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Kostbaas en zijn vrouw aangehouden

78-jarige sterft
aan verwaarlozing

ROERMOND - Nadat zaterdag de
78-jarigeL. Vrencken uit Meijel aan
ondervoeding en totale verwaarlo-
zing in het Roermondse ziekenhuis
is overleden is gisteren het echtpaar
V. uit Meyel aangehouden op ver-
denking de oude man in die hulpe-
loze toestand te hebben gebracht.

De oude man was in dekost bij J.V.
(36) en zijn een jaar jongere vrouw.
De politie gaat er vooralsnog vanuit
dat het echtpaar krachtens een
schriftelijke of mondelinge over-
eenkomst de verplichting had voor
de 78-jarige te zorgen.
De verdenking dat het daaraan
heeft geschort kwam op toen de
heer Vrencken vrijdag van vorige
week na opname in het Roermond-
se Laurentiusziekenhuis ernstig on-
dervoed en onderkoeld bleek te
zijn.

Een pathaloog-anatoom van het ge-
rechtelijk laboratorium voor patha-
logie in Rijswijk stelde gisteren vast
dat dat ook de doodsoorzaak is ge-
weest. Nader onderzoek zal nu moe-
ten uitwijzen of daarbij opzet in het
spel is geweest.

Drie winnaars
loterij delen
f 122 miljoen

LOS ANGELES - Functiona-
rissen van de staatsloterij van
Californië hebben zondag aan-
gekondigd dat de hoofdprijs
van 60,8 miljoen dollar (onge-
veer 122 miljoen gulden) in een
loterij door drie winnaars wasgewonnen. Volgens hen was
het de grootste loterij dieooit in
Noord-Amerika is gehouden.
Vijftien ziekenhuismedewer-kers die samen een - winnend-
lot hadden gekochtriepen zich-
zelf uit tot miljonairsen organi-
seerden een non-stop feest. De
twee mensen die ieder 20 mil-
joen dollar (40 mlijoen gulden)wonnen hielden zich schuil. Dehouders van de drie winnendeloten krijgen elk 800.000 dollar- schoon - per jaarde komende
twintig jaar. Ondanks de kansvan één op zoveel miljoen op dehoofdprijs was er zaterdag in
Californië een enorme vraagnaar de loten die één dollar perstuk kostten. Er werden ermeer dan 25 miljoen verkocht.
tJe eigenaar van een kranten-
kiosk meldde dat de mensen al
om zes uur 's ochtends in de rij
stonden. De loterij wordt geor-
ganiseerd door de staat Califor-
më- Een deel van de opbrengst
is bestemd voor het onderwijs.
Oe laatste vier trekkingen werdac hoofdprijs niet gewonnenzodat het te winnen bedrag
flink was opgelopen.

Drugkoeriers
aan douane

ontsnapt
Van onze verslaggever

KERKRADE - De politie van Kerk-
rade onderzoekt momenteel in sa-
menwerking met justitie in Duits-
land en Zweden de herkomst van 7
kilo amfetamine, die werden aange-
troffen in een auto, die geparkeerd
stond op het Dr. Ackensplein in
Kerkrade. Daarnaast zoekt men ook
naar twee mannen, die verdacht
worden van het transport van de
amfetamine.

Op 18 september werden door de
douane in Kerkrade namelijk twee
mannen aangehouden, die over de
Slakstraat liepen. Toen een van de
douaniers tijdens een controle een
kleine hoeveelheid amfetamine bij
een van de mannen aantrof en tot
aanhouding wilde overgaan, wisten
de mannen zich aan arrestatie te
ontrekken.

Zij kozen meteen het hazepad met
achterlating van al hun papieren,
waaronder twee Zweedse paspoor-
ten en een kentekenbewijs van een
Duitse wagen.

Aan de hand van de paspoorten en
de autopapieren werd internatio-
naal een onderzoek ingesteld, waar-
door de politie van Kerkrade zich
genoodzaakt zag deze informatie
voor zich te houden. Via het kerte-
kenbewijs werd vervolgens de Duit-
se wagen opgespoord, waarin 7 kilo
amfetamine verstopt waren. Van debeide koeriers ontbreekt nog elkspoor.

Aardbeving
in Algerije

»£ _EIIS 7 Een krachtige aardbe-ving heeft gisteren de omgeving vanAlgiers getroffen. Er vielen zeker 57gewonden, onder wie tien kinderenaie verwondingen opliepen toennun school instortte.
Het treinverkeer tussen Algiers enOran kwam door de beving stil tehggen. Ook het wegverkeer onder-vond problemen omdat er drieDruggen waren ingestort.
De beving had een kracht van 5,4 opde schaal van Richter. Het epicen-
trum lag in de Middellandse Zee,
circa 50 kilometer ten westen vanAlgiers. In de hoofdstad zelf is geen
schade aangericht.

Het weer
ZONNIGE PERIODENuo°r een hogedrukgebied
wordt lucht aangevoerd waar-
in naast wolkenvelden ook
flinke zonnige perioden voor-
komen. De maximumtempera-
tuur zal niet veel hoger wor-
den dan 11 graden. In de vroe-
ge ochtend kunnen er nog
plaatselijk mistbanken voor-
komen die vrij snel oplossen.
Aankomende nacht kan het
flink afkoelen en zal het kwiktot dicht bij nul graden dalen
terwijl op veel plaatsen nacht-
vorst zal voorkomen. De ko-
mende dagen zal het nog ietskouder worden.

Voor actuele informatie be-
treffende het weer in Limburg
kunt U bellen 06-91122346.
VANDAAG:
zon op: 07.35 onder: 17.11
maan op: 23.28 onder: 14.43
MORGEN:
zon op: 07.37 onder: 17.09
maan op: 23.28 onder: 14.58

Slenk
Voor de drinkwatervoorziening
heeft de provincie Limburg nu alle
hoop gevestigd op de zogenaamde
Roerdalslenk in Midden-Limburg.
Daar bevindt zich op grote diepte
grondwater van enkele duizenden
jaren oud. Als dat water aangeboord
kan worden zou dat als compensatie
kunnen dienen voor deelders geslo-
ten winningen

Leeftijdgenootje verdacht en opgepakt

Zestienjarig meisje
met messteken gedood

Van onze verslaggever
ROERMOND - Linda Jefferiens -
zestien jaaroud - uit Heel is zondag-
nacht rond half een in Roermond
met twee messteken om het leven
gebracht. Een leeftijdgenootje uit
die stad wordt ervan verdacht haar
die verwondingen te hebben toege-
bracht na een woordenwisseling
over verder verblijf van het meisje
uit Heel in een woning aan de Roer-
mondse Saturnusstraat.

Het meisje dat het mes zou hebben
gehanteerd is een paar uur later in
Grathem achterhaald en aangehou-
den. De politie heeft uit haar verkla-
ringen kunnen opmaken dat ze nog

niet goed doorgrondt wat het ramp-
zalige gevolg van de ruzie is. Ze zal
in de loop van deze week worden
voorgeleid aan de met kinderstraf-
zaken belaste officier van justitie
mr. van Delft van het Roermondse
parket.

Bij het achterhalen van het na de
steekpartij gevluchte meisje kreeg
de politie hulp van de moderne tele-
foontechniek. Bij het eerste buurt-
onderzoek werd al gauw bekend
vanwaar ze een bekende in Gra-
them had gebeld om haar te komen

ophalen. In het geheugenvan het te-
lefoontoestel bleef het telefoonnu-
mer van die bekende opgeslagen.
Het was voor de politie daardoor
een koud kunstje het adres van die
bekende en de daar ook nog verblij-
vende verdachte aan de weet te ko-
men.

Aan het onderzoek hebben maan-
dag niettemin twaalf rechecheurs
de handen vol gehad. Met name
moet nog onderzocht worden of het
gaat om moord, om doodslag of om
mishandeling die de dood van Lin-
da tot gevolg heeft gehad.

e Zie verder pagina 11

Vooral in Noord-Limburg en Mergelland

Kwaliteit grondwater
dramatisch achteruit

Van onze verslaggever

HEERLEN - De kwaliteit van
het grondwater in Limburg
verslechtert in ijltempo. Voor-
al in Noord-Limburg en in het
Mergelland loopt de drinkwa-
tervoorziening gevaar. Daar zit
onaanvaardbaar veel nitraat,
aluminium en nikkel in het
grondwater. Dat blijkt uit een
publicatie van de VEWIN, de
vereniging van Nederlandse
waterwingebieden.

Alarmerend is de situatie in natuur-
gebied Rouwkuilen bij Ysselsteyn.
In het ondiepe grondwaterzijn con-
centraties aluminium en nitraat
aangetroffen die respectievelijk
tachtig en twintig maal boven de
drinkwaternorm liggen. De concen-
tratie zink is acht keer zo hoog als
toegestaan. Het water is zelfs voor
veedie.,k'ng ongeschikt. De
VEWIN voorspelt dat als er geen ac-
tie wordt ondernomen, het grond-
water over enkele jaren niet meer
geschikt is voor de bereiding van
drinkwater.
Enkele jaren geleden werd in Reu-
ver al de helft van de twaalf drink-
waterputten gesloten vanwege ni-
traatvervuiling. Het water uit de zes
resterende putten wordt nu ge-
mengd met water uit het pompsta-
tion bij Asselt om toch nog een aan-
vaardbare drinkwaterkwaliteit te
krijgen.

"Rook- en stofwolken stijgen op uit het door Israëlische soldaten in Jericho opgeblazen huis van
een arrestant, die ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de aanslag op een bus zon-
dag, waarbij een moeder en haar drie kinderen om het leven kwamen.

Uitgaansverbod Jericho - bezet gebied afgegrendeld

Israël in grimmige
sfeer naar stembus
Van onze correspondent

TEL AVIV - De bevolking van Is-
raël gaat vandaag in een grimmige
sfeer naar de stembus om een nieuw
parlement te kiezen. De terreuraan-
slag van zondagavond op de weste-
lijke Jordaanoever, waarbij een
moeder met drie kinderen levend
verbrandden, heeft diepe indruk ge-
maakt. Maar het is moeilijk te zeg-
gen in hoeverre het incident de ver-
kiezingsuitslag direct zal beïnvloe-
den.

Minister van Defensie, JitschakRa-
bin (Arbeiderspartij) heeft gisteren
gezegd dat hij zal onderzoeken of de
doodstrafkan worden uitgesproken
tegen de Palestijnen die de benzine-
bommen naar de bus hebben ge-
worpen. Zijn college van Justitie,
Avraham Sharir (Likoed) sprak zich
in soortgelijke zin uit.

Het leger heeft inmiddels vijfarres-
taties verricht in verband met de
aanslag. Drie van de aangehoude-
nen hebben bekend. Volgens gene-
raal Amram Mitznah waren twee
van de drie aleens eerder waren op-
gepakt wegens het in gevaar bren-
gen van de veiligheid. De huizen
van de verdachten zijn gisteren op-
geblazen en een bulldozer heeft een
bananenplantage, van waaruit de
bommen werden geworpen, met de
grond gelijk gemaakt. Voor de stad
Jericho, waar de aanslag werd uit-
gevoerd, is gisteren tot nader order
een uitgaansverbod afgekondigd.
Het leger heeft gisteren huiszoekin-
gen uitgevoerd.

Na de aanslag van zondagavond be-
sloot de Arbeiderspartij alle voor
gisteren geplande verkiezingsacti-
viteiten af te gelasten. Vandaag is
het voor alle Israëli's een vrije dag.
De stemlokalen in de grote steden
sluiten pas om tien uur vanavond.
De meeste opinie-onderzoeken
voorspellen een nek-aan-nek-race
tussen de Likoed en de Arbeiders-
partij, met een licht voordeel voor
de Likoed.

Vandaag en morgen zijn de bezette
gebieden afgesloten. De Arabische
bewoners mogen niet Israël in en de
pers wordt uit de gebieden ge-
weerd.

vandaag

# Imelda Marcos
acht zich
onschuldig
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# Nieuwe tv-serie
'Prettig
geregeld'
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sport

# Amerikaanse
paardekoper
daagt Jef Janssen
voor rechter.

# MVV-supporters
willen Cor van der
Hart ï.p.v. Frans
Körver.
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Vereniging: stop
aanloop naar

oost-westbaan
Van onze verslaggever

GELEEN - De Vereniging Geen
Uitbreiding Vliegveld Beek eist van
minister Smit-Kroes van Verkeer en
Waterstaat en Nijpels van Milieu dat
zij de lopende procedure rond de
aanleg van de oost-westbaan op
vliegveld Beek stopzet.

Volgens de Vereniging kunnen de
ministers niet anders, nu de Raad
van State negatief heeft geoordeeld
over de procedures die tot heden
rond deze uitbreiding zijn gevoerd.

Beide bewindslieden hebben on-
langs bekend gemaakt dat een aan-
vullend Milieu Effecten Rapport
(MER) zal worden opgesteld, e'
ze vervolgens in 1989 alsnog een
aanwijzingsbesluit voor de uitbrei-
ding van 'Beek' zullen nemen. De
Vereniging vindt het onvoorstel-
baar dat het beraad over de proce-
dure die thans gevolgd moet wor-
den en de daaraan verbonden kon-
sekwenties, tot dit besluit heeft ge-
leid.

Twee ontsnapte
gevangenen

aangehouden
Van onze correspondent

ALKMAAR - De politie heeft twet
van de tien uit deAlkmaarse gevan
genis Schutterwei ontsnapte gevan
genen gearresteerd. De 24-jarige F
H, had in Castricum een automobr
list gedwongen zijn voertuig af U
staan en kon na een achtervolging
worden gearresteerd. De gemeente'
politie van Breda hield gisteravonc
om half tien de 24-jarige M. S. aat
bij zijn vriendin uit die plaats.

De politie zoekt nog naar acht ande
re ontsnapten, met name in hui
woonplaatsen en op adressen vai
familie of kennissen, aldus cci
woordvoerder van de Alkmaars<
politie.

Drie ontsnapten hebben zoi.
avond om 20.30 uur een auto op d
A9aangehouden en het daan:
dende echtpaar onder bedre
gedwongen naar Amsterdam te n
den. Daar zijn demannen uitgestap
en spoorloos verdwenen.
De gevluchten zijn 'inbrekers mt
ervaring', die niet als gevaarlijk t
boek staan.

Aan de ontsnapping is een steekpa
tij in de gevangenis vooraf gegaai
Een Syrische man raakte daarb
ernstig gewond en kwam later 1
overlijden.

" Zie ook pag. 4

Grondwater
slecht voor vee

(ADVERTENTIE)

BOERENKOOL
EN ROOKWORST
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Panty's
"Macky May" fantasie panty's van JOVANDA.

Diverse dessins.
Kleuren: zwart, marine en grafiet.

Maten: 36 t/m 48. Van 3.95. 3 paar voor

daar winkel je voor je plezier !
Glas melk, graag
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kunst

Limburgse muziekwereld
schittert door afwezigheid

KERKRADE - Waar was blaasmu-
ziekminnend en -makend Limburg
afgelopen zaterdag in de Rodahal bij
het Europees Kampioenschap voor
harmonie-orkesten, een muzikaal
festijn met goede tot zeer goede mu-
ziek en een bijzonder hoge amuse-
mentswaarde? Waar waren de muzi-
kanten, die altijd zo goed mee kun-
nen praten over de kwaliteit van hun
eigen orkesten, over de ontwikkelin-
gen binnen de blaasmuziek en de in-
ternationale stand van zaken? Waar
waren de klarinettisten, die nog alles
kunnen leren van de fenomenale
Walter Boeykens en zijn clarinet
choir, waar de koperblazers, die toch
met verbazing en bewondering de
verrichtingen van de musici van de

Marinierskapel hadden moeten ga-
deslaan?

En de verenigingsbestuurders, die
altijd klagen dat zo weinig publiek
naar de eigen concerten komt? En
de volgers en liefhebbers, die zo
goed hun kritische kanttekeningenen
weten te plaatsen bij uitvoeringen en

jury-oordelen. En waar waren de diri-
genten, die voorwenden hun horizon
te veel mogelijk te willen verbreden?
En de criticasters, die altijd klagen
over het moderne repertoire en nu
de kans hadden harmonie St. Mi-
chael van Thorn 0.1.v. een herboren
Heinz Friesen te horen schitteren in
toegankelijk (deels klassiek) reper-

toire?
Zij allen schitterden door afwezig-
heid, afgelopen zaterdag. Zoals al-
tijd: want blaasmuziekmakend en
-minnend Limburg luistert niet naar
collega-orkesten, naar nieuwe com-
posities, naar alternatieve interpreta-
ties of naar buitenlandse ensembles.
Blaasmuziekmakend en -minnend

Limburg luistert 'überhaupt' niet naar
muziek. 'Liefhebbers' en supporters
komen alleen voor de sensatie, of
nog liever uit leedvermaak, wanneer
de concurrent met een puntje ge-
klopt wordt; en muzikanten komen
helemaal niet, als ze niet toevallig
zelf musicerende partij zijn. Dat is
langzamerhand een zo vanzelfspre-
kend beeld geworden, dat niemand
er nog verwonderd van schijnt op te
kijken. Blaasmuziekmakend en -min-
nend Limburg houdt helemaal niet
van muziek. Een teleurstellende
constatering, zeker in een provincie,
die de muzikaalste van Nederland
heet te zijn.

Jos Frusch

Limburgs Concert Koor brengt Jeanne d'Arc au bûcber

Een oratorium om niet
bij in slaap te vallen

door jos frusch
HEERLEN - Letterlijk wordt zij aan
de beesten overgeleverd, de Maagd
van Orleans, in het dramatisch ora-
torium 'Jeanne d'Arc au bucher'
(Jeanne d'Arc op de brandstapel)
van de Frans/Zwitserse componist
Arthur Honegger op tekst van Paul
Claudel. Drie maal is dit bijzonder
fascinerend oratorium in Limburg te
zien en te beluisteren: op 8 novem-
ber in de Heerlense Stadsschouw-
burg, op 9 november in de Oranjerie
van Roermond en op 10 november
in de Staarzaal van Maastricht. Het
betreft de najaarsproduktie van het
Limburgs Concertkoor, het enige
grote semi-professionele gemengd
koor in onze provincie, dat zich ten
doel heeft gesteld die werken uit de
koorliteratuur uit te voeren, die zel-
den of nooit in Limburg te horen
zijn.

["Die beesten gaan niet bepaald zachtzin-
nig met Jeanne om: Poreus - het zwijn-I is de president van de rechtbank, leestI de beklaagde het vonnis voor en vraagt
haar of ze het werktuig van de duivel is
geweest. De schapen - als assessoren,
die uitstekend instemmend kunnen bla-

f ten - en de ezel - als griffier- zijn samen
-. met de tijger, de vos en de slang getuige
.van Jeannes kordaat antwoord: 'Non',
wat door Poreus vrij wordt vertaald met
'Elle dit quelle dit oui', met ja dus. De

Ibrandstapel wordt al in gereedheid ge-
f bracht. 'Moriatur stryga'- Moge de heks
sterven. Gevoel voor humor kan Claudel

"in deze parabel bepaald niet ontzegd
I worden.

De boven geschetste scène is het vierde
van in totaal elf tableaux, waarmee Hon-

[ neger en Claudel het leven van Jeanne

d'Arc, staande op de brandstapel, visio-
nairvoorbij laten trekken. Honegger wil in
dit werk aansluiten bij de vorm van het
middeleeuws mysteriespel, wat erin
heeft geresulteerd, dat de twee hoofdrol-
len geen zang- maar spreekrollen zijn,
terwijl ook diverse andere personages
veelal van spreekteksten zijn voorzien. In
deze produktie worden de hoofdrollen in-
gevuld door alt Jacqueline Jacobs als
Jeanne d'Arc en joumalist/conferencier-
/presentator Pierre Huyskens als Frère
Dominique. De andere rollen worden ge-
zongen door sopraan Wilma Verbeet (La
Vierge), sopraan Marijke Eliveld (Mar-
guerite), alt Wilmy van der Helm (Cathe-
rine), tenor Jan Derksen (Poreus, Heraut

I, Une Voix I, Le Clerc) en bas Hans
Scheijen (Une Voix 11, Heraut II). De ove-
rige, kleine spreekrollen worden door le-
den van het LCK ingevuld. Jeugdkoren
van de muziekscholen van Heerlen en
Venlo zorgen voor versterking. De muzi-
kale begeleiding wordt verzorgd door het
Wielkopolska Symfonieorkest uit Poz-
nan. De algehele muzikale leiding berust
uiteraard bij de vaste dirigent van het
Limburgs Concert Koor, Jan Hupperts.

