakt door de afwezigheid van
drie vaste krachten, bogen na
spannende strijd het hoofd voor
het onverzettelijke werkvolleybal
waarmee Nuvoc op de valreep
zelfs twee matchpoints wist weg
te werken. Pancratiusbank/VCH
heeft het leiderschap voorlopig
moeten overdoen aan de reserves
van Letro/Oikos.

VC Voerendaal greep een laatste
strohalm om eventueel aan degra-
datie te ontkomen, stevig vast
door Jokers VC terug te wijzen
met 3-2 (15-10, 15-11, 13-15, 7-15,
15-10).De basisvoor deverrassen-
de winst werd gelegd met een ef-
fectieve netverdediging. In Ven-
ray versloeg Datak/VCL 1 oppo-
nent Rooyse VK 2 met 0-3 (11-15,
7-15, 10-15). Een matig treffen

Bondstitel
schaken naar
Deurenberg

LANDGRAAF - De bondswedstrij-
den van de Limburgse schaakbond,
die traditiegetrouw door de schaak-
vereniging Schaesberg in het
Streeperkruis worden gehouden
zijn bij de zeskampen dit jaar ge-
wonnen door de Brunssummer
Gaston Deurenberg. Hij stond
slechts een remise toe.

Van onze medewerker
UTRECHT- Een gehandicapt Sim-
son leed zaterdagavond in Utrecht
tegen een gemotiveerd worstelend
de Halter een zware*31-9 nederlaag.
Het kampioenschap in de hoofd-
klasse gaat nu tussen Olympia en
De Halter diemet nog een wedstrijd
te gaan met een gelijkaantal punten
tesamen op de eerste plaats staan.
Simson 2 behaalde op de Halter 2
een nipte 11-13 zege. De jeugd van
Simson verloor kansloos met 34-8
van de Utrechtse juniores.

door de grote hoeveelheid per-
soonlijke fouten. Datak/VCL
coach Jeu van Mill: „De minst
slechte heeft gewonnen." Bij het
hooggeklasseerde VCE 2 ging Da-
tak/VCL 2 vrij kansloos onderuit,
ook al door de absentievan routi-
nier Marlies Thevissen: 3-1 (15-7,
15-5, 14-16, 15-5).
In de tweede divisie was Pancra-
tiusbank/VCH 2 in Roosendaal
niet opgewassen tegen de lengte
en kracht van Symmachia: 3-1 (15-
-6,12-15,15-7, 15-8). De jongeHeer-
lense toekomstploeg oogste regel-
matig bijval voor knappe staaltjes
volleybal, maar was opnieuw niet
bij machte om over langere perio-

des te vlammen.
Symmachia domineerde met een
snelle middenaanval, zodat Pan-
cratiusbank/VCH bij 10-3 Chantal
Dautzenberg inzette voor Inge-
borg van Schijndel. De eerste ron-
de moest worden prijsgegeven
(15-6) maar het Hoensbroekse ta-
lent ontpopte zich in de volgende
reeks als een ongrijpbare hoek-
aanvalster en had een groot aan-
deel in de verdiende 12-15 winst.
Het verdere strijdverloop werd
beheerst door de aanvalskracht
van Symmachia. Coach Jos Ge-
raedts: „Een overmacht waarte-
gen wij slechts bij vlagen iets te-
rug konden doen."

Samacols wint
indoor softbal

Op een punt volgde de Maastrichte-
naar Martin van Gils. Rob Merx (SV
Voerendaal) werd derde. De andere
groepswinnaar bij de zeskampen
Hans Dam,' Philajama, Janssen,
Hemen, van Brug, Severens, Beex,
Herberegs en Engelen. De vierkam-
pen waren dit jaar wederom matig
bezet. Winnaars werden Albert Coe-
nen (SV Heerlen) en Jos Balter (SV
Schaesberg).

sport kort

" HEERLEN - Door Eindhoven
met 6-5 te verslaan behaalde Excel-
sior twee belangrijke punten in de
tweede korfbalklasse H. Met nog
twee wedstrijden voor de boeg in
de zaalcompetitie heeft Excelsior
genoeg aan een punt om het degra-
datiespook buiten de deur te hou-
den. In de derde klasse P verspeel-
de Kido uit Roermond een belang-
rijk punt door bij Fortuna uit
Knechsel met 8-8 gelijk te spelen.
Ready uit Roermond stuurde zich
veilig met een knappe 8-7 overwin-
ning op de Kanaries uit Best. Ma-
riarade verloor met 10-8 van Oude
Gracht.WC Zuid-Limburg tijdens de presentatie in Heerlen. Foto: FRANSRADE

Wielerclub Zuid-Limburg startklaar
Kepu Stars

eervol onderuit

Gevecht onder de basket tussenKepu Starsen Miniware.
Foto: FRANS RADE

BRUNSSUM - Het herénteam vanSamacols Kerkrade is winnaar ge-
worden van deeerste Limburgse in-
door-softbalcompetitie. Tijdens de
finale in de sporthal Rumpen van
Brunssum toonde het Kerkraadse
zestal zich te sterkvoor Cheetahs uitBeek: 15-7.