Jeanne d'Arcau bücher werd doorArthur
Honneger geschreven op verzoek van de
befaamde Russische danseres Ida Ru-
binstein, die onder de indruk was geko-
men van de uitvoering van een oud mys-

teriespel door studenten van de Parijse
sorbonne. Honeger voltooide de partituur
in 1935, met uitzondering van deproloog,
die pas tien jaarlater tot stand kwam. Het
werk is stylistisch, muzikaal-technisch en
qua karakter een mengelmoes, maar
Honneger heeft uitersten op uiterst be-
kwame wijze met elkaar weten te combi-
neren: zo staan gregoriaanse hymnen
naast volksliedjes en gecompliceerde fu-
gatische delen naast eenvoudige homo-
fone passages, gaan tonaliteit en bitona-
liteit hand in hand en wordt het hemelse,
het verhevene geplaatst tegenover het
boertige van de beesten, die de magi-
straat uithangen (of andersom?). Kans
om je als toeschouwer te vervelen is er
niet in dit oratorium, want ook zuiver in-
strumentaal is er van alles te beleven: in
het uitgebreid symfonieorkest bevinden
zich naast saxofoons en twee piano's
ook een ondes Martenot, een elektro-
nisch toetsinstrument, genoemd naar zijn
uitvinder Maurice Martenot, dat over een
band beschikt, die speciale 'glijdende' ef-
fecten kan produceren.

Het is voor Jacqueline Jacobs de eerste
keer dat zij sprekend gestalte geeft aan
een rol. „Het is een hele uitdaging voor
mij", vertelt ze. „Een spreekrol stelt heel
andere eisen aan je dan een gezongen
rol. Sprekend bepaalde emoties uitbeel-
den is niet gemakkelijk, jekunt je niet ver-
schuilen achter de melodie." Om zich in
defiguur van Jeanne d'Arc te kunnen in-
leven heeft ze diverse boeken over de
heldin gelezen en daarna de oratorium-
tekst grondig bestudeerd en vertaald. „Ik
heb enkele keren thuis gerepeteerd met
Pierre Huyskens en dat ging uitstekend",
aldus dezangeres uit Meerssen. .Afgelo-
pen zaterdag was de eerste repetitie met
koor en toen kwam de echte spanning in
het werk. Dit oratorium is een grandioze
sfeermaker en ik ben blij daaraan te kun-
nen meewerken".

" Jacqueline Jacobs - op deze archieffoto zingend 0.1.v. Jan Hupperts
- neemt de hoofdrol van Jeanne d'Arc voor haar rekening.

Jubileumconcert
van wisselend niveau

GELEEN - In een volle Hanenhofzaal
werd vrijdagavond ter gelegenheid
van het tachtigjarig bestaan van het
gemengd koor 'Zanglust' Geleen een
concert gegeven door het feestvie-
rend koor 0.1.v. Peter Eijkenboom en
de solisten Ria Janssen (sopraan) en
Marco Bakker (bariton)? Voor de be-
geleiding zorgden de pianistes Arme-
lies Lemeer en Truus Vandeweijer;
na de pauze was ook het tot een sym-
fonische bezetting uitgebreide strij-
kersensemble 'Musica Mosa' pre-
sent. Het programma was in drie sec-
ties verdeeld: een selectie uit 'Carmi-
na Burana' van Carl Orff, een pot-
pourri uit de operette 'Die Blume von
Hawaii' van Paul Abraham en een
reeks geliefde opera-fragmenten van
Giuseppe Verdi.
Het oudste zangkoor van Geleen be-
gon dus met gedeeltes uit Orffs ver-
werking van wereldlijke gezangen
naar het middellatijnse liederenhand-
schrift uit het klooster Benediktbeu-
ren. Met rustige bewegingen wist Pe-
ter Eijkenboom de primitieve naïef-

heid van Orffs muziek verdienstelijk
aan het koor te.ontlokken, daarbij at-
tent 'quatre-mains' begeleid. Toch
waren er zwakke plekken in de uit-
voering te bespeuren, zoals de man-
nenklank in 'Ecce gratum' en het ge-
knepen sopranengeluid in 'Floret sil-
va'. Beslist van minder gehalte was
de Hawaii-potpourri. Het koor vergat
om te schakelen van oratorium-stijl
naar 'Vrolijke Operetteklanken. De
sopraan Ria Janssen, die bij 'Zang-
lust' begon en tegenwoordig aan de
opera van Coburg verbonden is, kon
met haar tegenspeler Marco Bakker
hetkoor maar niet in de vereiste ope-

rettestemming krijgen. De wijd en zijd
befaamde bariton was overigens wel
eerlijk. Hij bracht in 'Bin nur ein Jonny'
de regel 'und singe for money' zo
overtuigend, dat ik hem op zijn woord
geloofd heb....
Het beste deel van dit jubileumcon-
cert volgde na de pauze. Al vormde
het in het Duits gezongen Paaskoor
uit Mascagni's 'Cavalleria Rusticana'
een vreemde eend in de Verdi-bijt,
een viertal bekende operakoren van
de Italiaanse maestro werd met over-
tuiging gezongen en ze klonken veel
vrijer, meer ontspannen, wat ook te
merken was aan het dankbare ap-

plaus van het talrijke publiek. De bei-
de solistenzorgden met enkele fraaie
Verdi-aria's en een duetvoor het gou-
den randje om de feestelijke afsluiting
van dit belcanto-deel. Voor wat het
aandeel van het uit een goede mix
van professionele en amateur-instru-
mentalisten bestaande 'Musica Mosa'
betreft, werd mijn indruk van eerdere
optredens elders bevestigd dat het
ensemble, bij ontstentenis van het
(dure) Limburgs Symphonie Orkest,
voor amateurkoren-concerten een
uitstekend alternatief is.

Peter P. Graven " Marco Bakker, solist op het
jubileumconcert van Zanglust.

recept h. meijer
Avocado
vinaigrette
Benodigdheden voor 4 personen: 1
tl gehakte peterselie, 1 tl gehakte
sjalot, 1 el Dijon mosterd, 1 el rode
wijnazijn, 1 el citroensap, peper en.
zout, ruim 3 dl olijfolie en 2 rijpe
avocado's.

Hak voor de vinaigrette de peterse-

lic en het sjalotje heel fijn.
Roer in een kleine kom mosterd,
azijn, citroensap, snufje zout en pe-
per naar smaak, door elkaar.
Voeg al roerende de olie toe en daar-
na de gehakte peterselie en het sja-
lotje.
Breng de saus op smaak met zout en
peper.
Deze mosterdvinaigrette kan enkele
uren vantevoren worden gemaakt.
Halveer en ontpit daarna de avoca-

do's, maar laat de schil erom.
Leg elke halve avocado in een
schaaltje of op een bord.
Vul de holte, die ontstaat door het
ontpitten, met de vinaigrette.
Serveer de overgebleven vinaigrette
er apart bij.
TIP: Vul dit voorgerecht aan tot een
compleet menu, met als 'hoofdge-
recht' pikante burrito's met gehakt
en als afsluiting een sinaasappel-
amandeltaart.

Speciaal concert
Poolse muziek

MAASTRICHT - Het Wielkopolska
Symfonieorkest uit Poznatï (Polen),
dat volgende week participeert aan de
Limburgs Concertkoor-uitvoeringen
van Honeggers 'Jeanne d'Arc au bu-
cher', treedt voor het eerst in Limburg
op. Het orkest geeft daarom terkennis-
making op zaterdag 5 november een
speciaal concert met uitsluitend Pool-
se composities. In de concertzaal van
het Maastrichts Conservatorium
brengt het 'Wielkopolska Symfoniczna
Orkiestra' onder leiding van zijn vaste
dirigent Bohdan Jarmolowicz en met
als solist de bekende, in ons land
woonachtige violist Robert Szreder on-
der de titel 'Anderhalve Eeuw Poolse
Muziek' het volgende programma:
ouverture tot de opera 'De twee Hut-
ten' uit 1810 van Karol Kurpinski, de
ouverture tot de opera 'Paria' (1869)
en de concertouverture 'Bajka' (1848),
beide van Stanislaw Moniuszko. Na de
pauze volgt uit deze eeuw 'Espressioni
varianti' (1959) voor viool en orkest
van Tadeusz Baird en de Poolse
avond wordt besloten met een uitvoe-
ring van Witold Lutoslawski's 'Kleine
suite' uit 1950 voor orkest. Het concert,

dat om 20.30 uur begint is vrij tóegan-
keliik.

Het Limburgs Toneel op toneeltoernooi
Amateurs spelen

werelddrama

ELSLOO - Een werelddrama, joden-
vernietiging, ondergebracht in muziek-
theater met in de rollen, tekst, muziek,
dans: amateurs. Dat is niet mis. Het
Limburgs Toneel Sittard heeft zich in
dit precaire stuk over menselijke histo-
rie ingeleefd. Met deze productie van
toneelschrijver Joshua Sobol is het al
vele malen voor hetvoetlicht getreden.
In het kader van het toneeltoemooi in
Elsloo deed de groep daar een gooi
naar erkenning.

In het ghetto van Wilna hopen joden,
tegen beter weten in, te overleven.
Waar mensen ook bij elkaar zijn, hun
karakters nemen ze mee, hun opvat-
tingen, inzichten, hun lafheid en held-
haftigheid. Dromen, angsten, verdriet,
maar ook hun kunstzinnige talenten.
Van dat laatste maakt de bevelvoerder
over het ghetto, de SSer Kittel, gebruik
om zich te laten amuseren. In feite
speelt hij met de joden een sadistisch
kat- en muisspel, alvorens hen, na een
laatste valse zet, zonder uitzondering
te mitrailleren.
Er hangt een gedrukte sfeer boven het

spel. De joden in het ghetto, gedwon-
gen tot zingen, musiceren, acteren,
kunnen dat immers niet van harte-, niet
uitbundig doen. In de opvoering was
sprake van een perfect samenspel,
van indrukwekkend muzikaal vertoon.

De rol van de artistiek-ontwikkelde,
maar gewetenloze en geslepen Kittel,
wordt vertolkt door Jeroen deSmet. Hij
boeit door zijn vlotte wijzevan acteren.
Hier staat de 'Übermensch' tegenover
de 'underdog'. Ed de Schwartz, in de
rol van de joodse leidervan het ghetto,

maakt zijn rol volledig waar. Als"kleer-
maker Weisskopf manifesteert Jos
Slangen zich meesterlijk als het proto-
type van de materialistisch inge stelde
zakenman. Elma Daniëls had als pop-
penspeler Srulik, buiksprekend, met
haar pop een levendige inbreng. Mau-
reen Gelissen wist als zangeres Chaja
de aandacht op zich te vestigen. Ge-
noemde acteurs bezetten de belang-
rijkste rollen, maar in feite werd het
spel door, stuk voor stuk, alle mede-
werkenden evenredig gedragen. On-
der de bezielende regie van Jos Prop
en de muzikale leiding van Paulus van
Hees floepte het allemaal. Exacte ti-
ming bleek daarbij van het grootste be-
lang.

Werd er vóór de aanvang en tijdens de
pauze in de zaal nog over koetjes en
kalfjes gebabbeld, na de pauze keerde
het publiek in zichzelf, het werd gegre-
pen en ontroerd.

Mya Maas

Oplossing
van
gisteren -g-ag-r-

-krakelen
-amerika
-cerise-
air-etna
-e-af-il
-une-ons
os-tango
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Als gevolg van bezuinigingen Justitie
Bureaus voor rechtshulp:
50.000 cliënten de dupe

AMSTERDAM - De Landelijke Or-
ganisatie Buro's voor rechtshulp

i (LOB) vreest volgend jaar 50.000
! fechtzoekenden minder te kunnen

helpen, tenzij bij de behandeling
! van de justitiebegroting 1989 in de8 Tweede Kamer alsnog voldoende
j middelen voor de bureaus wordent vrijgemaakt. Dit zei mr B. Soppe,
[ voorzitter van de LOB, gisteren in

Den Haag.

Uit de Justitiebegroting voor vol-
gend jaar blijkt dat bij de bureaus
voor rechtshulp dertig formatie-
plaatsen worden geschrapt uit oog-
punt van bezuinigingen. „En dat
terwijl de problemen vooral op het
terrein van de sociale zekerheid al-
leen maar zijn toegenomen en inge-
wikkelder geworden," aldus het
LOR
De organisatie staaft die mening

met cijfers uit recente onderzoeken
waaruit bij voorbeeld blijkt dat uit-
voeringsorganen in 63 procent van
de beslissingen op uitkeringsaan-
vragen fouten maken.

Op de bijeenkomst in Den Haag
werden het eerste activiteitenver-
slag van de LOB en de brochure 'De
Buro's voor Rechtshulp, feiten encijfers' gepresenteerd. Uit die bro-

chure blijkt onder meer dat het aan-
tal cliënten van de bureaus de laat-
ste jaren sterk steeg: van 260.000 in
1983 tot meer dan 330.000 in 1987.Er
wordt verwacht dat dit jaarhet aan-
tal cliënten de 350.000 dicht zal na-
deren.

Het doorzetten van die ontwikke-
ling betekent dat volgend jaar
360.000 mensen bij de bureaus zul-
len aankloppen. Na de verminde-
ring met dertig formatieplaatsen
zullen de bureaus niet meer dan
310.000 mensen kunnen helpen:
50.000 van hen blijven daarmee dus
in de kou staan.

De LOB heeft de TweedeKamer in-
middels dringend verzocht de mi-
nister tijdens de begrotingsbehan-
delingen in november indringend
over de personeelsproblematiek bij
de bureaus te onderhouden.

Overheid incasseert meer dan dubbele van wat zij uitgeeft

Sport goed voor 2 pct
van nationaal inkomen
ALMERE - Een beter sportklimaat in Nederland is niet alleen
wenselijk, maar economisch gezien ook profijtelijk. Tegenover
de 1,4 miljard gulden die de overheid aan de sport uitgeeft, in-
casseert zij ruim 3 miljard aan een veelheid van belastingen en
retributies, zoals loon- en inkomsten-, vennoot- en omzetbelas-
tingen en sociale premies.

Dat blijkt uit de cijfers in het rap-port 'De macro-economische bete-kenis van Sport' van de Stichtingvoor Economisch Onderzoek, dat in
opdracht van het ministerie vanWVC is vervaardigd en gisteren inAlmere aan staatssecretaris Dees is
aangeboden.

Uit de anderhalfjaar vergende stu-die, die uitgaat van het jaar 1985,blijkt dat de totale bestedingen tenbehoeve van de sport zon 5,6 miljard
gulden bedragen. Aangevuld doorde bijdragen van overheid en be-drijfsleven is dat zelfs 7,9 miljard;bijna twee procent van het natio-
naal inkomen. Daarbij is geen reke-
ning gehouden met het vrijwilli-
gerswerk. Gekwantificeerd be-
draagt dat 2,4 miljard.

Uitwerking
Voor de sportwereld komt het om-vangrijke cijfermateriaal van Fransvan Puffelen, Reynen en Velthuij-sen als geroepen. De onderzoekershebben zich namelijk niet alleen be-
paald tot het vergaren van cijfers,maar ook aangegeven hoe bezuini-
ging en privatisering - heikele on-
derwerpen bij de sportverenigingen- op de duur zullen uitwerken. Zo
wordt berekend dat als er geen
sport meer zou zijn, de particuliere
consumptie na tien jaar met 6 mil-
jard gulden zal zijn gedaald.De tota-

le werkgelegenheid neemt af met
iets minder dan 30.000 arbeidsjaren
en het financieringssaldo van de
overheid neemt toe met 0,6 procent.

Als de sport blijft bestaan maar de
overheid zich volledig terugtrekt,
zijn de schadelijke effecten even-
eens aanzienlijk. De contributie van
de verenigingen zou met vijftig pro-
cent stijgen, de participatie aan ge-
organiseerde sport tot zestig pro-
cent van het huidige niveau dalen,
de werkgelegenheid met 13.000 ar-
beidsjaren afnemen en het produc-
tievolume van de bedrijven met cir-
ca 800 miljoen gulden slinken.

Onder druk
De onderzoekers constateren dathet regeringsbeleid de sport onder
druk zet. De toepassing van het pro-
fijtbeginsel (de gebruiker betaalt)
leidde in de jaren 1979-1985 tot een
kostenstijging die dertien procent
hoger is dan de groei van het natio-
naal inkomen.

Jaarlijkswordt per hoofd van de be-
volking (baby's en grijsaards inbe-
grepen) ruim vijfhonderd gulden
aan sport uitgegeven. In 1985 be-
droegen de sportuitgaven van de
consumenten in Nederland ruim 5,5
miljard gulden. Het totaal aantal ba-
nen in de sportsector bedraagt
66.000.

'Groot bezwaar'
Korthals Altes stelde dat het ope-
nen van de door de Kamer gevraag-
de mogelijkheid ertoe zal leiden dat
meer mensen naar de rechter stap-
pen. Dat kan alleen als het aantal
rechters ook wordt uitgebreid.
Daarvoor is extra geld nodig, dat
Korthals Altes niet heeft. Hij maak-
te 'het grootst mogelijke bezwaar'

tegen de Kamermotie tenzij wordt
aangegeven hoe de extra financiële
lasten gedekt moeten worden. Die
extra lasten schatte Korthals Altes
zelf op 'minstens' twee miljoen gul-
den per jaar.

In het beraad beklaagde de minister
van Justitie zich over het feit dat de
Kamer wel akkoord gaat met bezui-
nigingen op zijn ministerie en het
afstoten van ambtenaren maar tege-
lijk vraagt om meer rechtsbescher-
ming zonder daarextra geld voor uit
te trekken. Ook tijdens de algemene
politieke beschouwingen is er wel-
iswaar over de criminaliteitsbestrij-
ding gesproken maar het 'grote
geld' ging naar milieu, infrastruc-

tuur, werkgelegenheid en uitke-
ringstrekkers, aldus Korthals Altes.

Staatssecretaris Koning (Financiën)
kwam tijdens het beraad tegemoet
aan een wens van de vier grotefrac-
ties. Hij liet weten een wetsvoorstel
te zullen maken waarin een termijn
staat waarbinnen een belastingin-
specteur moet oordelen over een be-
zwaarschrift dat door een belasting-
plichtige tegen een aanslag is inge-
diend. In de praktijk geldt nu een
termijn van een jaar, alhoewel die
niet vastligt. De Kamer wil de ter-
mijn tussen zes en negen maanden
stellen.

binnen/buitenland

PUNT UIT
Burgemeesters

" Minister Van Dijk van Bin-
nenlandse Zaken heeft gistererj
het rijksrecherche-rapport ont«
vangen over de zogenoemde,
burgemeestersaffaire. Hij za}
hoogstwaarschijnlijk begii
gende week een beslissing ne:
men in deze zaak. De burge-
meesters Smallenbroek van
Smallingerland en Faber van
Hoogeveen worden deze week
nog door hem gehoord.

Onderdeel nationaal milieubeleidsplan
Drastische beperking

van woon-werkverkeer
Van onze correspondent

DEN HAAG - Minister Nijpels (Mi-
lieu) wil in de toekomst het woon-
werkverkeer drastisch beperken.
Hij denkt daarbij aan het terug-
dringen daarvan met 30 procent.
De maatregel, die Nijpels voor-
staat, maakt deel uit van het natio-
naal milieubeleidsplan, dat vol-
gend voorjaar wegen zal aangeven,
die tot een schoner milieu in het
jaar 2015 moeten leiden.

Dat verklaarde de bewindsman gis-
termorgen voor de NCRV-radio.
„De terugdringing van het aantal
autokilometers en met name het
woon-werkverkeer moet een bijdra-
ge vormen voor de reductie van de
uitstoot van stikstofoxyde," vindt
Nijpels.

Katalysator
Al eerder besloot de regering tot in-
voering van een nieuwe subsidiere-
geling voor auto's met katalysator.
Kopers van auto's die per 1 januari
1989 een auto met katalysator aan-
schaffen, krijgen als premie voor
het rijden met een schonere motor
1700 gulden. Die maatregel gaat Nij-
pels echter niet ver genoeg. „De
auto is voor een deel verantwoorde-
lijk voor de te hogeuitstoot van stik-

stofoxyde en die uitstoot moet met
zeker 30 procent worden terugge-
bracht. Dus ook bij de auto," aldus
de bewindsman.

De maatregelen maken deel uit van
besprekingen die Nijpels momen-
teel in Sofiavoert met 25 collega-mi-
nisters uit Oost- en West-Europa.
Daarbij zal worden afgesproken de
uitstoot van stikstofoxyde in inter-
nationaal verband te bevriezen.
Voor de Nederlandse milieuminis-
ter gaan die maatregelen echter niet
ver genoeg. „Nederland heeft het
initiatief genomen samen met ne-
gen andere landen om te komen tot
een extra reductie van 30 procent,"
aldus Nijpels. In de praktijk bete-
kent dat dat er strengere eisen zul-
len worden gesteld aan centrales,
raffinaderijen en aan de auto.

Over mensenrechten in Indonesië

Lubbers uit zorg
tegenover Soeharto

Van onze verslaggevers
JAKARTA- Premier Lubbers heeft
gisteren tijdens een eerste gesprek
met de Indonesische president Soe-
harto, zijn bezorgdheid geuit over
de mensenrechten in Indonesië.
Vooral de recente executie van twee
ex-lijfwachten van Soekarno kwam
daarbij aan de orde.

Lubbers legde er de nadruk op dat
het gesprek met de president 'in alle
vriendschappelijkheid' was verlo-
pen. Hij zei na afloop dat hij vooral
teleurgesteld was over het feit dat
de twee ter dood veroordeelden
eerst ruim twintig jaar gevangen
hadden gezeten, alvorens te worden

geëxecuteerd.
Het programma omvatte ook een
kranslegging op de Nederlandse
erebegraafplaats Menting Pulo in
Jakarta waar de 36.000 Nederlandse
oorlogsslachtoffers werden her-
dacht, die in Zuidoost-Azië zijn ge-
sneuveld in Japanse kampen en in
de woelige jaren in die regio na de
Tweede Wereldoorlog.
Even daarvoor had de premier met
een krans de 5.500 doden op de In-
donesische heldenbegraafplaats
Kalibata elders in Jakarta herdacht.
Menting Pulo is een van de zeven
overgebleven Nederlandse erevel-
den op Java, samen goed voor totaal

23.000 graven van oorlogsslachtof-
fers.
Ter gelegenheid van zijn bezoek
heeft de premier gisteravond een
uitwisselingsprogramma aangebo-
den van leidende economen, zowel
in Nederland als Indonesië. Lub-
bers wees erop dat Indonesië in de
afgelopen jaren een enorme kennis
van economische ontwikkelingen
heeft opgebouwd. Het uitwisse-
lingsprogramma van leidende eco-
nomen tussen Nederland en Indo-
nesiëzal vijfjaar duren. Met het pro-
gramma is een bedrag van een mil-
joen gulden gemoeid, dat zal wor-
den betaald uit de begroting van
ontwikkelingssamenwerking.

" In Buren (Gelderland) vond gisteren een
spectaculaire verhuizing plaats. Met wo-
ning en al vertrok defamilie Klaver naar
een plaats 500 meter verderop. Het 55 ton
wegende 'Finse' huis werd met behulp van

een grote kraan op een platformwagen ge-
zet en daarmee vervoerd naar het nieuwe
adres.
Een andere kraan plaatste het gevaarte op
de nieuwefundering.

'Opstand'
Algemeen directeurNouwen van de
ANWB zegt dat wanneer het plan op
korte termijn wordt uitgevoerd, de
automobilist in opstand zal komen.
Ook de BOVAG, de bond van gara-
gebedrijven in ons land, wijst de
maatregelen af. Volgens woord-
voerder R. Boon moeten er andere
maatregelen in de ruimtelijke orde-
ningssfeer worden genomen.

Protest tegen
staatsbezoek

MELBOURNE - Twee Aborigines
hebben gistermiddag aan het begin
van de ontvangst van de Nederland-
se gemeenschap in het Como House
in Melbourne, met een in het Neder-
lands gesteld spandoek gedemon-
streerd tegen het staatsbezoek van
koningin Beatrix aan Australië.

De twee hadden eerder deze maand
in Den Haag een petitie aan de ko-
ningin willen aanbieden met de
vraag af te zien van haar bezoek,
omdat de Aborigines op geen enke-
le wijze kunnen delen in de feest-
vreugde rond 200 jaar Australië. De
Aborigines hebben 1988 uitgeroe-
pen tot' het 'jaar van de rouw. Op
het moment dat de twee hun petitie
in Den Haag wilden aanbieden, was
de koningin al vertrokken. De Abo-
rigines staken hun spandoek de
hoogte in toen koningin Beatrix aan
kwam rijden. Of de koningin het
protest heeft gezien is niet bekend,
wel stapten ambassadeur mr J. Vos
en de directeur van het kabinet van
de koningin jonkheermrW. Quarles
van Ufford onmiddellijk naar de
Aborigines toe en verzekerden hen
dat zij het protest onder aandacht
van de koningin zouden brengen.

Steeds meer
doorrijders
na ongeluk

DEN HAAG - Het aantal automo-
bilisten dat doorrijdt na schade of
een ongeluk te hebben veroor-
zaakt, is vorig jaar fors toegeno-
men: keerde het waarborgfonds in
verband daarmee in 1986 nog
24.000 maal uit, in 1987 lag het aan-
tal gedupeerden op ruim 30.000.

In een stad als Utrecht rijden mo-
menteel per maand meer dan 100
mensen door na schade, in Den
Haag is het aantal doorrijders opge-
lopen tot 400, zo deelden de respec-
tieve politiewoordvoerders maan-
dag mee. De totale schade voor de
gemeenschappelijke verzekeraars
bedroeg in 1987 meer dan43 miljoen
gulden, aldus gisteren de woord-
voerder van het waarborgfonds.

Mensen die hun geparkeerde auto
gehavend aantreffen of anderzins
schade lijden na met een onbekend
gebleven automobilist in de slag te
zijn geweest, kunnen een beroep
doen op het waarborgfonds. Het
fonds wordt volgestort en op peil
gehouden door de gezamelijke auto-
schadeverzekeraars.

Korthals Altes botst met grotepartijen
Kamer wil rechtsgang bij
voorlopige aanslag fiscus
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Een belastingplichti-
ge moet de mogelijkheid krijgen
naar de rechter te stappen bij een
geschil met de belastinginspecteur
over een voorlopige aanslag. Deze
wens hebben de vier grote partijen
in de Kamer gisteren op tafel ge-
legd tijdens een debat over meer
rechtsbescherming voor belasting-
plichtigen. Een en ander is vervat
in een gezamenlijke motie inge-
diend door PvdA-Kamerlid Ver-
meend.

Tijdens het beraad keerde minister
Korthals Altes (Justitie) zich fel te-
gen de Kamerwens. Volgens hem
zijn de belastingrechters nu al over-

belast. Het aantal zaken neemt van
jaar tot jaar toe terwijl de achter-
stand in nog te behandelen zaken
stijgt. Over 1987 liggen nog ruim
26.000 zaken op afhandeling te
wachten, aldus de bewindsman. Rechtsbescherming

Koning en Korthals Altes keerden
zich beiden tegen de stelling dat'de
belastingplichtige nu onvoldoende
rechtsbescherming geniet. Koning
bestempelde dit als 'mythevor-
ming. Hij wees op talrijke initiatie-
ven diezijn genomen om de rechten
van de belastingplichtige juistbeter
te beschermen, onder meer door
ook de Nationale Ombudsman
recht van spreken te geven in belas-
tingzaken.

Mus

" Voor het eerst in de gesclue-
denis is de woesüjngrasmus in
Nederland gesignaleerd. Deze
vermoedelijk uit Rusland af-
komstige zangvogel bivak:
de gisteren in de Amsterdamse
Waterleidingduinen. De u
tijngrasmus (sylvia nana) meet
zon 12 centimeter. De vogel valt
vooral op door zijn geelachtige
polen en een geel oog. Het
diertje leeft in Centraal Azië en
in Noord-Afrika.

Botsingen
" In het zuiden van de Filip-
pijnen zijn dit weekend 35
mensen omgekomen bij onge-
regeldheden tussen het leger
en verschillende verzetsbewe-
gingen. Het bloedigste inci-
dent was zondag in de provin-
cie Lanao del Sur waar 70 ver-
zetsstrijders het stadhuis en
een politiepost in Caromatan
aanvielen. Hierbij verloren 21
opstandelingen, twee soldaten
en een lidvan deparamilitaire
troepen het leven.

Verduisterd
" Officieren van het leger van
Thailand zouden Amerika;;
hulpfondsen hebben verd
terd die bestemd waren v
Kampucheaanse verzetso
nisaties. Dit heeft geleid tot
ernstige vermindering van het
Amerikaanse hulpprogramma
voor het non-communistisch
verzet, aldus de Amerikaa
krant 'Washington Post
krant schat dat met de zaak i
bedrag van 3,5 miljoen dolk,
miljoen gulden) gemoeid is.

Bhutan
9 Koning Jigme Singye Wa
chuck van Bhutan zal i
week officieel
treden met devier zussen du
negen jaar geleden tijdens
privé-plechtigheid trouwde
32-jarige vorst van hel 'Land
van de Donder Draak' wi
lange tijd beschouwd aLs
van 's werelds begeerlijkste
vrijgezellen, hoewel de meeste .
Bhutanen op de hoogte waren
van zijn huwelijk met de
zussen. Volgens Bhutaanse
ditie moest de koning met
vier de zussen trouwen, bij
hij inmiddels vier zoons en
dochters heeft.

Noodweer
" De provincies in het mid-
den van Vietnam hebben sinds
twee weken te kampen met
zware overstromingen, Daar-
bij zijn zeker honderd mensen !
omgekomen. Er worden nog 28 _
mensen vermist. Bijna 140.000 ~
huizen werden verwo.
waardoor 600.000 mensen dak-
loos zijn geworden. Verder is ~
580.000 hectare aan rijstvel- !
den en 248.000 hectare met an- ;
dere gewassen verloren ge- '■gaan.

Hasj

" De Alkmaarse rijkspc
heeft in samenwerking mi
gemeentepolitie van Zaan
bijna 250 kilo hasj met
straatwaarde van bijna een
joen gulden ' gevonden,
drugs werden aangetroffi"
een aanhangwagen en een c. ■■■>.
van in een winterstallin.
Zaandam.

Honden beu
" Bij een referendum ove
galisering van het hondel
dat de Uslandse hoofdstadReykjavik dit weekeinde It i
sprak bijna tweederde va>
opgekomen kiezers zich dac
gen uit. Slechts 39,4 pn.
stemde voor het hond-
kiezers, van wie slechts . \ ■cent ging stemmen, vinden
nelijk dat de honden de rep
tic van Reykjavik ah
'schoonste' stad ter wereld
het spel zetten. De vraag is
ke maatregel de circa 1.000 i
debezitters in de stad nu bi
het hoofd hangt. Zij bel
jaarlijks ruim 220 gulden
debelasting, naast een verp
te jaarlijkse controle doo:
dierenarts.

Vrijgelaten
" Het Iraanse verzet h<
zondag 250 Iraanse krijgs
vangenen vrijgelaten. Bij
vrijlating gaat het om Iraanse ■militairen die tijdens gevech-
ten tussen het 'Nationale--
Iraanse Bevrijdingsleger'
(NLA) en de Iraanse strijd-
krachten krijgsgevangen wa-
ren gemaakt. Het bevrijdings-
leger vocht in de Golfoorlog'
mee aan* de kant van Irak.
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Schichtig
Hij vertelt verder: „Ze wilden
naar Amsterdam, maar ik stond
verkeerd voorgesorteerd. Toch
moest ik rijden en later zijn we
gekeerd. Ik kon in m'n spiegel

zien dat ze schichtig om zich
heen zaten te kijken en ze vroe-
gen steeds waar we waren. Ook
zaten ze in vreemde talen te pra-
ten. Eén van de mannen hoorde
ik zeggen: 'We trappen hem er
straks uit!'. Ik voelde dat hij het
over mij had, maar hij werd ge-
kalmeerd door zn makkers. Hij
was een beetje van het type:
ruwe bolster, blanke pit. Het eni-
ge wat ik dacht was: 'Ik moet met
ze praten. Dat werkt meestal het
beste en gelukkig ging dat later
ook. Toen we eenmaal op de
snelweg zaten, haalde een van
hen een pakje sigaretten tevoor-
schijn. Hij vroeg of wij rookten

en als dat niet zo was, hadden ze
zelf ook geen sigaret opgestoken.
Zoiets verbaast je dan..."
Volgens de Alkmaarder bleef de
sfeer in de auto vrij rustig. „Ze
steldenvragen als: 'Zijn julliege-
trouwd?' En toen we dat ontken-
den, zeiden ze weer: 'Wel doen
hoor!' Uit hun verhalen konden
we ook opmaken dat ze eigenlijk
alleen maar ontvlucht waren om
hun eigen vrouwen en kinderen
op te zoeken. Ook begonnen ze te
praten over het Alkmaarse poli-
tiebureau en hoe mooi dat was.
Ik zei toen nogbij wijzevan grap-
je: 'Zullen we even kijken?',

maar daar voelden ze uiteraard
weinig voor.

Kinderbijslag
£n het advies komt de werkgroep
jpnieuw met het voorstel om de
ïoogte van de kinderbijslag af te
itemmen op het welvaartsniveau
/an het land waar het kind woont
het 'woonlandbeginsel'). Het kabi-
ïét opperde dit plan al met Pasen.
De Kamer wilde er toen niet aan en
froeg om een juridische onderbou-
ving. Die is er nog altijd niet. Wel
ïoudt het kabinet vast aan een be-
:uiniging van 150 miljoen gulden
loor invoering van deze maatregel.

De werkgroep stelt nu voor dit
woonlandbeginsel ook door te voe-
ren in sociale uitkeringen. Het gaat
dan om uitkeringen op basis van de
Toeslagenwet (een wet die een aan-
vulling geeft op WW-, AAW-, WAO-
en ZW-uitkeringen), alsmede uitke-
ringen AOW, AWW (algemene we-
duwen-en wezenwet) en AAW (alge-
mene arbeidsongeschiktheidswet).
De 'export' van uitkeringen ZW en
WAO mag helemaal niet meer, zo
meent de werkgroep. Daarnaast zou
het recht op een AWBZ-uitkering
(algemene wet bijzondere ziekte-
kosten) beperkt moeten worden tot
die kosten welke tijdens een verblijf
in ons land zijn ontstaan. Ook remi-
gratieuitkeringen wil de werkgroep
beperken tot het niveau van dereële
kosten van levensonderhoud in het
land van bestemming. Wat de voor-
stellen concreet opleveren, heeft de
werkgroep niet berekend. Alleen
voor de AWBZ-maatregel heeft zij
vijftien miljoen gulden per jaar ge-
boekt als besparing.

Bijstand
Bij uitkeringen inzake de Algemene
Bijstandswet wil de werkgroep een
zestal veranderingen. Zo moet op-
nieuw bekeken worden of een niet-
Nederlander waarvoor een derde
zich garant heeft gesteld, recht heeft
op bijstand. Uitkeringen moeten be-
perkt blijven tot die groep van bui-
tenlanders, die volgens een verkla-
ring van de Vreemdelingendienst
rechtmatig in ons land verblijven.
Verder mag medische behandeling
alleen na een verklaring van de so-
ciale dienst voor rekening van de
bijstand worden verricht. Er moet
verder een centraal legitimatiebe-
wijs komen voor niet-Nederlanders.
De werkgroep pleit voorts voor ver-
plichte talencursussen Nederlands
voor in ons land werkzame buiten-
landers. Het geld dat WVC nu uit-
geeft aan de minderheden moet an-
ders worden besteed. De gemeen-
ten moeten meer bevoegdheden
krijgen over de middelen. In ons
land verblijvende Surinamers moe-
ten een éénmalig aanbod krijgen
om met financiële steun terug te ke-
ren naar hun land van herkomst.
Dat kost 52 miljoen gulden.

Met 262 km per
uur over snelweg

LANGRES - De Franse politie
heeft gisteren op de snelweg
Nancy-Dyon een Zwitser in een
Porsche aangehouden, die 262
kilometer per uur reed, ruim
tweemaal de maximumsnel-
heid. Het record op het traject
was tot dusverre 250 kilometer.

Als buitenlander kreeg de
Zwitser een milde boete van
900 francs ofwel rond 300 gul-
den, maar hij mag ook twee
maanden niet meer op Franse
wegen komen.

Ex-president
Galtieri

krijgt 12 jaar
ÏUENOS AIRES - Een civiele
echtbank heeft de voormalige pre-
ident Leopoldo Galtieri van Argen-
inië en twee andere leden van de
Toegere militaire junta veroordeeld
ot 12 jaar gevangenisstraf voor hun
ol in de Falkland-oorlog van 1982.

)e openbare aanklager Luis More-
-10 Ocampo had zwaardere straffen
;eëist en wilde onder meer 20 jaar
;evangenisstraf voor Galtieri.

De beklaagden hebben de doeltref-
endheid van de Argentijnse strijd-
krachten door hun veronachtzaam-
leid verminderd", zei de president
■tioracio Catini van de vier rechters.
Haar zijn mening zijn de drie mili-
airen- Galtieri, JorgeAnaya en Ba-
ulio Lami Dozo - gelijkelijkverant-woordelijk voor de oorlog met
Groot-Brittannië om de Falkland-
jilanden. De rechtbank bevestigde
Ie 12 jaar gevangenisstraf waartoe
len militair tribunaal Galtieri in
[984 had veroordeeld, wegens ver-Inachtzaamheid en incompetentie
h het conflict metGroot-Brittannië.

>e oorlog om de archipel in het zui-
en van de Atlantische Oceaan
uurde tien weken en resulteerde in
en nederlaag voor Argentinië.

Geweigerd
De directeur van de Leninwerf,
Czeslaw Tolwinski, zei maandag dat
hij het besluit zal aanvechten. Tol-
winski zei dat hij een opdracht van
de regering om de liquidatievan de
scheepswerf af te wikkelen, naast
zich neer had gelegd. „Ik heb het ge-
weigerd. Ik ga niet de doodgraver
voor de toekomst van de werf wor-
den," aldus Tolwinski, die het be-
drijf al vijfjaar leidt.

De opdracht was afkomstig van

Mieczyslaw Wilczek, een welvaren-
de particuliere ondernemer die on-
langs tot minister van Industrie
werd benoemd in het nieuwe kabi-
net van premier Mieczyslaw Ra-
kowski. De leider van het Solidari-
teit-comité in de werf, Alojzy Sza-
blewski, noemde de opdracht van
Wilczek het bedrijf te liquideren een
'provocatie. Volgens Szablewski
draait het bedrijf 'beter dan ooit.
Volgens PAP wordt de werf op 1 de-
cember formeel opgeheven. De li-
quidatie moet na een jaar afgerond
zijn. Volgens de regering zullen er
geen ontslagen vallen. Een deel van
de werknemers kan gewoon door-
werken, omdat verscheidene mo-
derne afdelingen van het bedrijf
worden overgenomen door een an-

dere werf. Bovendien zijn er vol-
gens de autoriteiten voldoende va-
catures bij andere scheepswerven
in de stad. Deze week worden al
speciale bemiddelingsbureaus ge-
opend om de werknemers te helpen
een nieuwe baan te vinden.

De schepen dieal op stapel staan bij
dewerf worden voltooid, terwijl op-
drachten waarmee nog niet begon-
nen is, aan andere werven worden
doorgespeeld. Als reden voor het
besluit de werf op te heffen noemt
de regering het chronische tekort
aan arbeidskrachten bij de werf en
het verouderde machinepark. Ver-
der wijst de regering erop dat de
produktie de afgelopen jaren sterk
is afgenomen: van 24 schepen in
1979 tot 9 schepen in 1987.