De basis voor de winst werd gelegd
in de derde en vijfde innings. Na een
aanvankelijke 2-5 achterstand haal-
de Samacols fors uit met lange se-ries honkslagen. In de strijd om
plaats drie en vier versloeg
Sphnix/HSCM de damesequipe vanSamacols met 12-3. De prijsuitrei-
king geschiedde door burgemeester
Lou Hoogland van Brunssum.

Deze eerste softbal-indoorcompeti-
tie is een doorslaand succes geble-
ken. Het enthousiasme van de deel-
nemende teams aan deze wedstrij-
denreeks was zo groot, dat het toer-
nooi in het komende jaar nagenoeg
zeker een vervolg zal krijgen. „Als
het even mogelijk is in een uitge-
breidere vorm", zegt organisator en
regio-afgevaardigde Ad Harlé uit
Heerlen. „Deze wedstrijdenreeks
betekent een toegevoegde waarde
aan de wintertraining. Bovendien
verstevigt het de onderlinge band
tussen de Limburgse clubs".

»> Van onze medewerker
baXRLEN - De topper in de
J*sketbal eerste klasse tussen
(j^p" Stars en Miniware 3is door
Vp Kerkraadse thuisclub nipt
erioren met 64-66. BrunssumXgles verloor de derby in

94-^«SSen tegen Dunatos met

e toeschouwers in de volge-
bouwde sporthal Kerkrade-West
3 ren getuige van een spannen-
ePr ♦" mooie wedstrijd die in de
fal helft beslist werd door het
Uittn . van de thuisclub. Een
in h zenuwachtig Kepu miste
WiiiH°Pening te veel lav UPS ter"
sciw e Weertenaren met scherp
af« Xl Het ene na het andere

otandschot werd omgezet in
SchiiS°i°?r B'J rust was het ver-u" al li punten (29-40).

Co,.Ilak vo°r rust ingezette full-
vonrt Press werd na de pauze
honfrf6^ door de Kerkraadse
fanaï^ht. Met deze door hetverdln PUbÜek toegcguichde
zienn glngsvorm kwam Kepu
slouwogen dichterbij. In de
Ud fn Werd P' Curfs hü een lay
WerriX5 onderuit gehaald. Dit
*hter iw

de heren in het grijsliwai rl bestraft waardoor Mi-
hms kn, twee Punten mee naar
Sere r£" nemer>- Coach Van de
Wee n^epu): -De wedstrijd had

langer moeten du-

den, tellend voor de zogenaamde
promotiecompetitie niet van start
gaan. Dit zijn o.a. de Dr. Pepper
race, Hel van het Mergelland, Omlo-
pen van de Zuid-West Hoek, Hoek-
se Waard en Voorne-Putten. Verder
telt voor deze competitie de Water-
schapsronde, alsmede de Omloop
van Heusden en Altena en de Om-
loop van het Zuiden. Voorts heeft
Zuid-Limburg nog op het program-
ma staan, o.a. Rotheux-Rimière, de
amateuruitgave van Luik-Bastena-
ken-Luik, de Omloop van Noord-
Limburg, de Drielandenomloop en
de driedaagse Omloop van de Mijn-
streek.

Van onze medewerker
BAIR VERHEESEN

HEERLEN - De wielerclub Zuid-
Limburg ziet de toekomst weer met
vertrouwen tegemoet. Dat bleek bij
de door burgemeester Piet van Zeil
van Heerlen bijgewoonde presenta-
tie in Motel De Valk.

Voor de komende drie jaren is de
club verzekerd van hoofdsponsor
Beddenspeciaalzaak Ruwette en co-
sponsor Schoenservice Luchies uit
Hoensbroek. Met de komst van on-
der andere Knarren, Krist, J.Maas-
sen en ex-prof Leon Boelhouwers
hoopt men tot nog meer succes te

komen.

Ploegleider en tevens secretaris Jo
Moonen: „In 1982 was de club bijna
ter ziele, maar door de inzet van ve-
len zijn we nu weer een bloeiende
vereniging. Zonder sponsoring is
het allemaal te moeilijk om dit te
verwezenlijken. Daarom ook zijn
we trots op dit driejarig contract.
Ook op een clubarts als ex-schaats-
kampioen dokter Harm Kuipers,
thans verbonden aan de Maastricht-
se universiteit."
Zuid-Limburg telt thans zesender-
tig actieve leden: vier veteranen,

vier liefhebbers, een dame (Lia van
der Heyden), vier nieuwelingen,
vier junioren en negentien ama-
teurs. „Uit de amateurcategorie wil
ik op korte termijn enkele renners
afleveren in de profsector", zegt
Moonen. Met name doelt hij op
John de Hey en Francois Knarren.
Maar ook Leon Boelhouwers ('lk
heb de moed nog niet opgegeven')
hoopt nog op een terugkeer in het
profpeleton.