Ontspannen
Het was dus een redelijk ont-
spannen sfeertje, maar ik werd
weer ongerust toen we in de
buurt van Amsterdam kwamen,
Ik dacht toen: 'Wat gaat er nu ge-
beuren?' Ze wilden naar het cen-
trum. De man uit Singapore, die
zich vrij rustig had gehouden,
nam toen de leiding op zich. Hij
zei wel een paar adressen te we-
ten in de stad.
Toen we bij de Haarlemmerhout-
tuinen stilstondenvoor een stop-
licht, stapten ze plotseling uit. Ze
wildenons adres, om ons terug te
betalenvoor de kosten. Ik zei dat
dat niet nodig was. Toen kregen
wevan hun alledrie nog een zoen
en gingen ze in jubelstemming
de stad in. Wij besloten om direct
naar Alkmaar terug te gaan. Ik
wilde niet blijven. Ik dacht: Dat
halfuurtje komt er ook niet meer
op aan. In Alkmaar aangekomen,
zijn we direct doorgereden naar
het politiebureau."

Voorstellen ambtenaren 'inzake buitenlanders':

'Woonlandbeginser ook
in andere uitkeringen

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Sociale uitkeringen van buitenlanders, die
ooit in ons land hebben gewerkt, moeten worden afgestemd
op het minimum-bestaansniveau in het land waar ze wonen.
Het recht op uitkeringen volgens de Ziektewet (ZW) en de
Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO) moet worden geschrapt,
als de betrokkene buiten ons land gaat wonen. Dat staat in
een advies dat een ambtelijke werkgroep onlangs aan het ka-
binet heeft uitgebracht.

[n de werkgroep, die onder leiding
stond van drs Uni, topambtenaar op
Binnenlandse Zaken, zaten verte-
genwoordigers van Financiën, So-
riale Zaken, Economische Zaken,
Justitie, Buitenlandse Zaken, On-
derwijs, WVC en Algemene Zaken.
Het kabinet heeft nog geen stand-
punt over het advies ingenomen.

De werkgroep wijst erop dat het in
endere landen hoogst ongebruike-
ijk is dat mensen, die in het buiten-
and wonen, het recht op een uitke-
ring behouden. Hier is dat wel het
jeval.

Lech Walesa: politieke provocatie

Regering bevestigt
sluiting Leninwerf

WARSCHAU - De Lenin-scheeps-
werf in de Poolse havenstad
Gdansk, die de bakermat van het
verboden vakverbond Solidariteit,
vormde, wordt gesloten. Dit heeft
de Poolse regering gisteren beves-
tigd. Volgens een bericht van het
officiële nieuwsagentschap PAP
moet de werf dicht omdat zij niet
rendabel is.

Op deLeninwerf werken zon 12.000
mensen onderwie de voorzitter van
het verboden vakverbond Solidari-
teit, Lech Walesa. De scheepswerf,
die nog steeds een van de belang-
rijkste bolwerken van Solidariteit
vormt, werd al langer bereigd met
sluiting, evenals een aantal andere
verliesgevende bedrijven. De direc-
tie kreeg begin dit jaar al van de Na-

tionale Bank van Polen te horen dat
het bedrijf niet in aanmerking zou
komen voor verdere overheidssteun
en kredieten.

" Lech Walesa maakt voor de ingang van de Lenin-werf het V-teken tijdens de stakingen in mei
van dit jaar.

binnen/buitenland
Bestuurder 'gekaapte' auto verbaasd en opgelucht

'De drie ontsnapten zoenden
ons toen ze weer uitstapten'

Van onze correspondent
ALKMAAR - „Toen ze in Am-
sterdam uitstapten, zoenden ze
Ons. Jubelend liepen ze de stad
in en zwaaiden nog even. Ook
vroegen ze naar ons adres, want
ze wilden geld overmaken om de
kosten van de rit te vergoeden."
De bestuurder van de auto die
zondagavond werd gekaapt door
drie van de tien ontsnapte gede-
tineerden uit de Alkmaarse ge-
vangenis, kijkt met enige verba-
zing terug op het gedwongen
ritje naar Amsterdam. Aanvan-
kelijk kwamen de drie ontsnap-
ten nogal ruw, paniekerig en
schichtig over, maar later ont-
wikkelde zich een 'niet onplezie-
rig' gesprek.

De automobilist die anoniem wil
blijven, was met zijn vriendin on-
derweg naar haar ouders toen ze
plotseling door de gevluchte ge-
vangenen werden overvallen.
„We stonden stil voor een ver-
keerslicht. Ineens rukten de
mannen het portier open. Pa-
niek, gegil, je weet niet wat er ge-

beurt. Eén man dook over m'n
vriendin heen om de autosleutels
te pakken. Toen hij die had, de-
den ze het achterportier open en
doken met zn drieën naar bin-
nen. Dat was het meest bedrei-
gende moment. Ze riepen: 'Je
moet ons helpen! We moeten
weg!' Zo begon het..."

Tijdens fraude-proces in New York

Imelda Marcos wast
handen in onschuld

NEW VORK - Imelda Marcos, de
echtgenote van de verdreven Filip-
pijnse president Ferdinand Marcos,
heeft zich maandag onschuldig ver-
klaard aan de haar ten laste gelegde
feiten. De 59-jarige gewezen 'first
lady', die is aangeklaagd wegens
fraude en plundering van de Filip-
pijnse schatkist om onroerend goed

te kopen in Manhattan, moest in
New Vork voor de federale recht-
bank verschijnen.

De in een aquamarijne baljapon ge-
klede mevrouw Marcos zat meer
dan drie kwartier in de rechtszaal.
Terwijl haar advocaten met de
openbare aanklagers erover be-
raadslaagden hoe zij de borgsom
van vijf miljoen dollar bij elkaar
moest krijgen, zat Imelda met een
zakdoek in haar handen geklemd-
Volgens ooggetuigen die in de zaal
met een verrekijker de kleinste be- .
wegingen van mevrouw Marcos re-
gistreerden, waren haar ogen ge-
vuld met tranen. Rechter JohnKee-
nan gaf de advocaten 72 uur de tijd
om met een borgsom op de proppen
te komen.

De vroegere Filippijnse schoon- 1
heidskoningin en haar man, die j
twintig jaar lang het land heeft be- j
stierd en in 1986 bij een volksop-
stand werd afgezet, wonen sinds-
dien in ballingschap op Hawaii. Zij Iworden ervan beschuldigd de Filip- !
pijnse schatkist zo'n 103 miljoen
dollar lichter te hebben gemaakt
voor hun duistere transacties in
Manhattan. Daarnaast zouden zij
Amerikaanse banken voor 165 mil-
joen dollarhebben benadeeld.

Center Parcs
Maasmechelen

nog grootser
Van onze correspondent

HASSELT - Het ziet er naar uit dat
het nieuwe recreatie-oord dat Cen-
ter Parcs in Maasmechelen gaat
bouwen, nog grootser wordt dan
aanvankelijk gepland. Er is een in-
vestering mee gemoeid van ruim
2V2 miljard Bfr en op termijn moe-
ten er 300 fulltime en 150 parttime
banen komen.

Het hoofdgebouw zal overspannen
worden door een ovalen glazen koe-
pel van 28 meter hoog. In het hele
complex zullen zoals gebruikelijk
tropische temperaturen heersen
maar de inrichting wordt nog fan-
tastischer dan men al van Center
Parcs gewoon is. Er komen binnen
een hotel, een winkelcentrum, ont-
spanningsruimten, vergaderloka-
len, alle mogelijke sportaccommo-
daties, tuinen met tropische planten
en dieren, watervallen, rotstuinen
en uiteraard het traditionele golf-
slagzwembad.
In de buurt van dat complex komen
700 bungalows.
Anderzijds heeft Center Parcs nu
beslist definitief af te zien van de
bouw van een park in Duitstalig
België, tussen Kelmis en Raeren.
Die plannen worden vooral om eco-
nomische redenen opgeborgen.

'Macaber'
Walesa noemde het besluit de werf
te sluiten een 'politieke provocatie
van premier Rakowski gericht te-
gen de bakermat van Solidariteit.
„Het zijn niet de economie ofecono-
mische hervormingen, maar het is
de politiek die hem tot dit besluit
hebben gebracht," aldus Walesa. De
leidervan Solidariteit zei nog niet te
weten hoe het vakverbond op de
maatregel zou reageren, maar hij zei
vastbesloten te zijn voor het voort-
bestaan van de werf te strijden. Wa-
lesa noemde het 'macaber' dat de re-
gering juist het bedrijf waar in 1980
de Akkoorden van Gdansk werden
gesloten, had uitgekozen als eerste
slachtoffer van het saneringsbeleid.

Weer politiek schandaal in België
Partijkassen zouden met
zwart geld zijn gespekt

BRUSSEL - België zit weer
met een politiek schandaal.
Er bestaan sterke aanwijzin-
gen dat het Liberale Studie-
centrum 'Paul Hymans' voor
miljoenen guldens heeft ge-
fraudeerd. Het centrum, dat
werkt voor zowel de Neder-
lands- als de Franstalige Li-
berale Partij in België (PVV
en PRL) wordt ervan ver-

" dacht zwart geld te hebben
doorgesluisd naar de partij-
kassen. Verder zou het cen-
trum gefingeerde schen-
kingsattesten hebben afgege-

ven aan bedrijven die daar-
voor een belastingaftrek kre-
gen.

Dat zou zich allemaal hebben af-
gespeeld in de jaren 1985 tot en
met 1987. Er zouden drie voor-
malige ministers bij betrokken
zijn: oud-minister van Justitie
Jean Gol, oud-minister van Fi-
nanciën Paul Hatry, en oud-mi-
nister van Verkeer Herman de
Croo. Het parket zou van plan
zijn om de opheffing van de par-
lementaire onschendbaarheid
van dit drietal te vragen, maar
het heeft dat nog niet bevestigd.

Liberale kopstukken ontkennen
dat er bij het centrum onregel-
matigheden zouden zijn ge-
pleegd. Oud-minister Jean Gol
spreekt over een juridische ko-
medie en een anti-liberale hetze.
Herman de Croo zegt er niet eens
van op de hoogte te zijn dat er
een onderzoek werd ingesteld.

Naar zijn weten, zo zei hij, 'is er
bij het centrum nooit wat onwet-
tigs gebeurd.

Oud-minister De Croo zegt ver-
der dat de jaarlijkse begroting
van het centrum slechts een half

miljoen gulden omvat, en dat er
dusnooit sprakekan zijnvan een
miljoenenfraude. Het centrum
mag attesten afgeven aan schen-
kers die daarvoor belastingaftrek
kunnen krijgen. Als personen of
bedrijven ons meer geven dan de
wet toestaat is dat hun zaak, en
niet de onze, aldus de vroegere
bewindsman.

Jaruzelski wil
geen preek van
Thatcher over

Solidariteit
LONDEN - De Poolse leider
generaal Wojciech Jaruzelski is
niet gediend van buitenlandse
eisen het verboden Poolse vak-
verbond Solidariteit te legalise-
ren. Jaruzelski, die zich duide-
lijkrichtte tot deBritse premier
Margareth Thatcher, heeft dit
gezegd in een interviewmet het
Britse dagblad 'The Guardian'
van gisteren. Thatcher brengt
vanaf morgen een bezoek aan
Polen.
„Het is soms surrealistisch als
politici, die nauwelijks vriende-
lijk genoemd kunnen worden
tegen de vakbonden in hun
eigen land, eisen dat Polen de
vakbonden rechten geeft waar
zij in hun eigen land tegen
vechten," aldus de Poolse lei-
der. Hij doelde hiermee op
Thatcher, die als zij deze week
in Polen aankomt, middenin de
confrontatie tussen Solidariteit
en de Poolse regering valt. Zij
is de eerste Britse premier die
Polen bezoekt.
Hoewel waarnemers op het mo-
ment een historischpact tussen
de regering en de oppositievrij-
wel uitgesloten achten, bestaat
er volgens Jaruzelski geen 'on-
oplosbaar conflict' tussen de
Poolse leiders en Solidariteit.
Hij gelooft dat een dialoog tus-
sen beide partijen nog steeds
mogelijk is. „Het probleem in
Polen is niet zozeer het op-
nieuw erkennen van Solidari-
teit, maar de fundamentele ga-
ranties omtrent de betrouw-
baarheid van de partner," zo zei
Jaruzelski in het interview. Hij
voegde daaraan toe dat „Het de
ronde-tafel-gesprekken zijn die
het mogelijk maken overeen-
stemming te bereiken en een
optimaal model te vinden voor
de vakbonden in Polen."

Onderzoek
Maar een feit is dat de Bijzondere
Belasting Inspectie (BPI) vele
maanden gestoken heeft in een
onderzoek bij het centrum. Er
zijn documenten in beslag geno-
men en de BPI heeft het dossier
eind vorige week overgemaakt
aan het parket van Brussel.

Het 'Paul Hymans' centrum is
gevestigd in Eisene, één van de
negentien gemeenten van Brus-
sel. In 1984 was het gebouw het
doelwit van een bomaanslag. Er
ontplofte toen een lading explo-
sieven, die er geplaatst was door
leden van de CCC, de strijdende
communistische cellen. De vier
CCC-leden werden onlangs ver-
oordeeld tot levenslange gevan-
genisstraf.
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OR achter
afslanking
Vredestein

ENSCHEDE - De ondernemings-raad van de bandendivisievan Vre-"testein in Enschede, waar 1500pensen werken, heeft positiefgead-viseerd over reorganisatieplannen.
Vredestein wil het aantal banen ine indirecte sfeer met zeventig te-■^gdringen. Volgens de directeurj^rsonele zaken, drs. G. van der
Ruggen, is nog niet duidelijk hoe-Veel gedwongen ontslagen er zullen
vallen. Vredestein maakte de plan-
Jjen in september bekend. De on-"ternemingsraad had er moeite mee,"ftaar is inmiddels overtuigd geraakt
"an de noodzaak van de reorganisa-
le °P grond van een aangepastrap-
port van de directie.

Al kwart
werknemers

Solvay Chemie
kocht aandeel

HERTEN- Bij Solvay Chemie in
"erten heeft al een kwart van de
Werknemers een aandeel ge-
jacht. Vanwege het 125-jarig ju-bileum van het chemieconcern
nebben alle 44.000 werknemersde mogelijkheid om aandelen te
Kopen voor 373,10 gulden. Dat is
iets meer dan de helft van de re-
cente beurskoersen.'lnschrijven
is nog mogel _k tot donderdag 3
november aanstaande.

Westduitse minister?

'Auto wordt
goedkoper'

BONN - Volgens de Westduitse mi-
tin n Van ec°nomisehe zaken, Mar-
P Bangemann, kunnen auto's in de
3«e Gemeenschap na de een-
-1 QoVtmg van de E"ropese markt (in
£»»_) gemiddeld 5,7 procent goed-Wr worden. Het wegvallen vane Dlnnengrenzen levert de Europe-se auto-industrie een besparing op
f^Hu 1'5 miljard mark. Door hetgoedkoperworden van auto's zal deautoverkoop kunnen toenemen metzes procent tot 575.000 stuks per
jaar, aldus Bangemann.

BEURS-
OVERZICHT

Kalm
AMSTERDAM - De Amster-damse effectenbeurs is de nieu-
we week in een rustige stem-
ming begonnen. Vrije dagen op
vandaag in een aantal Europese
landen wierpen hun schaduwen
al vooruit. De stemming wasücht verdeeld met in de middag
een lichte teruggang, maar de af-faire bleef beperkt. In aandelenwerd voor nog geen half miljard
omgezet, waarbij het grootstedeel voor de internationale fond-
sen, was bestemd. Dit gold ook
voor de optiebeurs waar Philips
met 5600 contracten koploper
was..
De kleine winsten die sommige
hoofdfondsen aan het begin vande dag lieten zien smolten in de
middag weg toen Wall Street
flink lager opende. Het slot vanhet liedje was een licht lagere
beurs waarbij de verliezen echter
zeer beperkt bleven. De stem-
mingsindex sloot 0,1 punt lager
op 101,8 na eerst een halve punt
hoger te zijn geweest.

Op de lokale markt mocht niet
worden gehandeld in aandelen
Van Berkel in afwachting van
een bericht. Dit bericht, dat in de
vooravond verscheen, maakte
gewag van opnieuw miljoenen-
verliezen en de zoveelste her-
structurering. Vast was Nutricia
waarvoor f5meer werd betaaldop f 244. Op de parallelmarkt was
LCI vast met een winst van f 2,20
op f 32,50. De obligatiemarkt was
fractioneel lager.

Verscherpt
Bijna alle traditionele emigratielan-
den hebben sinds de jaren vijftig
hun vestigingsvoorwaarden ver-
scherpt. Amerika kent de strengste
regels: De emigranten dienen min-
stens over een beginkapitaal van
250.000 gulden te beschikken, en er
bestaat een puntensysteem dat be-
paald of menvoor emigratie in aan-
merking komt. Hoe ouder het gezin
met emigratieplannen is, hoe min-
derpunten het krijgt bijvoorbeeld.

Aan het einde van de jaren veertig
en begin jaren vijftig, na de Tweede
Wereldoorlog, was hetaantal Neder-
landse boeren dat ging emigreren
het grootst. Het lijkt erop dat er
sinds de jaren tachtig weer een
nieuwe stijging gaande is, al is die
veel geringer dan na de oorlog, zegt
Willebrand.
Over de reden dat steeds meer boe-
ren weer willen emigreren wil Hille-
brand nog niets kwijt. Wel erkent hu'
dat de omstandigheden ir_ veel sec-
toren van de Nederlandse land- en
tuinbouw niet ideaal zijn. Het aantal
bedrijven neemt af, en debestaande
bedrijven worden groter. „Waar
eens drie boeren hun boerderij en
land hadden, woont en werkt er nu
nog maar één. Veel kinderen van
boeren kunnen daardoor geen land-
of tuinbouwbedrijf starten", aldus
Hillebrand.