Wielerclub Zuid-Limburg is dit sei-
zoen vertegenwoordigd in alle grote
wedstrijden. Als ex-professional
mag Boelhouwers in de wedstrij-

de titel.

In de klasse tot 95 kg. was ongetwij-
feld de Maastrichtenaar Philip
Smets de kampioen. In een enerve-
rend duel in de halvefinale wees hij
de Europese jiu-jitsikampioen Leo
Verhoeven resoluut terug. Tegen-
over een shido stond wel een koka
maar de scheidsrechter besliste te-

Verhagen (Zenden) moest hij 'ge-
noegen nemen' met een winst door
een schouderworp waarvoor hij een
wazari kreeg. Insiders hadden Aan-
vankelijk in deze klasse op Sjef Ste-
vens (Chian Sport) gegokt. De pitti-
ge judokawon in eerste instantie al-
les, maar in zijn partij tegen Verha-
gen ging het mis. Stevens werd vier-
de.

Meer 10l had de Maastrichtenaar
Ron Driessens in deklasse tot 86kg.
Driessens is een jaar wegens een
blessure uit de running geweest en
is pas sinds drie maanden weer in
training. In de finale liep zijn oppo-
nent Peter Verhorsterd (Erised)
eerst een shido op omdat hij het ge-
vecht ontliep. Driessens liet nog een
yuko noteren en won zeer verdiend

Debuterende Jan Terwindt
pakt Limburgse judotitel

recht in het voordeel van Smets.
Ook in de finalepartij maakte Smets
geen enkele fout.

Uitslag tot 60m kg: 1. Theo Wijnhoven (Te-
gelen): 2. Marco Hendriks (Venray); 3. Hub
Heijnen (Chian Sport Limburg). -65 kg: 1,
Alex Bastings (Maastricht); "2. Gertjan Wis-
mans (Venray); 3. Jean Verhaegen (Maas-
tricht), tot 71 kg: 1. Jan Terwindt (Chian
Sport Limburg); 2. Frans Verhaegen (Maas-
tricht); 3. Fred Pijls (Waubach). tot 78 kg: 1.
Pascal Durlinger (Chian Sport Limburg); 2.
Erie Klaessens (Maastricht); 3. Hay Grey-
mans (Waubach). tot 86 kg: 1. Ron Dries-
sens (Chian Sport Limburg); 2. Peter Ver-
horsterd (Venray); 3. Geert Bos (Venray).
tot 95 kg: 1. Philip Smets (Maastricht); 2.
Leo Verhoeven (Bom); 3. Anton van Gorp
(Chian Sport Limburg). + 95 kg: 1. Wiel
Hartwich (Maastricht); 2. Ruud Delil (Chian
Sport Limburg); 3. Edwin Hawinkels (Tege-
len).

Van onze medewerker
BORN - De in de sporthal Het An-
ker in Bom gehouden Limburgse
judokampioenschappen voor heren
senioren hebben een aantal nieuwe
gezichten naar voren gebracht. Het
was opvallend dat er veel aandacht
aan technieken werd gegeven. Op-
merkelijk was ook het goede door-komen van een aantal jduoka's vansportschool Zenden. In de sterkeklasse tot 71 kg. was het Jan Ter-windt (Chian Sport Limburg) dieover de langste adem beschikte.

HetiïS?c!
vo

4
or

J
het eerst dat de 18-jari-ge MTS-student bij de seniorenmocht uitkomen, en met uitstekendgevolg Hij won al zijn partijen metïpon. Alleen in de finale tegen Frans

ren. Dan was de overwinning
voor ons geweest. Jammer, nu is
voor ons het seizoen waarschijn-
lijk over, tenzij Miniware of
Braggarts 2 nog een misstap
maakt".

In de eerste helft liep Dunatos
steeds achter Brunssum aan. Het
verschil van plusminus drie pun-
ten bleef gedurende de gehele
eerste 20 minuten op het score-
bord staan. De Eagles scoorden
gemakkelijk, met name inside
onder het bord kregen ze een zee
van ruimte. De tegenscores van
de thuisclub kwamen maar
moeilijk tot stand. Ze moesten
het van de afstandschoten heb-
ben. Bij rust leidde de ploeg uit
de Oostelijke Mijnstreek met
40-42.

De eerste tien minuten na de
pauze gafhetzelfde beeld. Duna-
tos had tot aan de twaalfde mi-
nuut nog geen enkele keer op
voorsprojjig gestaan. Doordat de
leiding streng floot en veel per-
soonlije fouten hetgevolg waren,
volgden er al snel een vloed van
vrije worpen. En opeens was er
dan devoorsprong voor de thuis-
club: 66-63. De Brunssumse
kaars ging zienderogen uit. Ze
hadden geen geloof meer in
eigen kunnen, waardoor deze
nieuwe nederlaag de kans ver-
groot voor degradatie.
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Pak slaag
voor Simson

STEIN- Het nationale veteranenen
B/C-toernooi van badmintonclub
Challengers uit Stem was optimaal
bezet. In de A/B-veteranen-klasse
werden de geplaatsten Tirtosentono
(nationaal kampioen) en Errol Noya
verrassend in de halve finale uitge-
schakeld. De finale ging toen tussen
ex-Nederlands herendubbelkam-
pioen Ad Verhoof uit Nuenen en
Paul Willems uit Maastricht. Uitein-
delijk won de Brabander.

Bij de dames maakte Annie Breuer
van BC Victoria Hoensbroek haar
favorietenrol waar. Vrij eenvoudig
won zij het dames-enkelspel. In de
dubbelspelen heersten Limburgse
koppels: de zege in het damesdub-
belspel ging naar Annie Breuer en
Tonny Pannemans en de eerste
plaats in het gemengddubbelspel
was voor Paula Tahitu en Errol
Noya. Fred Smissaert van BC WIK
uit Sittard won samen met Ad Ver-
hoof het herendubbelspel.

"Een VCH-speler slaat deblok langs het blok VanDatak/VCL. Foto: WIM KUSTERS

mei aanstaande in dienst treedt van
de Gemeentelijke Sportstichting.

Furos lijkt klaar voor de komende
duels die beslissend worden in de
strijd om de tweede plaats. Na een
aarzelende start vermorzelden de
Kerkradenaren Hajraa uit Eindho-
ven met sprekende cijfers: 3-1 (10-
-15, 15-4,15-8, 15-5), de negende over-
winning op rij. Fred Körver maakte
een bevredende rentree na drie we-
ken bléssurepauze.

Furos boekt negende overwinning op rij



Reker
mikt op

achillespees
van Sredetz

Van onze verslaggever

KERKRADE/SOFIA - Na het
zien van de bekerwedstrijd Sre-
detz Sofia - Trakia Plovdiv en
het oneindig afdraaien van vi-
deoverslagen, kent Jan Reker de
geduchte tegenstander van mor-
genavond als zijn broekzak. Hij
heeft voor de uitwedstrijd een
strategie uitgestippeld, waarin
de nadruk ligt op het onschade-
lijk maken van de gereputeerde
voorhoede van Sofia. Reker
heeft echter ook enkele zwakke
plekken gezien en die bieden
perspectief voor het hanteren
van de counter.

„De beide vleugelverdedigers
Mladenov en Bachev hebben op
mij de minste indruk gemaakt.
Het is typerend dat zij de enige
niet-internationals zijn. De ster-
ke middenvelder Bezinski ont-
breekt woensdag vanwege een
schorsing. Zijn vervanger wordt
waarschijnlijkKirov. Al met al is

het middenveld is Tanev, de
spelvercfeler, terug na een lang-
durige blessure. lanchev is een
onvermoeibare loper a la Suvrijn
en op rechts zal Kirov de voor-
keur krijgen".

„Het grote gevaar schuilt in de
voorhoede. Kostadinov op
rechts heeft een verschrikkelij-
ke pegel. Penev geniet de mees-
te bekendheid, omdat hij vrijwel
altijd scoort. Verreweg de meest
complete voetballer is echter
linksbuiten Stoichkov. Een man
met een wereldtechniek, die ont-
zettend makkelijk passeert. Dat
was nog iets voor Roda".

Vermoedelijke opstellingen:
Sredetz Sofia: VaJov. Mladenov, Iva-
nov, Dimitrov, Bachev, Kirov, lanchev,
Tanev, Kostadinov, Penev, Stoichkov.
Roda JC: Nederburgh, Broeders, Fra-
ser, Boerebach, Trost, Suvrijn, Hanssen,
Groenendijk. Van de Luer, Van Loen,
Nöllgen. Wisselspelers: Dijkstra, Huub
Smeets, Polman, Raymond Smeets en
Haan.

het een ploeg die me doet den-
ken aan PSV. Snelle combina-
ties, veel techniek".