" Gisteren is Aero Lloyd in Duitsland begonnen met binnenlandse lijnvluchten tussenFrankfurt Dusseldorf, München en Hamburg. Op defoto: Een Mc Donnel-Douglas 87 vanAero Lloyd bij de eerste start vanaf de Hamburgse luchthaven

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.t s.k

AEGON 88,40 88,40
Ahold 85,90 85,20
Akzo 157,60 157,10
A.B.N. 43,50 43,30
Alrenta 160,30 160,80
Amev 56,50 56,40
Amro-Bank 80,70 80,00
Ass. R'dam 140,70 140,50
Bols 144,80 145,50
BorsumijW. 112,00 111,50
Bührm.Tet. 58,80 58,50
C.S.M.eert. 63,20 63,00
Dordtsche P. 210,00 208,30
Elsevier 62,50 62,00
Fokker eert. 26,70 27,50
Gist-Broc. c. 43,50 43,00
Heineken 143,50 142,80
Hoogovens 65,30 65,40
Hunter Dougl. 75,70 76,20
Int.Müller 64,70 65,70
KLM 39,50 39,70
Kon.Ned.Pap. 43,80 44,00
Kon. Olie " 226,00 224,30
Nat. Nederl. 67,40 66,50
N.M.B. 184,70 183,70
Nedlloyd Gr. 225,00 225,20
Nijv. Cate 76,00 74,80
Océ-v.d.Gr. 286,00 283,00
Pakhoed Hold. 89,20 89,40
Philips 31,90 32,00 f
Robeco 94,40 94,60
Rodamco 151,80 151,80
Rolinco 88,90 88,90
Rorento 59,40 59,60
Stork VMF 23,00 23,50
Unilever 121,20 120,10
Ver.Bezit VNU 94,50 94,80
VOC 32,10 31,90
Wessanen 83,00 82,30
WoltKluwer 156,10 156,40

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 27,50 2790ACF-Holding 58,50 58,00Ahrend Gr. c 150,00 150,50
Alg.Bank.Ned 44,10 42,80
Asd Opt. Tr. 25,70 26,00Asd Rubber 8,20 8 00Ant. Verff. 340,00
Atag Holde 61,00 61,20
Autlnd.R'dam 55,00 55,00
BAM-Holding 212,00 214,00
Batenburg 61,00 62,50
Beers 105,00 105,00
Begemann 52,30 52,30
Belindo 422,00 423,00
Berkels P. 9,80
Blyd.-Will. 22,20 22,20
Boer De, Kon. 249,00 243,00
de Boer Winkelbedr. 56,10 56,50
Boskalis W. 9,60 9,50
Boskalis pr 8,00 7,95
Braat Bouw 899,00 899,00
Burgman-H. 3100,00
Calvé-Delft c 808,00 790,00

Calvépref.c 4330,00 4350,00
CenterParcs 55,20 56,80
Centr.Suiker 62,50 61,70
Chamotte Unie 10,30 10,10
Cindu-Key 94,00 92,00
Claimindo 408,00 407 00Cred.LßN 68,20 69,50
Crown v.G.c 61,80 61,50
Desseaux 191,00 191,50
Dordtsche pr. 206,70 204,50
Dorp-Groep 40,50 4050
Econosto 172,90 173,50
EMBA 97,00 100,00bEnraf-N.c. 41,30 41,00
Eriks hold. 284,80 285,00
Frans Maas c. 48,50 48,50
Furness 64,20 63,30
GammaHolding 62,80 62,70
Gamma pref 6,00 5,90
Getronics 27,20 26,60
Geveke 33,50 33,80
Giessen-de N. 76,00 77,00
GoudsmitEd. 150,50 152,00
Grasso's Kon. 76,30 75,50
Grolsch 104,50 107,00
GTI-Holding 121,70 122,00
Hagemeyer 70,50 70,30
H.B.G. 162,50 164,00
HCS Techn 11,00 10,90
Hein Hold 123,00 122,80
Hoek's Mach. 146,50 147,50
Holdoh Hout 475,00 475,00
Holec 14,80 14,80
H.A.L. Tr. b 715,00 710,00
Holl.Am.Line 718,00 713,00
Heineken Hld 123,00 122 80
Holl.Sea S. 1,46 1,45
Holl.Kloos 280,50 281,00
Hoop en Co 10.90 10,80
Hunter D.pr. 2,00
ICA Holding 17,80 18,00
IGB Holding 31,60 31,80
IHC Caland 18,30 18,10
Industr. My 147,00 148,00
Ing.Bur.Kondor 592,00 593,00
Kas-Ass. 32,10 32,60
Kempen & Beg. 198,00
Kempen Holding 16,50 16,10
Kiene's Suik. 1220,00 1220,00
KBB 74,50 74,00
KBB (eert.) 74,00 73,00
Kon.Sphinx 59,50 59,80
Koppelpoort H. 252,00 252,00
Krasnapolsky 155,50 155,50
Landré _ Gl. 39,50 38,00
Macintosh 39,50 39,80
Maxwell Petr. 562,00 562,00
Medicopharma 63.50 63,00
Melia Int. 5,90 6,00
MHV Amsterdam 18,70 18,70
Moeara Enim 990.00 97100
M.Enim 08-cert 12700,00 12600,00
Moolen en Co 31,00 30,30
Mulder Bosk. 40,30 40,30
Multihouse 11,10 11,00
Mynbouwk. W. 407,00 407,00
Naeff 225,00

NAGRON 39,00 39,00
NIB 472,00 472,00
NBMBouw 11,90 12,00
NEDAP 241,00 240,00
NKF Hold.cert. 188,00 188,50
Ned.Part.Mij 29,30 29,30
Ned.Springst. 7150,00 7200,00
Norit 535,00 533,00
Nutricia 227,00 226,50
Orco Bank c. 82,00 82,00
OTRA 382,00 385,50
Palthe 143,00 143,00
Polynorm 83,80 82,00
Porcel. Fles 114,00 114,00
Ravast 55,00 55,30
Reesink 58,00 58,40
Riva 44,50 44,00
Riva (eert.) 44,50 44,50
Samas Groep 55,80 56,00
Sanders Beh. 73,50 73,50
Sarakreek 32,50 32,20
Schuitema 1100,00 1100,00
Schuttersv. 98,00 98,00
Smit Intern. 26,90 25,50
St.Bankiersc. 24,50 24,70
Telegraaf De 359,50 359,50
Text.Twenthe 205,00 206,00
Tulip Comp. 65,10 64,70
Tw.Kabel Hold 104,90 107,50
Tw. en Gudde 95,00 95,00
Übbink 74,00 74,00
Union Fiets. 17,60 17,00
Ver.Glasfabr. 202,00 200,00
Verto 66,80 67,20
Volker Stev. 38,30 38,70
Volmac Softw. 78,00 78,70
Vredestein 18,20 18,30
VRG Gem.Bez. 147,00 147,50
Wegener Tyl 143,50 144,00
West Invest 19,90 19.90
Wolters Kluwer 156,00 156,20
Wyers 57,00 57,00

Beleggingsinstellingen
ABN Aand.f. 66,00 66,20
ABN Beleg.f. 52,90 53,00
Aldollar BF $ 20,90 20,90
Alg.Fondsenb. 215,00 215,00
AllianceFd 11,80 11,80
Amba 42,70 42,70
America Fund 267,00 267,00
AmroA.inF. 89,10 89,10
Amro Neth.F. 65,60 65,80
Amro Eur.F. 62,50 62,10
Amvabel 97,00 96,00
Bemco Austr. 63,00 62,00
Bever Belegg. 26,00 26,50
BOGAMIJ 116,30 118,50
Delta Lloyd 37,30 37,50
DPAm. Gr.F. 21,80 21,50
Dp Energy.Res. 34,00 34,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00'EMF rentefonds 68,50 68,30Eurinvest(l) 105,00 105,00
EurAss. Tr. 5,10 5,10
EurGrFund 48,50 48 70
Hend.Eur.Gr.F. 149,80 150,50

Henderson Spirit 62,00 62,50
Holland Fund 60,50 60,70
Holl.Obl.Fonds 129,00 128,70
Holl.Pac.F. 95,00 95,40
Interbonds 589,00 589,00
Intereff.soo 29,80 29,80
Intereff.Warr. 199,50 198,30
JapanFund . 37,00 37,00
MX Int.Vent. 66,00 65,80
Nat.Res.Fund 1290,00 12,0,00
NMBDutch Fund 32,30 32,20
NMB Oblig.F. 36,40 36,40
NMBRente F. 100,60 100,70
NMB Vast Goed 35,80 35,80
Obam, Belegg. 183,50 d 183,50
OAMF 14,65 14,65
Orcur.Ned.p. 47,50 47,30
Rentalent Bel. 1352,70 1353,40
Rentotaal NV 30,90 30,90
Rolinco cum.p 98,70 99,00
SciTech 16,90 16,90
Technology F. 19,00 18,70
Tokyo Pac. H. 223,00 221,50
Trans Eur.F. 64,10 63,90
Transpac.F. 489,00 475,00
Uni-Invest 120,50 120,00
Unico Inv.F. 85,00 85,00
Unifonds 27,10 26,70
Vast Ned 119,10 119,10
Venture F.N. 38,50 38,70
VIB NV ' 83,70 83,80
WBOInt. 75,50 ' 75,50
Wereldhave NV 204,00 204,30
Buitenlandse obligaties
m EEGB4Ü) 107,60 107 60
3/2 EngWarL 37,30 37,00
5% EIB 65 100,00 100,00
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34,00 34,00
Amer. Brands 55,20 55,60
Amer. Expres 28,00 27 90
Am.Tel._ Tel. 27,35 28,00
Ameritech 95,30 95,30
Amprovest Cap. 127,00 127,00
Amprovest Inc. 232,00
ASARCO Inc. 25,30 26,10
Atl. Richf. 79.20 79,20
BAT Industr. 4,70 4,70
Bell Atlantic 72,30 72,80
BellCanEnterpr 38,60 38,60
Bellßes.Adlr 1,65 165
BellSouth , 41,70 42 20BET Public 2,28 2 29f
Bethl. Steel 21,50 22,00
Boeing Comp. 64,80 64,40
Chevron Corp. 46,50 47 00
Chrysler 26,60 26,80
Citicorp. 25,20 25,30Colgate-Palm. 46,30 46,00Comm. Edison 32,30 32,20
Comp.Gen.El. 403,00 400,00
Control Data 19,30 19,00
Dai-IchiYen 3020,00 3100,00
Dow Chemical 90,50 90,00Du Pont 81,60 81,10

Eastman Kodak 47,50 47,60
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 228,00 228,00
Exxon Corp. 45,30 44,60
First Paclnt 1,30
FluorCorp. 20,00 19,80
Ford Motor 53,00 52,80
Gen. Electric 44,20 43,20
Gen. Motors 80,30 83,25
Gillette 35,70 35,50
Goodyear 52,00 52,00
Grace & Co. 29,25
Honeywell 63,80 63,30
Int.Bus.Mach. 121,00 120.60
Intern.Flavor 47,10 46,75
Intern. Paper 46,60 46,00
ITTCorp. 52,00 51,60
Litton Ind. 73,70 73,50
Lockheed 43,80 43,75
Minnesota Mining 61,50 61,50
Mobil Oil 44,20 44,50
News Corp Auss 11,40 11,50
Nynex 66,20 66,20
Occ.Petr.Corp 26,20 26,20
Pac. Telesis 30,50 30,70
P& 0.0)) 6,00 6,00
Pepsico 40,80 41,00
Philip Morris C. 95,30 94,50
Phill. Petr. 20,80 19,70
Polaroid 35,00 37,50
Privatb Dkr 235,00
Quaker Oats 57,00 56,00
RJRNabisco 82,75 84,00
St.Gobin Ffr 550,00
Saralee 46,25 46,75
Schlumberger 33,20 33,40
Sears Roebuck 44,10 43,70
Southw. Bell 41,60 41,20
Suzuki (yen) 735,00 733,00
Tandy Corp. 42,00 42,70
Texaco 44,50 45,00
Texas Instr. 37,50 38,10
T.I.P Eur. 1,71 1,71
ToshibaCorp. 985,00 1010,00
Union Carbide 26,30 26,70
Union Pacifie 61,50 63,00
Unisys 27,80 28,10
USX Corp 27,30 27,40 d
US West 57,20 57,30
Warner Lamb. 77,00 75,75 dWestinghouse 54,00 52,70 d
Woolworth 56,00 54,00
Xerox Corp. 59,00 d 59,20
Certificaten buitenland
AMAX Inc. 44,00 44,00
Am. Home Prod. 163,00
ATTNedam 53,00 54,00
ASARCO Inc. 33,00
Atl.Richf. 155,00 155,00
Boeing Corp. 130,00 129,00
Can. Pacifie 32,50 33,00
Chevron Corp. 93,50
Chrysler 51,00 51,50
Citicorp. 50,00 50,00
Colgate-Palm. 93,50 92,00
Control Data 36,00 34,00

—
Dow Chemical 180,00 178,00
Eastman Kodak 94,00 94,00
Exxon Corp. 92,00 89.00
Fluor Corp. 42,50
Gen. Electric 87,00 86,50
Gen. Motors 158,00 165,00
Gillette 73,00 72,00
Goodyear 105,00 104,00
Inco 56,00 57,00
IB.M. 233,00 235,00
Int. Flavors 92,50
ITTCorp. 103,00 103,00
Kraftlnc 176,00 201,50
Kroger 105,00 105,50
Lockheed 87,00 87,00
Merck & Co. 117,00 114,00
Minn. Min. 122,00 122,00
Pepsi Co. 78,00 79,50
Philip Morris C. 190,00
Phill.Petr. 40,00 40,00
Polaroid 70,00 71,00
Procter _ G. 165,00
Quaker Oats 111,00 111,00
Schlumberger 65,00 d 67,50
Sears Roebuck 85,00 86,00
Shell Canada 69,00 67,00
Tandy Corp. 82,00 83,50
Texas Instr. 77,00 77,00
Union Pacifie 122,00 124,00
Unisys Corp 57,00 56.00
USX Corp 56,00 56,00
Varity Corp 4,00
Westinghouse 106,00 105,50
Woolworth 106,50 106,50
Xerox Corp. 113,00 113,00
Certificaten buitenland
Deutsche B. 545,00 543,00
Dresdner B. 306,00 304,00
Hitachi(soo) 1200,00 1200,00
Hoechst 306,00 305,00
Mits.El.(soo) 400,00 400,00
Nestlé 8450,00
Siemens 494,00 490,00
Warrants
Akzo 42,70 42,20
AMRO warr. 6,70 6,60e
Asia Pac Gr F. 4,10 4,10
Bogamij 10,10 10,20
Falcons Sec. 12,60 12,40
Honda motor co. 2310,00 2290,00
K.L.M. 85-92 120,00 122,50
Philips 85-89 34,50 36,50
Stßankiers a 4,00 4,00
St.Bankiers b 5,10 5,10
Euro-obligaties & conv.
10/4Aegon 85 102,50 102,50
Aegon warr 15,30 15.30
lOV2ABN 87 99,75 100,10
13Amev 85 99,30 99,30
13Amev85 99,15 99,15
10AmevBs 104,40 104.40
HAmevB6 100,00 99,95
14'/4AmroB7 99,85 99,85
13Amro-BankB2 103,25 103,25

lOV2 Amro 86 98,70 98,70
10Amro 87 99,00 99,00
5% Amro 86 101.75 101,75
Amro Bank wr 29,90 30,30
Amro zw 86 70,75 70,75
9BMH ecu 85-92 102,25 102,75
7 BMH 87 97,90 97,90
HCCRaboB3 103,75 103,75
9CCRabo 85 107,00 107,00
7CCRabo 84 108,25 108,25
10'eEEG-ecu 84 101,90 101,90
93ME18-ecu 85 106,50 106,50
12/2HIAirl.F 96,10 96,20
12NIB(B) 85-90 104,75 104,75
11'/4NGUB3 105,00 105,00
10NGU 83 102,50 102,50
2/4 NMB 86 87,25 87,10
NMB warrants 33,00 33,20
8% Phil. 86 99,00 98,90
6% Phil.B3 96,50 96,50
14'AUn.Becumy 86 99,25 99,25
12'/.Unil. 98,00 98,00

4^4Akzo 69 222,00 222,00
s/2 Amro 69 392,00
53/4 Gist 69 500,00 490,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 4,50 4,90
Bredero eert. 1,70 1,70
11 Bredero 1,20 1,20
Breev. aand. 6,50 6,70
Breev. eert. 6,50 6,70
Leidsche Wol 2,70 2,80
LTV Corp. 2,70 2,80
Rademakers 29,00 29,00
RSV. eert 1,70 1,70
7V_RSV 69 87,50 86,00

Parallelmarkt
Alanheri 15,00 14,90
Berghuizer 51,50 50,70
Besouw Van c. 38,50 38,00
CB Oblig.F.l 101,90 101,90
CBObüg.F.2 102,10 102,00
CB Oblig.F.3 103,30 103,30
De Drie Electr. 23.70 23,70
Dentex Groep 29,40 29,20
Dico Intern. 77,00 77,50
DOCdata 34,50 36,00
Geld.Pap.c. 69,50 69,20
Gouda Vuurv c 58,20 58,30
Groenendijk 26.30 26.40
Hes Beheer 202.00 b 208,00
Homburg eert 4,20 3,80
Infotheek Gr 18,60 19,00
Interview Eur. 8,10 8,20
Inv. Mij Ned. 39,00 38.50
KLM Kleding 26,20 26.10
Kuehne+Heitz 24.80 24.90
LCI Comp.Gr. 30.30 32,50
Melle 290,00e 292,00
Nedschroef 66,70 66,50
Neways Elec. 8,90 8,80
Pie Med. 12,90 12,50

Simac Tech. 15.60 15,60
Text Litc 9,50 9.30Verkade Kon. 318,00 312,00 a
Weweler 86,50 83,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k

abn c jan 45,00 305 1,70 1,50 uakzo c jan 140.00 267 19,50 18,50
akzo c jan 150,00 617 12,30 11,70 'akzo c jan 160,00 1261 7,00 6,50 "■

akzo c jan 170,00 563 3,40 3,30. '■Akzo p jan 150,00 226 3.80 4,30 .
akzo p jan 160,00 203 8,00 8,50"
amro c jan 85,00 728 1,70 I.TOI 'd/FI c jan 200,00 405 4,00 3 70- 'd/Tl p nov 200,00 220 2,00 2,20 a IeoE c nov 245,00 189 7,50 6,30
eoE p nov 240,00 181 1,60 1,50eoE p nov 245,00 205 2,80 300
eoE p nov 250,00 609 4,50 5,30 ;
giSt c jan 40,00 458 5,80 5,40- .giSt c jan 50,00 355 1,40 I.WgiSt p jan 40,00 244 1,50 1.50'hoog p jan 65,00 258 3,70 3,70
kim c jan 35,00 352 5,60 5,90 '
kim c jan 45,00 387 0,80 0,80 "

kim c apr 40,00 472 3,50 3,8.
kim c 092 55,00 400 3.40 a 3,70 .
kim p jan 35,00 185 0,70 0,70 i
kim p jan 40,00 311 2,20 2,20
kim p apr 40,00 309 3,20 3,30knP p apr 45,00 545 3,70 4,00 '■nla p nov 135,00 500 2,60 a 2,20
nly c nov 102,50 500 0,30 0,25
nly p mei 100,00 200 0,80 0,80
phil c jan 30,00 405 3,00 2,98.
phil c jan 35,00 654 0,80 0,70
phil c apr 30,00 241 3,80 3,70 aphil c apr 35,00 366 1,60 1,70
phil c 091 55,00 181 2,40 2,30
phil c 093 30,00 452 9,10 9,10
phil p jan 30,00 352 0,90 0,9*
phil p jan 35,00 301 3,80 3,80
phil p apr 27,50 256 0,90 0,90
phil p apr 35,00 545 5,10 5,10
phil p 093 30,00 762 6,00 5,90 j
olie c jan 230,00 237 6,50 6,00
olie c jan 240,00 329 3,10 2.80
olie p jan 230,00 283 7,50 8,50
oüe p jan 240,00 1043 14,50b 16,00
unil c jan 110,00 267 12,40 a 11,70
umi c jan 120,00 259 6,00 5,48.
unil c apr 120,00 369 9,30 B,_Ó
unil p jan 120,00 221 4,90 5,20
unil p apr 110,00 180 3,10 3,00

a=laten g bieden + ex-di».
b=bieden a=laten+ei-div.
c=ei-claim k=gedaan+«
d- ex-dividend l=gedaa_+g
e gedaan rt=sletkoers vorige dag

| l=gedaan+latea s-=slotkoers gisteren

SER-advies kan problemen geven met wetgeving Europa
5 Ontslagrecht vraagt

om problemen'

AMSTERDAM - De Sociaal-
Economische Raad (SER) heeft
in zijn advies over het ontslag-
recht niet serieus rekening ge-
houden met het Europese Ver-
drag inzake mensenrechten. Te-
gen een beslissing van de kan-
tonrechter toe te stemmen in een
ontslag kan volgens dit advies
niet meer in beroep worden ge-
gaan.

',Dat is vragen om moeilijkhe-
den", stelde de Amsterdamse
hoogleraar sociaal recht L. van
den Heuvel gisteren tijdens een
studiedag in Amsterdam over de
herziening van het ontslagrecht.

Een artikel van het Europese
Verdrag geeft voorwaarden voor
een eerlijk proces. Volgens de
SER kan in bepaalde gevallen
wel in beroep worden gegaan
van een beslissing van de kan-
tonrechter, maar alleen over definanciële afwikkeling van het
eindigen van de dienstbetrek-

king en niet over die beslissing
zelf.
Volgens Van denHeuvelkunnen
eventuele moeilijkheden toch
vermeden worden. Bij de toet-sing van het ontslag vooraf door
het Gemeenschappelijk Arbeids-bureau (GAB) kan de ontslag-
ambtenaar een „sociale schout"

worden en de ontslagcommissie
een beroepsorgaan. In de ont-
slagcommissie zyn werkgevers
en werknemers vertegenwoor-
digd.

Uit onderzoek blijkt overigens
dat de Nederlandse ontslagpro-
cedure in vergelijking met die in
andere Europese landen niet on-
evenredigzwaar is. Ze hoeft voor
werkgevers dan ook geen belem-
mering te zijn om werknemers
aan te trekken.
De SER vindt dat er niet moet
worden getornd aan de bestaan-
de situatie dat voor ieder ontslag
toestemming nodig is van de di-
recteur van het GAB. Deze pro-
cedure werpt een drempel op te-
gen al te lichtvaardig ontslag.