Waarna Reker zonder aarzeling
de opponenten en hun kwalitei-
ten een voor een de revue laat
passeren. „Doelman Valov is
echt van grote klasse. Libero Di-
mitrov is terug van een drie-jarig
verblijf bij Saint-Etienne, heeft
veel routine, overzicht en een ge-
weldige techniek. Ivanov is een
echte degelijke voorstopper. Op

'Ik voelde meteen
dat het mis was'

Frits Nöllgen vervanger van ongelukkige Sanchez Torres Meulenber
overleden

" Een beteuterde Manuel
Sanchez Torres met het
linkerbeen in het gips. Hij
zal zich moeten behelpen
met een plaats voor de
heeldbuis.

Foto: WIM KUSTERS BRUSSEL - In België is oJ
jarige leeftijd de vooroorldl
wielervedette Eloï Meulenl
overleden. Hij won in 1936
rijs-Brussel, in 1937 het WK
Luik-Bastenaken-Luik, en
drie starts in '36, '37 en
boekte hij negen ritzeges iil
Tour de France.

" Frits Nöllgen in duel
met Henk de Haan van
Veendam. Nöllgen mag
morgen tegen alle
verwachtingen in alsnog
zijn opwachting maken
in de basis.

Foto: FRANS RADE

Limburgs dagblad sport

KERKRADE - De plotselinge bles-
sures van Diliberto en Sanchez Tor-
res werpen de vraag op, of Roda JC
zijn voorstopper Ernie Brandts niet
wat al te snel van de hand heeft ge-
daan. Jan Reker gaf toe de routinier
graag te hebben behouden: „Maar
dat staat los van de blessures. Zijn
verkoop was een financiële beleids-
kwestie waar ik volledig achter sta.
Ik had zijn transfer best kunnen te-
genhouden. Maar je kunt niet alles
afstemmen op die ene wedstrijd
waarin je Brandts hard nodig hebt.
Hij was wisselspeler en dat kun je
een fantastische prof als Brandts
zon overstap niets in de weg leggen.
Bovendien is het asociaal te denken
dat je toch kunt blijven teren op de
zak van Nol Hendriks, die de verlie-
zen bijpast. Geld uitgeven van een
ander is makkelijk, maar dan liever
in zaken die van belang zijn voor de
toekomst".

NOS biedt KNVB
10,5 miljoen

ZEIST - De NOS heeft 10,5 miljoen
geboden voor de televisierechten
van het betaalde voetbal. Dat be-
drag geldtvoor driejaaren is bedui-
dend meer dan de NOS de KNVB
nu schuldig is voor de beelden. De
omroepstichting betaalt nu 2,25 mil-
joen per jaar. Het bod kwam als een
verrassing omdat contractueel is
vastgelegd dat de NOS de eerste en
de laatste aanbieding mag doen. Er
hebben zich tot nu toe acht kandi-
daten gemeld voor de beelden,
waaronder Joop van den Ende Pro-
ductions met Inter Football en het
marketingbureau Trefpunt Sport.

Olympia's Ronde
eindigt in Beek

BEEK - De slotetappe van de 38e
Olypia's Ronde van Nederland ein-
digt zondag 28 mei op de Adsteeg in
Beek. Deze als koninginneritvan de
nationale amateurwielerronde be-
stempeldewedstrijd start in Geleen.
De Adsteegklim fungeerde in het
verleden vaak als scherprechter van
de Nederlandse profkampioen-
schappen.

Het gemeentebestuur van Beek
heeft met betrekking tot de organi-
satie van de afsluitende etappe
overeenstemming bereikt met de
Stichting Olympia's Tour. De wiel-
renners krijgen in de finale de Ad-
steeg vijf keer voor de wielen ge-
schoven. Daartoe is een parcours
uitgezet met een lengte van 6 kilo-
meter. Het is de bedoeling, dat in af-
wachting van de aankomst van de
slotetappe voorwedstrijden in Beek
worden verreden.

Baas arbiters
hekelt optreden
eigen spelleiders

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

GELEEN - Ernie Zaalberg van
Selst, de voorzitter van de scheids-
rechterscommissie, verwijt spellei-
der Engelsman enkele arbitrale
dwalingen tijdens het ijshockey-
duel Smoke Eaters-Turbana, afgelo-
pen zondag. „Die man heeft een
hoop narigheid veroorzaakt. Geluk-
kig won Smoke Eaters het duel,
want het verdiende de zege. Het zou
een ramp zijn geweest als Geleen de
dupe zou zijn geworden van de dwa-
lingen van Engelsman. Hij heeft
niet correct gefloten in de slotfase.
Smoke Eaters mocht nooit gestraft
worden. Ik heb hem na afloop dan
ook goed de waarheid verteld".

Zaalberg van Selst, in Geleen zelf
het mikpunt van enkele verhitte
supporters, beschuldigt bovendien
persvoorlichter Marutiak van Smo-
ke Eaters van opruiende artikelen
in het cluborgaan. „Onder het pseu-
doniem Puck en Muck bekritiseert
hij in zijn artikelen de arbiters. Het
publiek neemt dat over en dan gaat
het fout. Als lid van Smoke Eaters
moet hij zich hier afzijdig van hou-
den. Ik overweeg dan ook om stap-
pen te ondernemen. Het komt de
scheidsrechters namelijk niet ten
goede".

Marutiak, twee weken geleden voor
de tuchtcommissie van de ijshoc-
keybond vrijgesproken van beledi-
gende taal aan het adres van arbi-
ters, neemt de uitspraak van Zaal-
berg voor kennisgeving aan. „Ik heb
gewoon geconstateerd dat er slech-
te scheidsrechters zijn en heb dat
genoteerd. Dat mag toch?".

Supporters van Smoke Eaters kun-
nen overigens met de bus naar de
uitwedstrijd, donderdagavond in
Rotteram. Opstapplaats, parkeer-
plaats Glanerbrook. Inlichtingen:
Ine Loos. Tel. 04490-47249.

WmmmmmMnMßSM
DEN HAAG - Resultaten prijsvragen: lot-
to: eerste prijs: 2 winnaars, die elk bruto f.
164489.40 ontvangen: tweede prijs: 3 win-
naars, elk 50.000,00; derde prijs. 131 win-
naars f. 968.50; vierde prijs: 6563 winnaars f.
19,30; vijfde prijs: 86.731 winnaars 5 gulden.

Toto: eerste prijs: 3 winnaars, die elk bruto
f. 24.551.00 ontvangen; tweede prijs: 104
winnaars, elk 174,70; derde prijs: 1059 win-
naars elk 42,80. Toto-gelijk: eerste prijs: 1
winnaar, die bruto f. 1,786.30 ontvangt;
tweede prijs, geen winnaar; derde prijs: 21
winnaars, elk f. 71,60; vierde prijs: 496 win-
naars, elk 4,70.

Ready
oppermachti
Van onze tennismedewerk I

SITTARD - Op de eerste dagvi
wintercompetitie in de eerste 1 I
(district Limburg) heeft Readl
Maastricht zijn visitekaartje d I
lijk afgegeven. Ready begon I
Pascalle Druyts in haar gele'l
tegen plaatsgenoot Kimbria em
loor slechts een partij. Pa! I
Druyts had in al haar partijen I
de twaalf games minder dan 11
minuten nodig.
In de ontmoeting tussen Nie^l
hagen en Kerkrade was eerst'I
oemde ploeg met 5-3 de winnai
Nieuwenhaagse heren Jeroei
Jong en Joop Bockmeulen w"
hun enkelspelen, dubbelspel <
beide gemengddubbels. VoO
Kerkraadse punten zorgden A'
Kriescher en Marion Nacken.
scher won met 8-4 van Arlet
ners en Nacken versloeg me
nog net Brigitte Drummen.

Twee ton vodmarathontopti
LONDEN - Een supersnelle 'thon in Londen is dit vol
100.000 dollar (dik twee ton) V
Voorwaarde is wel dat de klaS
afstand van ruim 42 kilo'
wordt afgelegd in minder dan
uur en zes minuten (manne
twee uur twintig (vrouwen). 'tijden zijn scherper dan de rei
tieve wereldrecords.
Wereldkampioen Douglas WaX
ri en de tweevoudige wereldb
winnaar Ahmed Salah behore
het deelnemersveld van de p

thon, die op 23 april wordt ge
den.

sport

" VALKENBURG - De bel?
competitie tafeltennis in de a»
ling Limburg vindt op zonda
maart plaats in de Falcobut'
Valkenburg. De wedstrijden
ginnen om één uur.

" LANDGRAAF - Addie Kl«
jans van karatevereniging 'r*'
Ku' uit Landgraaf behaalde
Veenendaal de zwarte band v
deKarate Bond Nederland.

"UTRECHT-Bij de Nederla'
se taek-won-do-kampioensch
pen voor teams heeft Atlas
Venlo het Nederlands ka
pioenschap behaald. Atlas v
sloeg in de finale het twee
team van Ben Oude Luttinkn"
uit Hengelo met 4—l.

" VOORST - Dammer Ton
brands zal zijn Nederlandse tl
in april niet verdedigen. De tv^1
voudige ex-wereldkampi°
gaat niet akkoord met de fin'
ciële voorwaarden. „De hoOm

prijs is 750 gulden. Mijn trots »,
dammer gebied mij om voor ty.
bedrag niet in zon toernooi uil
komen".

" SIMPELVELD - Willy Fr*!
en Ger Vandeberg van Hei1,
Simpelveld zijn opgenomen
de Nederlandse ploeg die op '19 en 20 maart deelneemt aan "
internationale gewichtheft0*
nooi Blaue Schwerte in het 0<"
duitse Meissen.