'Omstandigheden in Nederland niet altijd ideaal'

Veel boeren denken
na over emigratie

Van onze redactie economie
DEN HAAG- Twaalfprocent van de land- en tuinbouwers tus-sen de 30 en 65 jaar speelt wel eens met de gedachte om te emi-greren. Eén op de twintig agrariërs met meerderjarige kinde-ren heeft zoons of dochters die er wel eens over denken om eenboerenbedrijf in het buitenland te beginnen. Dit blijkt uit eenonderzoek dat J. Hillebrand van het Landbouweconomisch In-stituut in opdracht van de samenwerkende emigratiecentrales
doet. Het onderzoek zal eind januari voltooid zijn.
Zes procent van boeren en tuinders
heeft informatie aangevraagd over
emigratie, een voorlichtingsavond
bezocht of zelfs een verkennende
reis naar het buitenland gemaakt.
Eén procent van de agrariërs heeft
daadwerkelijk vastomlijnde plan-
nen voor emigratie.

De emigratiecentrales wilden weten
of hun indruk dat steeds meer Ne-
derlandseland- en tuinbouwers wil-
len emigreren, klopte. Deze indruk
is juist gebleken. Verder wordt on-
derzocht wat de redenen van emi-
gratie zijn en welke belemmeringen
de boeren daarbij tegenkomen.
Voor het onderzoek werd aan 2400
land- en tuinbouwers tussen de 30
en 65 jaar gevraagd of zij wel eens
over emigratie denken, waarom en
naar welk land zij dan wel zouden
willen emigreren.

De traditionele emigratie-landen 'als ICanada, de VS, Nieuw-Zeeland,
Australië en Brazilië bleken favo-
riet, met Canada bovenaan. De inte-
resse voor Europese landen als
nieuwe vestigingsplaats voor het
boerenbedrijf bleeknihil. HetLand-
bouweconomisch instituut vindt
deze uitslag verbazend. Uit publica-
ties in diverse landbouwvakbladen
hadden zij de indruk gekregen dat
emigratie naar Europese landen de
interesse van de boeren had.
Als reden van de grote aandacht
voor de traditionele emigratielan-
den noemden de boeren vaak datzij
er familie ofkennissen hadden wo-
nen. Dat blijkt meestal de doorslag
te geven in de keuzevan het emigra-
tieland. Ook bleek dat de agriërs
eerst het landuitkiezen waarnaar zij
eventueel willen emigreren, en pas
daarna gaan informeren of het voor
hen wel mogelijk is om daarheen te

vertekken
Dat de aandacht voor Canada het
grootst is komt volgens Hillebrand
doordatdaar de meeste geëmigreer-
de Nederlanders wonen, en omdat
het betrekkelijk 'dicht' bij is. In ver-
gelijking tot Australië en Nieuw-
Zeeland is devliegreis kort en goed-
koop.

economie

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 31-10-1988 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in'
kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.190-/ 26.690;
vorige ’ 26.230-/ 26.730; bewerkt ver-
koop ’ 28.290; vorige ’ 28.330 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 370-/440 vorige

’ 365-/ 435; bewerkt verkoop ’ 480 la-
ten, vorige ’480 laten.

Nedlloyd
samen met

Duitse reder
Van onze redactie economie

ROTTERDAM - Nedlloyd wü
nauw gaan samenwerken met de
rederij Hansa in Bremen (West-
Duitsland) op het gebied van het
zware-ladingtransport. Beide on-
dernemingen zouden daarbij hun
schepen voor zware lading willen
inbrengen in een nieuw op te rich-
ten 'joint-venture'. Er bestaat al
enige jaren een zogenoemde pool-
overeenkomst voor de schepen van
beide bedrijven.

Volgens een woordvoerder van het
Rotterdamse concern zal de nau-
were samenwerking binnenkort
haar beslag moeten krijgen. Er
staat nog niet precies vast hoe deze
gestalte moet krijgen. De bedrijven
zijn hierover nog met elkaar in ge-
sprek.

Hansa heeft zes schepen voor
zwaar transport in de vaart. Ned-
lloyd heeft haar twee zware-lading-
schepen ondergebracht in Mam-
moet Shipping. In het jaarverslag
over 1987 schreef Nedlloyd dat de
verwachtingen voor het zwaar zee-
transport niet te hoog gespannen
zijn.

Vakbonden stellen chemiebedrijf ultimatum

CAO-conflict bij Hoechst
Van onze redactie economie

WEERT - De vakbonden eisen van
Hoechst Holland (produktievesti-
gingen in Weert en Vlissingen) dat
voor het eind van dit jaar overeen-
stemming bereikt wordt over 'een
nieuwe collectieve arbeidsovereen-
komst. De Industriebond FNV en
de Industrie- en Voedingsbond van
het CNV hebben dat in een geza-
menlijke verklaring bekendge-
maakt. De onderhandelingen over
een nieuwe CAO lopen al sindsapril
van dit jaar. De CAO geldt in Weert
voor achthonderd werknemers.
De leden van Industriebond FNV
en Industrie- en Voedingsbond
CNV bij Hoechst in Vlissingen heb-
ben unaniem besloten het eindbodvan Hoechst af te wijzen. De leden

van de twee bonden in Weert zullen
zich morgen uitspreken over de ont-
stane situatie. Verwacht wordt dat
de werknemers in Weert hetzelfde
standpunt zullen innemen als hunVlissingse collega's.

Hoechst wil met de bonden een
tweejarige CAO afsluiten, die onder
meer voorziet in een loonsverho-
ging van twee keer een procent, uit
te betalen per 1 juli '88 en 1 juli '89.De bonden streven een verhoging
van 1,5 tot 2 procent na.
Bonden en Hoechst kunnen het
evenmin eens worden over de Vut-
leeftijd. Hoechst wil de Vut-leeftijd
voor werknemers in de volcontinu-dienst geleidelijk omhoog brengen
van 60 naar 61 jaar.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui- 'tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,94 206
Brits pond 3,42 3^67 "Belg. frank (100) 5,18 5,48
Duitse mark (100) 110,50 114,50
It. lire (10.000) 14,35 15,75Port. esc. (100) 1,29 1,47
Can. dollar 1,58 1,70
Franse fr. (100) 31,80 34^30Zwits. fr. (100) 131,25 135,75
Zweedse kr. (100) 31,00 33,50
Noorse kr. (100) 28,75 31,25
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill (100) 15,65 16,35
Spaanse pes (100) 1,62 1,77
Griekse dr. (100) 1,27 1,47
Finse mark (100) 45,50 48^0Joeg. dinar (100) 0,02 0,07lers pond 2,86 311
Jap. yen (10.000) 156,50 161|50

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 1,99225-99475Brits pond 3,5480-5530
Duitse mark 112,750-800
Franse franc 33,010-33,060
Belg. franc 5,3765-3815Zwits. franc 133,905-955
Japanse yen 159,98-160,08
Hal. üre 15,130-180
Zweedse kroon 32,435-485
Deense kroon 29,235-285
Noorse kroon 30,195-245
Canad.dollar 1,63775-64025
Oost. schill 16,0370-0470
lers pond 3,0080-0180
Spaanse pes 1,7010-7110
Gr. drachme 1,3200-4200
Austr.dollar 1,6375-6475
Hongk.dollar 25,45-25,70
Nieuwz.dollar 1,2475-2575
AnüU.gulden 1,1025-1325

gulden 1,1025-1425
Saudische rial 53,00-53,25
Ecu gulden 2,3340-3390

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 285,5 285,6alg.-lokaal 277,8 279,2
internationals 293,9 2924industrie 251,0 252J6scheep/luchtv. 225,1 226 3banken 351,2 351',\
verzekering 593,8 594,6
handel 469,2 471,1
cbs obl.index 118 1 1179rend. staatsl. 5,93 595
waarvan 3-5 jr 5,78 5,80waarvan 5-8 jr 5,95 59awaarv.s langst 6,18 619rend. bng-len. 6,45 6.44rend. banklen. 5,95 595

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonischavondverkeer kwamen gisteravond de
h__te" % i\oersen t°t stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf- "de dag):
Akzo 157,30-158,00(157,30)
Kon. Olie 224,30-225,60(22430)
Philips 31,90-32,10 (32,00)
Unilever 120,10-120,50(120,10)
KLM 39,70 (39,70)

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, 15nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:

Begin 2140.47 921.14 186.11 807.53
Hoogst 2161.63 929.43 187.59 815.10
Laagst 2125.36 914.81 185 28 802.20
Slot 2148.65 926.72 187.23 811.42
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Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NCRV
15.30 James Herriot. Engelse serie.

Afl.: Praatjes vullen geen gaatjes.
Herh. James moet een voordracht
houden voor de Darrowby jeugdclub.

16.20 (TT) Ja, natuurlijk. Programma
over flora en fauna. Presentatie: Ka-
rin de Groot. Herh.

17.10 Weerklank. Programma met re-
ligieuze muziek. Herh.

17.30 Journaal.
17.46 De kinderen van Bolderburen.

Zevendelige jeugserienaar het gelijk-
namige boek van Astrid Lindgren. Afl.
5. De zeven kinderen van Bolderbu-
ren kunnen de boel aardig op stelten
zetten.

18.11 Ducktales. Tekenfimserie van
Walt Disney. Vanmiddag: De neefjes
Boef.

18.36 Alex. Tekenfilmserie.
18.41 Kleine Isar. Getekende serie

naar het gelijknamige boek van Ber-
tus Aafjes. Afl.: De weg terug. Herh.

19.00 Journaal.
19.18 Bull's Eye. Spelprogramma.

Presentatie: Guido Jonckers.
19.45 Cosby Show. Amerikaanse co-

medy-serie. Cliff en zijn vriend gaan
fanatiek jeu-de-boulen en ook Theo
doet verrassende dingen.

20.10 A Different World. Amerikaan-
se comedyserie met Lisa Bonet.
Rudy logeert bij Denise maar raakt
onder invloed van een verkeerd per-
soon.

20.40 "" Charmonie. Programma dat
een beeld geeft van dans, harmonie
en fanfaremuziek zoor de eeuwen
heen.

21.30 Hier en Nu. Actualiteitenrubriek.
22.10 Adempauze. De Sweelinck-

cantorij uit Amsterdam zingen het lied
van de Week: Van een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde.

22.30 Journaal.

22.40-23.30 Rondom Tien: weer be-
ginnen als een baby. Hans Sleeu-
wenhoek praat met mensen die in
coma hebben gelegen.

" De Skotse Trije in 'Charmonie'. (Nederland 1 - 20.40 uur)

Duitsland 1
09.45 ZDF-info Gesundheit. Van-

daag: Eetverslaving. Presentatie:

" Hanne Huntemann.
10.00 Heute.
10.03 Oh Gott, Herr Pfarrer. Serie.

Herh.
11.00 Verleihung 'Internationaler
Karlspreis zu Aachen'. Live-uitzen-
ding vanuit het gemeentehuis in
Aken.

13.30 ■ Eine Nacht im Mai. Duitse
speelfilm uit 1938 van Georg Jacvoby
met Marika Rökk, Viktor Staal, Karl
Schönböck e.a.

14.50 Die Trickfilmschau.
15.00 Tagesschau.
15.05 Sinha Moca - die Tochter des

Sklavenhalters. Braziliaanse serie
naar de roman van Maria Dezonne,
Pacheco Fernandes metLucelia San-
tos, Rubens de Falco, Marcos Paulo
e.a.

15.30 Schone Aussichten. Tweedeli-
ge serie waarin kinderen die tijdens
WO II zonder vader zijn opgegroeid
over hun ervaringen vertellen. Afl.l:
Der Mann, auf den Mutter wartete.

16.00 Spass am Dienstag. Kinder-
programma.

16.55 Julia und der Rentenkavalier.
Serie. Afl.: Opa Störtebecker.

17.00 '...denn sic werden Gott
schauen'. Cultuur.

17.15 Tagesschau.
17.25 Boat People. Gedramatiseerde

documentaire van de Vietnamese
bootvluchtelingen.

19.00 Nach Santiago! Documentaire
over de omstandigheden waaronder
mensen in de Middeleeuwen aan een

bedevaartroute woonden.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Was bin ich? Spelprogramma

met Robert Lembke.
21.00 Kontraste.
21.45 Dallas. Amerikaanse serie met

Barbara Bel Geddes, Patrick Duffy,
Linda Gray e.a. Afl.: Abschied für im-
mer?

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Endstation Westen. Unter-

wegs in den Wüstenstaaten der USA
zwischen Rocky Mountains und Pazi-
fik. Documentaire over de tocht van
vele gelukszoekers in Amerika, het
landvan de onbegrensde mogelijkhe-
den.

00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

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

■ = zwartwit programma

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

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

Nederland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1: 9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26. 36,46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
fO.OO-11.00 Eucharistieviering, van-

uit de Kerk O.L.V. Goede Bijstand te
Brussel.

14.00 30ste Volksdansfestival van
Schoten. Onder het motto 'De wereld
zien in Schoten' vond in de maand juli
het dertigste Wereldfestival van Folk-
lore plaats met 's werelds beste
volksdansensembles.

15.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie met Pat MacDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Herh.

15.25-17.15 Supergirl. Engelse
speelfilm uit 1984 van Jeannot
Szwarc met Faye Dunaway, Helen
Slater, Peter o'Toole e.a. Om haar
planeet van de ondergang te redden,
moet Supergirl de Omegahedron vin-
den, welke op aarde terecht is geko-
men.

17.55 Nieuws via teletekst.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Herh.
18.05 Prikballon. Kleutermagazine.

Presentatie: Francis Verdoodt.
18.20 Carlos en Co. Magazine waarin

poppen vertellen wat kinderen willen
weten. Afl.2: Regenboog. Herh.

18.35 Mr. Majeika. Zesdelig Engelse
jeugdserie rond de belevenissen van
een leerling tovenaar die, voor de 17e
keer gezakt voor zijn examen, als
straf als leeraar naar Engeland wordt
verbannen. Met: Stanley Baxter, Ro-
land McLeod, Richard Murdoch e.a.
Afl.2: Het schoolfeest.

19.00 60-Plus. Seniorenmagazine.
Presentatie: Connie Neefs en Denise
Maes. Vandaag: Angèle Manteau.

19.40 Lotto-winnaars, mededelingen
en programma-overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kunst-zaken.
20.15 Buren. Australische serie met

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
O'Brien e.a. Des Clarke zit financieel
in de knoei nu zijn huwelijk niet door-
gaat. Shane Ramsay en Daphne Lau-
rence vatten genegenheid op voor el-
kaar.

20.40 Fanclub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie een vedette wordt. Van-
daag: Positive Touch met Turn out
the light.

20.45 Argus, praatprogramma waarin
Jan van Rompaey de media doorlicht.
Gastvrouw: Jessie de Caluwé.

21.55 Vlaanderen erger je niet. Spel-
programma. Presentatie: Jos Ghy-
sen. Gasten: Will Tura en Sweet Har-
mony.

22.55 Nieuws.
23.10 Uitgelezen: Culturele wande-

lingen. Eric Defoort praat met
auteurs van recente publikaties. Van-
avond: Hendrik Brugmans (Wij Euro-
pa, een halve eeuw strijd voor eman-
cipatie en Europees federalisme),
Pierre H. Dubois (Retour Amsterdam
Brussel, Memoranda 1942-1952), en
Mare Reynebeau (Apollo's klacht.
Over cultuur in Vlaanderen en el-
ders).

00.00-00.05 Coda. Nocturne opus 93'
van Jozef Reyelandt door Jozef de
Beenhouwer, piano.

Duitsland 2
09.10 ZDF-info Gesundheit. Gezond-

heistips. Vandaag: Vraatzucht. Pre-
sentatie: Hanne Huntemann.

09.25 ■ Gasparone. Duitse speelfilm
uit 1937 van Georg Jacoby met Mari-
ka Rökk, Johannes Heesters, Leo
Slezak, e.a.

10.55 Programma-overzicht.
11.00 "" Faszination Musik aus

Wien: Allerheiligenconcert 1988.
Konzertvereinigung Wiener Staatso-
pernchor en de Wiener Symphoniker
0.1.v. Nikolaus Harnoncourt. Edita
Gruberova, sopraan en Thomas
Hampson, bariton. »Ein Deutsches
Requiem opus 45, Brahms.

12.15 Heute.

12.20 ■ Der weite Himmel. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1952 van Ho-
ward Hawks metKirk Douglas, dewey
Martin, Elizabeth Threatt e.a.

14.15 Der stille Zwang. Discussie
over alcoholisme onder jongeren.
Herh.

15.45 Heute.
15.50 Ron ja, die Raubertochter.

Speelfilm voor de jeugd naar het ge-
lijknamige boek van Astrid Lindgren.
Met: Hanna Zetterberg, Dan Hafs-
tröm, Börje Ahlstedt, e.a. "*

18.00 Wind, Sand und Sterne. Por-
tret van Antoine de Saint-Exupéry.

18.45 Suchthilfe '88: wer, wo, wie?
Kurt J. Hammers bespreekt de moge-
lijkheden van hulp aan verslaafden.

18.55 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.15 Der Einsiedler. Documentaire

over Allerheiligen op tekst van Jo-
seph von Eichendorff.

19.30 Die Reportage: Wer macht das
Rennen? Verslag van de presidents-
verkiezingen in de Verenigde Staten.

20.15 Die Bertinis. Vijfdelige serie
naar de roman van Ralph Giordano
met Hannelore Hoger, Peter Fitz, El-
friede Kuzmany, e.a. Regie: Egpn
Monk. Afl.2: 1935-1940. In Septem-
ber 1935kondigt Hitler in Neurenberg
de rassenwetten af. Alf en Lea wor-
den beoordeeld met als gevolg dat
Lea geen pianoles meer mag geven.

21.45 Heute-journal.
22.10 Aus unseren Ateliers. Nieuws

uit de tv- en filmwereld. Presentatie:
Sabrina Lorenz.

22.40 Ein Traumspiel. Toneelstuk
van August Strindberg met Arme
Berment, Ernst Alisch, Klaus Steiger,
e.a. Regie: Axel Manthey. Indra's
dochter verlaat uit medelijden met de
mensen haar goddelijke sferen en
mengt zich als Agnes onherkenbaar
onder de mensen. Ze vat post bij 8e
uitgang van het theater.

0.05 Das Medien-Monopoly. Docu-
mentaire over het Europese tv-aan-
bod.

00.55-01.00 Heute.

" Elizabeth Threatt en Kirk Douglas in 'Der weite Himmel'.
(Duitsland 2 - 12.20 uur)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100,3mHz; 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: 1008kHz (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)
WDR4: 93,9 en 91,9 mHz

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Fleur. Gevarieerd televisie-

weekblad. Presentatie: Mireille Bek-
koy en Tetske van Ossewaarden.

17.00 Ha110... met de TROS! De kijker
kan de TROS bellen over radio- en te-
levisieprogramma's die iets losge-
maakt hebben. Presentatie: Marlot
Bloemhard.

17.25 De avonturier. Twaalfdelige se-
rie. Afl.6. Vincent weet waar de parels
zijn verborgen, maar helaas is deze
geheime plaats midden op Ander-
sons goedbewaakte terrein.

17.50 "" Popformule. Muziekpro-
gramma gepresenteerd door Martijn
Krabbé en Mariska van Kolck vanuit
het Escape Theater in Amsterdam.

18.30 Autovraagbaak. Achtdelige
1 cursus. Deel 5: Transmissie (aandrij-

ving en overbrenging). Presentatie:
Marlot Bloemhard, Wim van Dijk, Pim
Vos en Daan van de Wall Bake.

18.50 Animal crackers. Programma
waarin dieren het hoogste woord voe-
ren. Herh.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: De uit-
zending.

19.00 Dierenmanieren. Presentatie:
Martin Gaus en Leonie Sazias.

19.20 Allo, allo. Engelse serie. Afl. 4.
20.00 (TT) Journaal.
20.29 Onze Ouwe. Duitse misdaadse-

rie. Afl.: Brief van een dode. Eckard
Maguhn, secretaris van een succes-
vol schrijver, reist 's nachts naar zijn
caravan. Kort daarna explodeert de
caravan. Betreft het hier een onge-
luk?Brandexpert Obermann weet wel
beter en alarmeert Afdeling Moordza-
ken.