" HENGELO - Wil SteureS .1
Eddy van der Looy hebben z'i
geplaatst voor de achtste fin*
van het toernooi om de Gra**.
Prix driebanden te Heng^J
Steures versloeg Ruud Nieuv^burg. Van der Looy had wei1*
moeite met Gerard Lorist. ,
" HEERLEN - In de vierde r°\
de om de Nederlandse handbj
beker bij de dames wordt v*
avond gespeeld VGZ/SittardJ
Haelen (19.45 uur Sportc. 9
tard), Herschi/V en L-DSv
(20.30 uur Geleen) en Quinto
Vonk/Mosam.

Klucht rond huldiging Daams
Organisatie Ronde van Amerika's lauwert verkeerde winnaar

" Hans Daams kreeg uitein-
delijk toch de hoofdprijs.
Schirea 800, 8. Mujica 800, 9. Tebaldi
774, 10. Sierra 700, 13. Vaarten 660, 28.
Roche 384, 29. Alcala 375, 34. Herrera
267.
Uitslag Ronde van de Etna: 1.Sörensen
197km in 5.18.00, 2. Chiappucci op 53 se-
conden, 3. Galleschi op 55 seconden, 4.
Dag Otto Lauritzen op 1.10, 5. Passera
op 1.35.

vervolg van pagina 1

door huub paulissen
KERKRADE - Terwijl de
flink uitgedunde selectie
van Roda JC gisteravond de
tassen pakte, pinkte Ma-
nuel Sanchez Torres op de
sofa aan de Eisenhower-
straat 7 in Kerkrade een
traantje weg. Een gespalkte
en flink gezwollen linkeren-
kel was het pijnlijke bewijs
van de tegenslag, die hem
enkele uren eerder overviel.
Hedenmorgen om negen
uur blijft de kleine dribbe-
laar zwaar aangeslagen ach-
ter, als zijn ploeggenoten de
trap naar de Ilyushin van
Balkan Air bestijgen, voor
een nieuwe kruistocht in de
kwartfinale van de Europa-
cup 2 tegen Sredetz Sofia.

Het noodlot sloeg even voor vier
uur toe tijdens de training op de
Kaldeborn in Heerlen. „Ik schoot
een bal weg en verstapte daarbij
mijn linkervoet. Ik voelde meteen
dat het flink mis was". De anders
zo goed geluimde Sanchez Torres
moest een brok wegslikken, toen
hij na een bliksembezoek aan
dokter Van den Hoogenband in
Geldrop de voorlopige diagnose
vernam.

Kust
„Ik moet met de komende dagen
met mijn been omhoog liggen en
volstrekte rust houden. Vrijdag
word ik opnieuw onderzocht en
wordt een definitieve diagnose ge-
steld. Dat was nu nog niet mogelijk
als gevolg van de zwelling. Waar-
schijnlijk is de enkelband niet hele-
maal afgescheurd. Hier ben ik mini-
maal een maand zoet mee. Het is na-
tuurlijk verschrikkelijkaan de voor-
avond van zon wedstrijd, maar je
doet er niets aan", reageerde de klei-
ne dribbelaar, wiens verblijf bij
Roda wordt geteisterd door blessu-

Het noodlot van Manuel Sanchez
Torres betekent een onverwachte
opsteker voor Frits Nöllgen. Hij zal
tegen Sredetz Sofia waarschijnlijk
de plaats van Sanchez Torres in de
voorhoede moeten innemen.

Niet treuren
Roda-trainer JanReker die gisteren
kort voor de persconferentie met dit

tegen deze sterke Bulgaarse ploeg".

De strijdbare instelling van Reker
lijkt meer dan enkel een geforceer-
de facade. „Toen Roda Europees
ging voetballen dacht iedereen dat
het na één ronde zou zijn afgelopen.

Inmiddels zitten wij in de kwartfi-
nale en hebben zoveel Europese bo-
nuspunten gescoord, dat het hele
Nederlandse voetbal daar nog vijf
jaar van meeprofiteert. Na een

Vitroeven
Goklustig als hij is, is Jan Reker :
voor het aftroeven van Sredetz So-

_
fia bereid zijn geld te zetten op de ]
mentale veerkracht van zijn ploeg. !
„Wij denken dat de Bulgaren een j

nieuwe probleem werd geconfron-
teerd, bleef niet lang bij de pakken
neerzitten. „Het heeft geen zin te
treuren over het ontbreken van San-
chez Torres en Diliberto. Het is nu
zaak de jongens die wel inzetbaar
zijn, op te peppen voor deze zware

klus. Door te klagen over de gebles-
seerden, zou ik het elftal alleen maar
onzeker maken. Daar is geen enkele
reden toe, want ik ben ervan over-
tuigd dat wij goede kansen hebben

beter elftal hebben, maar dat moe-
ten ze nog bewijzen. Roda isvan ori-
gine een knokploeg. Zon topper is
typisch iets voor ons, op die mo-
menten brengen wij altijd iets ex-
tra's. Onze geweldige mentaliteit
bleek ook afgelopen zaterdag tegen
Veendam. Wij werden door eigen
schuld vier keer overreden. En toch
slaagden wij er steeds weer in op te
krabbelen. Wij zijn echt van plan
Sredetz mentaal van de mat te ve-
gen".

slechte periode zijn wij in de com-
petitie weer goed op dreef. Zeven
punten uit vier duels, dat is beslist
niet verkeerd".

MIAMI BEACH - Hans Daams
heeft de Ronde van de Amerika's
op zijn naam gebracht. De PDM-
renner verzekerde zich van de
eindzege door de laatste rit in
Florida op zijn naam te brengen.
Daarmee verijdelde hij de
machtsgreep van de Brit Mal-
colm Elliott en Italiaan Giovanni
Fidanza. Daams legde de basis
voor zijn eindzege in het eerste
deel van de ronde in Venezuela.

Toch werd aanvankelijk niet
Daams, maar Elliott als winnaar

uitgeroepen. Verslaggevers
moesten de wedstrijdleiding er
op attenderen, dat de verkeerde
renner de rode trui van de ronde-
winnaar aantrok. Na herbereke-
ning zag de organisatie haar fout
in en werd Daams alsnog in de
bloemetjes gezet.

tic de waarheid geweld aan.
Daarop trok de jury zich terug
om alle tijden en bonificaties nog
eens goed door te rekenen. Enke-
le uren later volgde opheldering.
De Belgische baanrenner Vaar-
ten had het gedeelte in Florida
gewonnen voor Elliott.
De chaos was enigszins verklaar-
baar door de geringe tijdverschil-
len in de drieetappes in Florida.
Vaarten had in het Florida-klas-
sement 2 seconden voorsprong
op Elliott en 25 op Daams. Door
die achterstand was Daams gé-

noodzaakt in de slotrit over 141
kilometer, een criterium in Mia-
mi-Beach, toe te slaan. Dat deed
hij in de eindsprint.
Uitslagen
Slotetappe: 1. Daams 141.6 km in
3.34.52, 2. Elliott, 3. Fidanza, 4. Vaarten,
5. Lamiere, 6. Jolidon, 7. Vos, 8. Lavenu,
9. Pedretti, 10. Schwartzentruber. Eind-
stand Florida: 1. Vaarten 6.48.09, 2. El-
liott 0.02, 3. Daams 0.25, 4. Fidenza 0.27,
5. Schirea 0.30, 6. Vos 0.37, 7. Craven
0.40, 8. Broznowski, 9. Bishop 0.45, 10.
Knickman o.49.Eindstand Ronde van
Amerika's: 1. Daams 1670 punten, 2. El-
liott 1500, 3. Le Mond 1035. 4. Gaggiolo
1000, 5. Vona 950, 6. Pacheco 850, 7.

Blunder
De officials maakten daarna de
blunder Elliott tot winnaar te
verklaren van het Florida-deel.
Ook daarmee deed de organisa-
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'Vleugelverdedigers maakten minste indruk'Verkoop Brandts
breekt Roda op
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	" Zeker drieduizend boeren uit Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland namen gisteren deel aan een trekker-estafette als protest tegen het Europees en nationaal landbouwbeleid en het milieubeleid. Collega-boeren, hoofdzakelijk akkerbouwers, uit onder meer Overijssel en Noord-Holland hebben de estafette aan het eind van de dag overgenomen. Zij gaan vandaag verder richting Den Haag. Daar besluiten de boeren de estafette morgen met het aanbieden van een petitie met hun grieven en eisen. De boeren willen dat er een eind komt aan de daling van de prijzen voor een aroot aantal akkerbouwprodukten.
	" Aan de steeds kritischer wordende toestand in de mijn van Trepca (foto), in de Joegoslavische provincie Kosovo, is gisteren een einde gekomen. De 1.300 Albanese mijnwerkers, die sinds acht dagen hongerstakend onder de grond verbleven, zijn gisteravond begonnen hun mijnschachten te verlaten. De mijnwerkers eisten het ontslag van de partijleider van Kosovo, Rahman Morina, van de partijleider van Pristina (de hoofdstad van Kosovo), Husamedin Azemi, en van het lid van het Centraal Comité van de communistische partij, Ali Sukrija. De arbeiders beschuldigen hen ervan de belangen van Albanezen in Kosovo te hebben verraden. Gisteravond is de mijnwerkers schriftelijk het ontslag toegezegd van Sukrija. De twee anderen hadden enkele uren daarvoor reeds gezegd hun functie te zullen opgeven. Daarop begonnen de arbeiders naar boven te komen.