21.40 TV showop reis. Ivo Niche be-
zoekt prominente persoonlijkheden in
het buitenland.

22.25 Aktua. Actualiteitenrubriek.
22.55 Alles in de hand. Achtdelige

serie waarin allerlei aspecten van de
handlijnkunde worden belicht. Pre-
sentatie: Ralph Inbar en Edo Sprong.
Afl.4.

23.35-23.40 Journaal.

I Mireille Bekooy (l.) en Tetske van Ossewaarde presenteren
Fleur. (Nederland 2 - IÜ.OO uur)

België/TV 2
18.50 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Andy werkt een stoutmoe-
dig plan uit om er achter te komen wat
er met Amanda gebeurde. Leigh be-
seft niet welk gevaar Shane loopt.

19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos, Ruben de Falco,
Chica Xavier e.a.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 ECC-tennistoernooi. Recht-

streekse reportage vanuit het sport-
paleis te Antwerpen. Commentaar:
Dirk de Weert.

22.00 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Kristen-Democrati-
sche Omroep.

22.15-22.45 Bouwen om te wonen.
Vijfdelige serie over de verschillende
aspecten van bouwen. Afl.l: In of bui-
ten stad of dorp.

België/RTBF 1
14.30La grande barrière de corail. Bel-
gische documentaire over het grote ko-
raalrif. 16.00 L'écran des vacances.
Kinderprogramma met Croc note, te-

kenfilmserie; Pierre et le loup, een
sprookje; Prune des bois, Franse
jeugdfilm. 18.00 Nouba nouba, met:
Edouard et ses amis en Dusty, teken-
films. Dusty. 18.30 Jamais deux sans
toi. Gevarieerd informatief programma.
19.00 Nieuwsoverzicht. 19.03 Ce soir.
Waalse actualiteiten. 19.25Lotto en Jo-
ker. 19.30 Journaal. 20.00 Actualités a
la une. Herh. 20.05 Doublé sept. Spel-
programma. 21.15 L'Europe de la toi-
son d'Or. Documentaire serie. 22.05
Journaal. 22.35-00.15 Les enfants de
la guerre. Argentijnse speelfilm uit 1984
van Bebe Kamin.

TVS
16.10 Gorri Le Diable. 16.30 Bonjour,
Bon Appétit. 17.00 Récréation. 17.30
Des chiffres et des lettres. 18.00 Les
Copains de La Marne. 19.30 Papier
glacé. 20.00 Sports magazine. 21.00
Edition Spéciale. 22.00 Journal télévi-
sé. 22.35 Mystère Alexina. Film. 23.50-
-00.20 Papier glacé.

Nederland 3
'

___________________
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Kijk als je tekent zie je meer.
Groep 2. Les 1.

10.30 Jonge onderzoekers. Afl.2.
11.00-11.30 AIDS, het komt je niet

aanwaaien. Afl.2.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.30-15.00 Tso San. Les 1.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 De gouden kooi. Documentaire
van Daniele Toffoletto over het Euro-

pa van 1992.
18.30 You're Welcome. Cursus En-

gels. Les 1.
19.00 (TT) Het klokhuis. Informatief

jeugdprogramma.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Van Gewest tot Gewest. Re-

portages uit.de regio. Onderwerpen:
1. Zuidlaarder Markt. 2. Portret Mari-
nus Vermooten. 3. Wildviaduct A4.

21.07 "" Concert voor bas-tuba.
Radio Filharmonisch Orkest 0.1.v.
Sergiu Comissiona met hendrik-Jan
Rennes, bas-tuba. Kort concert voor
bas-tuba en orkest, van Ralph Vaug-
han Williams.

21.21 Cobra, een opstand tegen de
orde. Documentaire over de eerste
vernieuwende beweging in de na-oor-
logse moderne kunst.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
17.05 Teletekstoverzicht.

17.30 CREDO - Glaube und Be-
kenntnis der Christen. Afl.: Ehe.
Gesprek over het kerkelijk huwelijk.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 20.

18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Weltweit.
20.45 MAZ ab. Amusementsprogram-

ma met Harald Schmidt.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Sociaal-economisch

magazine.
22.15 Landesspiegel.
22.45 Vorgestellt. Schone Zeiten. Do-

cumentaire.
23.00 Deutschlandbilder. Lemen für

Afrika - Hoffnung in Mahungu. Docu-
mentaire over een viskweekproject in
Zaïre.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.30 Journaal. 20.00 Clips. 20.10 Ten-
nis. Kampioenschappen van de Euro-
pese Gemeenschap te Antwerpen.
21.30-22.30 Néo polar. Franse mis-
daadserie.

Radio 1

radio(leder heel uur nieuws.) 7.03 Echo-
magazine. 7.15 Het levende woord.
8.08 Echo-magazine 8.45 Kruis-
punt. 9.05 Met de KRO, met Arme.
10.05 M/V-Magazine. 11.05 Echo-
magazine. 12.05 KRO's Schone
Kunsten. 12.56 Meded. voor land-
en tuinb 13.08 Echo-magazine.
14.05 Veronica Nieuwsradio. 19.02
De Plantage. 20.02 BORAT, ge-
speld 8.0.R.A. accent aigu T.
21.02 Van U wil ik zingen. 21.35
Hemelsbreed. 22.02 Begrijpt u wat
u leest? 22.20 België totaal. 22.30
Als mensen veranderen. 23.05 Met
het oog op morgen. 0.02 De nacht
klinkt anders. 1.02 Muziek in de
nacht. 5.02-7.00 VARA's Ochtend-
humeur.

Radio 2
(leder heel uur nieuws.) 7.03
AVRO's radiojournaal. 9.03 De mu-
zikale fruitmand. 10.03 Vrouw zijn.
11.30 Ik zou wel eens willenweten.
11.58 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 12.03 Lunchtime-magazine.
13.03 Tijdsein. 13.30 De plantage:
Margreet Dolman. 14.05 Soortge-
noten. 14.48 De jazz van Pete Fel-
leman. 15.05 De Vlaamse connec-
tie. 16.05 Ischa. 17.05 Plantage-
Magazine. 17.54 Vrije Geluiden.
18.03 Plantage-Magazine; 18.30
Meningen. 19.00-07.00 Zie Radio
1.

Radio 3
(leder heel uur nieuws.) 7.00-24.00
VARA's verrukkelijke dinsdag. 7.03
Holland wordt wakker! 9.03 Rigter.
11.03 Angelique. 12.03 VARA's
Steen & Been Show. 14.03 Twee

meter de lucht in. 16.03 De verruk-
kelijke vijftien. 18.03 Driespoor.
19.02 Dubbellisjes. 20.02 VARA's
vuurwerk. 21.02-24.00 Euro-Rock-
festival.

Duitsland 3 SWF
08.30-09.00 Telekolleg 11. Cursus wis-

kunde. Les 20.
15.25 Licht singt tausendfache Lie-

der. Eine Landpartie im XX. Jahrhun-
dert. Filmdocumentaire.

17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 20. Herh.

18.00 Sesamstrasse.
18.28 Schwarzes Theater.
18.30 Sport-Goofy. Walt Disneyte-

kenfilm over Sport-Goofy.
18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Dörfer im Europa. Kold macht

fett - ein Runddorf und seine Bewoh-
ner. Documentaire over het leven in
Ziallerns, een Fries dorp op 15 km
van de Noordzeekust.

20.15 Aus Liebe zum Kino. Wie sich
die WAF mit Filmen wehrt. Filmdocu-
mentaire over het werk van de
Westallgauer Filmproduktion.

21.00 Südwest aktuell -Neues urn
Neun.

21.15 Transparent. Politiek magazi-
ne. Thema's in het kader van de
Rwandaweek: 1. Also sprach Kaiser
Wilhelm. 2. Die Partei... die Partei...
die Partei. 3. Das Manna-Syndrom. 4.
Flüchtlinge aus Burundi.

22.30 Partner Rwanda. Impressies uit
het land aan de evenaar.

23.15-23.20 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 __sn goede morgen
met... (8.00 Nws.) 9.00 Continu
klassiek. 11.00TROS Concertzaal:
Camerata Academica des Mozar-
teums Salzburg 0.1.v. Sandor Vegh
m.m.v. Peter Lukas Graf, fluif.
12.15 Nieuwe klass. platen. 13.00
Nws. 13.02 Klassieke top tien.
13.30 Belcantorium. 16.00 Het
Kunstbedrijf. 17.00 Het grote werk
in kleine bezetting: 1. Encore Trio.
2. Het Nederlands Hobokwar-
tet. 18.00 Nws. 18.02 Lied van de
week. 18.15 Leger des Heilskwar-
tier. 18.30 Muziek in vrije tijd. 19.10
Kamermuziek uit de galante tijd.
20.00 Nws. 20.02 Debussy Trio.
21.30 Literama. 22.30 Orgelcon-
cert. 23.10-24.00 Kamermuziek:
Grüneberg Trio.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 De creatie 10 00
De wereld zingt Gods lof. 10 50Tekst en uitleg. 11.00 Studio 55.
1200 Nws. 12.05 De verdieping.
1300 Nws. 13.10 Nederland enzijn buren. 13.30 Rondom het

woord. 14.00 NCRV-Leerhuis.
14.10 Dagvaardig. 14.30 Genealo-
gie. 15.00 Schone wereld. 16.00
Op de rand van het recht. 16.30
NOS Ombudsman. 17.35 Postbus
51. 17.55 Meded. en Schippersbe-
richten. 18.00 Nws. 18.10 Vers op
vijf. 18.20Uitz. van de P.PR 1830
Vertel me wat. 18.40Taal en teken.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30 Grafische technieken.
21.00 ga va? 21.30 Steden en hun
verleden.22.oo-22.30 Gezond
sporten.

televisie en radio

satelliet

RTL Plus
06.00-10.00 Guten Morgen Deutsch-

land. Gevarieerd magazine met
nieuws, weerbericht, sport, pop-
nieuws.

15.25 Heute bei uns mit Eva Muller.
15.30 Nishko, der Indianerjunge.

Amerikaanse speelfilm uit 1966 van
Norman Foster met Johnny Crawford,
Jay Silverheels, Robert Crawford,

16.55 Klasse! Quiz.
17.25 RTL-Spiel.
17.30 ■ Das ist also New Vork. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1948 van Ri-
chard O. Fleischer met Henry Mor-
gan, Rudy Vallée, Bill Goodwin, e.a.

18.45 RTLaktuell.
18.55 Louis, der Heiratsmuffel.
Frans-Italiaanse speelfilm uit 1968
van Jean Girault met Louis de Funès,
Claude Jensac, Michel Galabru, e.a.

20.20 Der Chef. Amerikaanse serie.
Afl.: Ein Schuss von Eve. Herh.

21.05 Die Hindenburg. Amerikaanse
speelfilm uit 1975 van Robert Wise
met David Mauro, George O Scott,
Arme Bancroft, e.a.

22.55 Das Bild als Botschaft: Aller-
heiligenbild van Dürer.

23.00-00.00 Neue Stimmen. Klassie-
ke zang-wedstrijd te Gütersloh.

SAT1
I06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
I SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
| zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Der Artzbe-
i such. 09.35 Mr. Magoo. Tekenfilmse-
irie. Afl.: Mr. Magoo und Don Quichotte.
! Deel 1.10.00SAT 1 Bliek. 10.05 Gene-
irai Hospital Afl.: Der Rücktrirt. 10.50
; Koehen mit SAT 1. 11.00 SAT 1 Bliek.

" 11.05 Ich will, dass du mich liebst.
! Amerikaanse speelfilm uit 1955 van

" Robert Parrish met Jane Wyman,
| Charlton Heston, Claire Trevor e.a.
I 12.45 Ufos zerstören die Erde. Japan-
I se avonturenfilm uit 1962 van Inoshiro
I Honda met Ryo Ikebe, Akihiko Hirata,
| Jun Tazuaki e.a. 14.00 Proaramma-

overzicht. 14.05 Jackie und Jill. Afl.:l
Das tragische Ende. 14.30 ■ Lassie.JAfl.: Der Tierartz. 14.55 Der goldenej
Schuss. 15.05 General Hospital Afl-1
Anne im Zwiespalt. 15.50 Kochen mill
SAT 1. 16.00 ■ Meine drei Söhne. Afl.:
Robbie als Golfjunge. 16.25 Der golde-
ne Schuss. 16.35 Die Leute yon der
Shiloh Ranch. Amerikaanse western.
Afl.: Der Major und viele Tricks. 17.35
SAT 1 Bliek. 17.45 SAT 1 - Ihr privates
Programm. 17.50 Matt Houston. Mis-!
daadserie. Afl.: Blutige Steine. 18.45
SAT 1 Bliek. 19.00Weerbericht. Aansl.:
Gewinn in SAT 1. 19.10Airwolf. Ameri-j
kaanse avonturenserie. Afl.: Eine dop-
pelte Entführung. (om 19.40 uur onder-'broken voor reklame.) 20.05 SAT 1/Bliek. 20.10 Stingray. Politieserie. Afl.:
Der unsichtbare Tod. Dccl 1. Blues,
(om 20.40 uur onderbroken voor rekla-
me.) 21.00 SAT 1 Bliek. 21.10 Die Sen-
nerin yon St. Kathrein. Oostenrijkse film
uit 1955 van H.B. Fredersdorf met Anita
Gutwell, Rudolf Lenz, Lotte Ledl c.a-
Dccl 1. (om 21.55 uur onderbroken
voor weerbericht en reclame.) 22.50
SAT 1 Bliek. 23.00 Telethema: Wirt-
schaft. 23.15 Spiegelbild im goldenen
Auge. Amerikaanse film uit 1966 van
John Huston met Marlon Brando, Brian
Keith, Elizabeth Taylor c.a. 01.00-
-01.10 Programma-overzicht.

SSVC
12.35 A Day in the Life. Serie.
13.00 Children's SSVC. Jim Henson

presenteert sprookjes van Moeder de
Gans.

13.15 Rainbow Spcial
13.30 Cook wiht Clare.
14.00 Nieuws en weerbericht.
14.30 Neighbours.
14.50 Victorian Values. Afl.: Gezond-

heid.
15.15 Take the Hith Road. Serie.
15.40 Children's SSVC.
16.00 The Sooty Show. Bowled Over.
16.20 Beat the Teacher.
16.35 Dangermouse. Herh.
17.05 Blue Peter. Serie.
17.30 Blockbusters.
17.55 The Flying Doctors.
18.45 News and weather.
19.00 First of the Summer Wine.
19.30 Floyd on Britain and Ireland.
20.00 Doublé First. Comedy.
20.30 The Russ about show.
21.00 Top Gear. Sport.
21.30 The Lenny Henry show.
22.00 News and weather.
22.30-23.30 Rugby Special.

Sky Channel
07.00 Good Morning Scandinavia.
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Dennis. Serie.
09.30 Jayce and the Wheeled War-
riors.Serie.,

10.00 ""Soft and Romantic.
11.00 »»The Nescafé UK Top 40.
12.00 ""Countdown.
13.00 Another World. Serie.
14.00 City Lights.
14.30 Mobil Motor Sports News.
15.00 The Cisco Kid. Serie.
15.30 Skippy. Serie.
16.00 ««The Coca-Cola Eurochart
Top 50.

17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Monkees.
18.28 The Times Headlines News.
18.30 I Dream of Jeannie. Serie.
18.57 The Uniroyal Weather Report.

19.00 Family Affair. Serie.
19.28 The Times Headline News.
19.30 Hawk. Serie.
20.28 The Times Headline News.
20.30 Gemini Man. Pilot-serie.
22.17 The Uniroyal Weather Report
22.20 The Volvo Masters.
23.18 The Times Headline News.
23.25 N.F.L. American Football.
00.25 "" Canada Calling.
00.57 The Uniroyal Weather Report'
01.00 Concerts from Dean Clough.
01.30 Music of Man.
02.30 The Moguls.
03.15 Aujourd'hui en France.
03.30-06.30 Landscape Channel

Programmes from Sky.

BRT 2
6.30 Sjapoo. (7.00 Nws.) 8.00 Nws.
8.12 NV hoop doet leven. 10.00
Nws. 10.03 Broccoli. 11-55 Media-
tips. 12.00 Limburg 1988. 13.00
Nws. 13.10 Onvergetelijk. 13.45
Orgelrecital Ivan Guilini 14.00 De
gewapende man. 17.00 Focus.
17.10 Het algemeen belang. 18.00

Het orgeltje van Yesterday. 19.0"Nws. 19.10 Rockgolf. 22.00 NwS--22.05 Je weet het maar nooit--23.30-2.00 Twee tot Twee. (0.00Nws.)

3 SAT
17.30 Unser Freund... das Pferd. Der-
tiendelige serie. Afl. 7: Die goldene
Peitsche. 18.00 Bilder aus def
Schweiz. 19.00 Heute. 19.15 'Das Me-
dien-Monopoly'. Televisiemarkt in
Europa. 20.50Abschied vom Hass. Do-
cumentaire over Nicaragua en El Sal-
vador. 21.50 George Baldwin - Ich bin
nur Diener der Armsten. Persoonsbe-
schrijving van Georg Stefan Trolleri
22.20 Allerheiligenkonzert der Konzert-
vereinigung Wiener Staatsopernchor
Op het programma staat Franz Schu-
bert - Grosse Messe in Es-Dur. 23.25
Ist Religion überholt? Erwin Koller ml
gesprek met arts en psycholoog WiUVi
Obrist. 00.25 3sat-Schlagzeilen.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast van de dag en
muz. 8.05, 9.02, 10.02 en 11.02
Kort nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel, Ruilbeurs,
agenda en muz. 13.05, 14.02,
15.02 en 16.02 Kort nws. 17.02-
-17.04 Reg.weerber. 17.05 Limburg
aktueel: Agenda en muz. 17.25 Bij-
blijven: volwasseneneducatie.
17.55 Kort Nws. 18.05-18.07 Aan-
kondigingen.

Super Channel
07.00 Super Channel News.
07.15 European Business Weekly.
07.45 Super Channel News.
08.00 Supertime.
09.00 Sons and Daughters.
09.25 Capitol.
09.50 Everyday Yoga.
10.00 Life Styles of the Rich and Fa-'

mous.
10.20 Swim.
10.50 Vegetarian Kitchen.
11.20 Better than New.
11.45 Hold down a Chord.
12.00 Teachers Only.
12.30 Kate and Allie.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 Cassie & Co.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Chart Attack.
16.00 Supertime.
17.00 Roekin' in the UK.
18.00 Super Channel News and]

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration.
18.40 Kate and Allie.
19.10 Flame Trees of Thika.
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel News.
20.30 Sportsworld.
21.30 Gillette Soccer Scène.
22.00 Super Dutch Football.
23.05 Super Channel News
23.25 Goodyear Weather
23.30-00.30 Hit Machine

Belg. Rundfunk
6.30 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Veranstaltungskalender. 905 Musi-_nT!_f ]?°° Rud°lf Kremer:Ba?n^k_^l. Un:verstö, K°m. 11.06Barocke Meisterwerke 12 40 Fri-

-18.40-20.00 Musikjournal.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Ta._ILIT aldei?or 110° Musikali-scher Apentif. 12.00 Is ja 'n Ding
14.00Viva. 16.00Entenjagd 17 03Musikduell. 17:50 Sportshop 18 0«Musikduell. 19.00 Prima 20 00--01.00 Ein junges Musikprogramm.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Cafè-Konzert16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.0SNachtexpress.
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GELD NODIG?
Fin.kantoor JORISSEN
Netto in Terugbetaling, (rente + afl.)
handen 36 x 48x 60 x 72x 84x
5100 165- 130- 109-

-15000 478,-- 374- 312- 269- 244-
-25000 797- 624- 521- 449- 402-

-[3OOOO 957- 751- 626- 528,- 487-
-~" "Effect"rente vanaf 976% —

Zeer goedkope tarieven.
Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag mogelijk.
Overlijdensrisiko gedekt. Doorlopend krediet 2% aflossing,
"raag eerst bij ons uw geld aan en koop dan kontant. '
Voordelige 1een 2e hypotheken.

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair.

Lid Ned. ver. Financierings Adviseurs NVF

Schelsberg 54, Heerlen. ,
Tel. 045-721781/724132. ■Jkgelijks geopend tot 18.30 uur, 's zaterdags van 9 tot 13 uur.

Exclusief en
kosteloos bij

CANTON REISS
«Wmtu'twPo'snétservicekpcpP»

3 jaar garantie op nieuwe auto's
2 jaar garantie op gebruikte auto's
6 jaar garantie tegen doorroesten
Alles zonder kilometer-limiet!!!

Canton-Reiss: Zekerheid voor alles!!!

EJHO^_WIHEI
Valkenburgerweg 28-34 " Heerlen " Telefoon 045- 718040

Zaterdag 5 november 1988
live in de Rodahal Kerkrade
Lustige Musikanten

gepresenteerd door i*_i-Pl *\ $Marianne & Michael ■SUe*. __H__V

Voorverkoop nu bij alle kantoren van het Limburgs
Dagblad, VVV-kantoor Vaals en het Wijngrachttheater te
Kerkrade.
prijs ’31- (zaal). Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.00uur.
Prijs ’ 26- (tribune). Vrije plaatskeuze. 62371

Zaterdag 5 november van 10-18 uur in hotel Holyday Innbil net station te Eindhoven.

tempo-team
uitzendbureau

Zoekt op zeer korte termijn een
ervaren

glaszetter
voor een bedrijf in de omgeving
van Heerlen.
Wij vragen:- ruime werkervaring als glaszetter
- leeftijd tussen de 25 en 40 jaar- enige interesse in
binnenwerkzaamheden- bereid zijn om in 2 ploegendienst
te werken
Wij bieden:- een goede salariëring- reiskostenvergoeding- een kleine werksfeer
- goede vooruitzichten
Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot Harry Hollanders,
afdeling technisch personeel,
tel. 045-719940.
U kunt natuurlijk ook langskomen
voor een inschrijving.

■"JMfJPH I
■■JUHËyA I

7^^^^^^^^^^^^^Voor het ZAGENvan eiken
°f dennen balken en alle
voorkomend industriehout.Pakken brandhout ’2O,-ger pak afgehaald. Houtin-dustï-ie Pelzer B.V, Rijks-
J^eg 36, 6286 AG Wittem,lel. 04451-1218/04450-2168.

I
HÉÉÜÜH I

Honde- en KIPPENHOK-KEN vanaf ’ 195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygels-
povergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
f-—i—->-,-._>_.,_,„rnk-tfr~*e k. YORKSHIREIER-.,RIERS (pups). Tel. 04498-
54002^

HONDENTRIMSALON
Cobbenhaeeen, Grasbroe
kerweg 42, Heerlen, tel. 045
725260.
lipfDA Ac; IF(IW v- nr4i,„'f de r^ Uef? kind w°«*Lreu 'iet v kln£-;_f.«ÈgPl^ 4mfi

e
n J

Tel. 045-413.-0.
Gratis af te halen 1-jarig
POESJES met kattebai
Sittarderweg 195 Heerlen.
Te k. Mech. HERDERS
wkn., tackel, 4 mnd., reu
Tel. 045-316111 of 310476.
_______________________________________:I __K__WWsr|flrann_BI
rTTTiT_"77_r7TT^°e NATIONALE Life üjr- - --, 1 -Qt- -, A-'tel. 013-321395 7 dage
per week geopend.

WBM ' -'«" '■»>■»»"■'
__hW_iii
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11"Datrijdtwel even lekkerder I
Dit is de Citroen AX in de "^ allernieuwste uitrusting, onder andere een zacht bekleed stuurwiel en grote Kortom: Citroen AX rijden is nu nóg formidabeler

1989 uitvoering. Superzuinig, onverwacht ruim van binnen, wieldoppen. geworden.En weet u wat zo aardig is? Ondanks al die
enorm degelijk en volgens de modernste produktie- De AX 11 RE kreeg praktische beschermstrips op de extra's is de prijs van de Citroen AX '89 nagenoeg gelijk
methoden gebouwd dus met een minimum aan onderhoud, flanken, bredere 155/70banden,een ruitewisser/sproeier gebleven.U rijdt al Citroen AX vanaf f. 15.800,-* WèÊsêËÊÊEÊL

Maar op een aantal punten is de nieuwe Citroen AX achter, een afsluitbare benzinetankdop en zelfs een afdek- Uw Citroen agent laat ude nieuwe AX graag zien ' \ftmm

nog betergeworden. Vtós deCitroen AX altijd al snel, het bare make-up spiegel aan bestuurderszijde. En in de 3-deurs U zult merken dat ook zijn inruil- en financieringsvoorstel ___■____■_■■

basismodel is nu uitgerust met een grotere, schone 1.1 liter versieheeftdezeAXnuhandigevoorstoelen"metgeheugen". er héél goed uitziet.
krachtbron die 13 DIN pk méér levert. Deze laagst geprijsde T\r\ r\+Yr\CmY\ l\V 'QQ AAr\f\\&r CrWWYÜrffXY E__9
Citroen AX 11 E heeft ook een nog completere standaard L/C L-ILIUCI IAA OJ- 1▼IV/VSIGI/ OLCI JYCI, \_A_/11 l^/ldd. B____

'V___Ë_3v_' JÊÊÊÊÊÊÊRÊ

_^f ~ lïiHiiiWrtmrtV"*^" ~~______- JêK
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GULPEN- VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113. HEERLEN: AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEG, INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN. KERKRADE: AUTOBEDRIJF VAN
- LEEUWEN, STRIJTHAGENWEG 129. MAASTRICHT: VANROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 58-62. SITTARD: AUTOBEDRIJF NIZFJ BV, INDUSTRIESTRAAT 14.

B.A.G.D. GESLACHTS-
ZIEKTENBESTRIJDING,
24-uurs infolijn. Tel.
740136.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.
Escortservice All-in. 045-J 326191 ma. t/m vrijd. v. 14- tot 4, meesteres en slavin
aanwez. Dag!

ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.

Sex Royal
06-nr voor 50 cent p.m.

320.320.24
Lees deze
advertentie

in een
ruk!!!

06-

-32032511
't

Stoeipoesje
50 et: p.m.

Privé NATHALIE, Cindy en
Natascha vanaf 13.00 uur.
045-720795.
Zoals het vroeger was, nu
bij MARIANNE af 10 u. Tel.
045-721759.

Zoenbabwe
Kokosnoten

06-
-32032522— 50 et. p. min.

i Calcutta
7. 06-
-t 32032013
- 50 et. p. min.

1 Söixante
f 06-

-32032533
I 50 et. p. min.

Kanjers!
I 06-320.330.72

Tatiana - 50 cent per min.

Sexlijn 14
Debbie 14?

06-
-320.320.14

50 et. p. min. "»

CONTACTBUREAU Lucie
v. bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921 Ge-
leerd
CONTACTBUREAU
Maastricht bemiddeling in
privé-adressen. Tel. 043-
-635264.
VERA privé. Tel. 04754-
-5818.
Privé bij JOLANDA met 4
sexy meisjes. Tel. 04492-
-3198-_Tev. meisjes gevr.
KIJKOTHEEK videoclub,
leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067, nw. films
aanw.

Topsex
The Best!

50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.25
320.325.25

Waar zijn de 12 meisjes
van plezier? Bij MADAME
BUTTERFLY, het is niet
ver van hier! Ook verwen-
nen wij onze mensen met
bijzondere wensen. Onze
specialiteit Gletscher-mas-
sage. Open vanaf 14 u.
Hommert 24, Vaesrade,
kruispunt Schinnen.
06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et per min.
PRIVÉ (open ook in 't
weekend) 043-214000.

Sex - non-stop
06-

-320.320.08
200 verhalen p.d.

50 et. p. min.
PRIVÉ en escort, nieuwe
meisjes vanaf 12 u. Tel.
04490-52044.

Riversideclub
Riversideclub
Riversideclub

E-9-afslag Echt, Ohé en
Laak, Dijk 2 Ohé en Laak,
100 m voorbij bordjes cam-
ping Maasterp. Open ma.
t/mvr. 14.00 t/m 2.00 u. tel.
04755-1854.

Escortservice
ma. fm zat. van 20.00 t/m

04.00 u. Tel. 04490-23730.
Nieuw: Mendy.

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.321.10
Bel voor gratis

tienersposterkalender '89,
aansteker en stickers.

Tieners
Nieuw 06 Nieuw

320.323.10
10 meisjes

100 verhalen p.d.
50 et. p. min.

Nieuw NATHALIE privé. v.a. 12.00 uur-21.00 uur.
tel. 045-723029.
MARISKA, Maria, Chamil-. la, Mickey en Petra. Te-: yens ass. gevraagd. Tel.
045-224621.

Babbelbox
Met wildvreemden babbelen via de Babbelbox! Bel 06-
-320.330.02 en je komt direkt in kontakt met 9 andere
bellers. Gezellig babbelen met zn tienen over onder-
werpen zoals het weer, sport, mode, relaties, kleinkinde-
ren, politiek, lekker eten, lekker roddelen of zomaar een
praatje. Maar alleen luisteren kan natuurlijk ook. Ano-
niem. Overdag voor alle leeftijden, 's nachts alleen voor
'boven de 18. En wil je een 'onder-onsje' met een van
de andere bellers? Druk dan op de O-toets en vraag de
operator een apart lijntje. Dus pak de telefoon en leg
kontakt via de Babbelbox.

06-320.330.02
50 e/min.

Live!!!
Sex-Relax-Box
Lekker bellen met zn allen, 50 ct./min.

06-320.324.06
Spetters

06-320.330.71
120 stoten per dag
50 cent per min.

■-rirr___ &. 3-0 m

mjgtfiïk E2_Z___l____________ 06-320.322.00
__L_2_2£2_2_i Hna
_-________! M 320 322_7
oe 320.32100 mi'VMvm
■ 1.-/.m_...md Q6. 320.322._0

_*_ 320:321" ____________
B__Z____] 06-320J30.il

"_£!_?___*MEM -jar_a__
06-320.321.08 06-Aimnemwit

ese__iei ■«,_»_■
06 320.321 L 2 06■ 320.320.04

E2__3_________i
06-320321.18 06-320321.02

06-Gro-p>getpi_li

50.tp.m.

Pussy Cat
06-

-320.320.09
50 et. p. min.

Privé RIA, van 10.00 tot
21.00 uur. Ass. gevr. Tel.
045-421748.
SLAVIN + meesteres
aanw. in inger. SM-kamer.
Bel voor ml. 04490-54052.
Privé Margo, Brigitte, Su-
san, Tracy, Cindy, Maria +
Miranda. RIJKSWEG
ZUID 1318, Geleen,
04490-48448.
U heeft een goede smaak,

bij ons is het altijd raak!
De meisjes van

privéhuis
Michelleü!

Tel. 045-228481.

Reis met ANGELA, Corina
en Yvon naar de 7e hemel
van genot. 045-227734.
KANDRA en Cindy privé
en escort tot 3 u. 's nachts.
045-228975. Tev. meisje
gevr.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.
BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.

Nombre
Hombre

06-
-32032023

50 et. p. min.

ÜlNieuwü!
Je eigen provincienummer voor en van

Limburg
06-320.330.86

Maak nu vrienden/vriendinnen en relaties
op korte afstand!

Alles in je eigen dialect. 0,50 p.m.

Sex Hotline
De heetste lijn tussen Moskou en Washington

06-320.320.22
50 et. p. min.

w^gE)( I Delta Partyßox
"zktineen 7*?Qj( De aktieve box
erotische *^^V %

ontmoeting?Bel en ervaar t Praat gezellig mee en maak dagelijks kans op een rac
ni_ «nn oon *_o Wordt nu gratis lid, dan ontvangt u een surprisepakl-
Üb-3ZO.3ZZ.ZZ 50 et. p. min

' —— l 06-320.323.06
Doe „HET MET" Marina,
Sittard, ma.-vr. 12-23 uur.
Tel. 04490-28256.
Bureau ELVIRA, voor 'n
eerlijk safesexadres. In-
schrijving gevr. Open tot 23
uur. 045-419384.
JUAN (mnl.), dagelijks
vanaf 10.00 uur, privé en
escort. Tel. 045-257283.

Ga op avontuur bij ...
de meisjes van

Club
Bub-
bles

Rijksweg-Zuid 131, Geleen
Tel. 04490-42313

Club
2000

Relaxen in ongedwonger
sfeer met sexy jonge meis-
jes. Ook trio's met lesbi-
sche show. Dagelijks var
11.00 tot 24.00 uur, zater-
dag tot 18.00 uur. Rijks
weg-Nrd. 22A, Geleen, tel
04490-42315.

I kceVüin
Belevenissen van dag & nacht. Ge-
woon gezellig ol fijn. Het mag best 'n
tikje spannend zijn.
Na 21.00 uur slaat de erotiek toe .
06-320.324.70^
50 cent per minuut **&*

En niemand weel
dat je naar me

luistert...!
ÜErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes di<
zich nergens voor

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

Privé ANGELIQUE van Qq\ nulzeS11.00 tot 18.00 u. Tel. 043- oon oon ne
633204. o__U.o_:U.Ut>

..CONTACTENBUREAU.. 320.320.05
L'Amour, privé-adresbe- 320.320.28middeling Heerlen. 045- Qon 0,00 op

Weer SPECIALE aanb bij 320.322.30
Yvonne, 6 sexy meisjes, li- 320.322.30
chaamssex + Franse mas- QOO. Q OC\ fiö
sage, nu ’75-, Trio-Les- ooAoon oobisch, ook mog. zat. en 320.320.68
ssa^o.8"^■ a

T
s
e
s. DA,fsp

o
r
o
ak

oT'rnngevr. Bel 023-242090
Jong stel zkt. ECHTP., afluisteren dagelijks
vriend of vriendin v. mod. 320 324 05vriendsch. Br. o. no. SB - ■

895 LD Fr. Erensln. 4, |_^
6371 GV Landgraaf.
PRIVÉ bij Anita, ook zater-
dags. Tel. 045-352543. /^IPI Q TAI \C1KATJA privé en escort VaIHLÖ IMLI\- vanaf ’ 50,-; van 11 tot 23 oono°oaQQu. 045-423608. o__Uo__UÖÖ
Club LA STRADA, de xs___^^_?o
slechtste naam? de slecht- v____fïP^
ste meisjes? Kom kijken,
Pr. Hendriklaan 178 Bruns- _
1 sum, 045-272350. _. _: Love Line Dian

oaJfoOrt

1 De meisjes van The Love oon(_rie;/QO"l O.QQ" Line. Net oud genoeg om O_lUyUo/O_: I UOO
alles te mogen. met 6 sexy meisjes, voor
Tpl OR bi u tnuis 0< in net note|. 7Qonion ei dgn vanaf 0900 tot

320.320.bl 's nachts 02.00 uur.

Bel de Babbellijn!
Nieuw! Bellen met zn tienen. Over alles waar je zin ir
hebt. Voetbal, relaties, 't weer, vrijen, film, muziek etc

| etc. Als 't maar gezellig blijft. Wordt het te persoonlijk er
wil je een lijntje metzn tweeën? Druk dan op de 0-toets
en vraag de operator of ze jullieeven apart zet. Tot ho-I rens op de Babbellijn ('s nachts alleen voor volwasse~ nen).

t 06-320 330 03
50 et/min. «_

Voor feest en pret bel...

Eroslijn
06-320.321.22

50 et. p.m.

1Limburgs Dagblad



Vanwaar die niet zo gebruikelijke
reclame?

„Om meteen van het begin af aan
een zo groot mogelijk publiek te
trekken. We laten dit seizoen maar
acht afleveringen zien. Ervaringen
in binnen- en buitenland leren dat
de grootste groep kijkers pas na ver-
loop van tijd naar zon nieuwe serie
gaat kijken. Bovendien staan de af-
leveringen nogal vroeg op de zater-
dagavond geprogrammeerd en ja, 't
is ook nog NCRV, hè. Als jezoiets in
TROS-zendtijd toont, ben je vanaf
de start al zeker van een grote kijk-
dichtheid."

Farce Majeure
Samen met Van der Horst en Fred
Benavente vormdeFillekers vijftien
jaar lang het trio dat met medewer-
king van vele anderen 'Farce Majeu-
re' in de huiskamers bracht. En sa-
men met Van der Horst produceer-
de hij tussen 1977 en 1983 het veel-
geroemde programma 'Showroom.'
Gemiddeld één keer per maand
trekt Fillekers met Van der Horst,
Benavente en Alexander Pola nog
altijd het land in om op te treden
met allerlei variaties op het Farce
Majeure-lied 'Uit het leven gegre-
pen, dat is uit het leven gegreep'.
„Toen Ted de Braak uit Farce Ma-
jeurevertrok, zijn we met het uitno-
digen van gastenbegonnen: Er kwa-
men ook steeds meer sketches in.
Elementen hiervan zijn in deze
nieuwe serie zeker terug te vinden.
Een groot verschil is voor ons, dat
we twintig jaar lang altijd op korte
termijn hebben gewerkt. Alle series
met acteurs er in moeten hier lang
tevoren worden opgenomen. Bo-
vendien is drama-schrijven voor
ons nieuw, natuurlijk."

Country-avond
NUTH - Een country-avond met het orkest 'Interstate' wordt ko-
mende zaterdagavond 5 november vanaf 21.00 uur in 'Het Oude
Centrum' aan de Stationstraat 222 in Nuth gehouden. 'Interstate'
is een country-band uit het Brabantse land. De vijf ledentellende
formatie ging in 1986 van start en werd onlangs uitgebreid met
een steelgitarist. Het repertoire bevat traditionele en hedendaag-
se nummers van o.a. Dan Seals en Dwight Yokam. In 1987 won
'Interstate' met als zangeres Sonja de 'zilveren gitaar' tijdens het
jaarlijksefestival in Heijen. Nadien volgden diverse uitnodigin-
gen om voor deradio op te treden. De country-avond van komen-
de zaterdagavond wordt georganiseerd door country music club
'Opryland'.

" 'Interstate' met country-muziek uit het Brabantse land

Hebben jullie een buiten-
lands voorbeeld voor ogen ge-
had?
„Nee. Je kijkt natuurlijk wel naar
andere series. En van kijken moeten
we het wat dat betreft hebben. Maar
een voorbeeld? Nee. 'Prettig gere-
geld' is door onszelf al brainstor-
mend bedacht. Toen 'Farce' stopte
zijn we met vier programma-voor-
stellen gekomen. Dit was er eentje

van. Een ander was het panel 'Daar
zeg je zowat', dat vorig seizoen te
zien is geweest."

Noem je 'Prettig geregeld'
zelf een komedie-serie, een
komische serie of een come-
dy-serie?

„Het is niet bedoeld als komische
serie. Het is niet op de lach gemaakt.
Daarom zit er ook geen lach achter.
We willen het allemaal zo dicht mo-
gelijk bij de werkelijkheid houden.
De serie is welamusant. Maar er zit
ook een dosis informatie in. Het ligt
het dichtst bij een comedy-serie. Ik
zou er geen Nederlandse naam voor
kunnen bedenken. 'Comedy' heeft
weer een heel andere betekenis als
het Nederlandse woord komedie."

Als team hebben jullie
twintig jaar bij de NCRV pro-
gramma's kunnen maken.
Nooit de neiging gevoeld er-
gens anders te gaan werken?
„De voornaamste reden van onze
blijvende hechte samenwerking is,
dat de NCRV ons altijd de grootst
mogelijke ruimte heeft gelaten. Bij-
voorbeeld: het uitwerken van
ideeën vergt tijd. Voor de uitwer-
king van het idee van 'Prettig gere-
geld' kregen we het door ons ge-
vraagde jaar. Bovendien moesten
we voor de afleveringen veel op lo-
katie filmen. Als je alles in de studio
opneemt, wordt de produktie heel
wat goedkoper. Op lokatie filmen
betekent bovendien, datje veel lan-
ger moet monteren. Maar de NCRV
heeft ons ook nu weer alle mogelijk-
heden geboden. Ikzelf ben ook wel
eens door een andere omroep bena-
derd. Maar waarom zou je weggaan
als je je creatief uitstekend kunt
uiten?"

Wie schrijft er van het trio?
„Allemaal brengen we er dingen in.
Dan komt de één weer met een stuk-
je dialoog, dan de ander weer. We
brainstormen en dan gaan we weer
schrappen of toevoegen. Het is voor
allemaal een eerste ervaring. Door
het te doen, leer je het meest. Ik heb
atijd wel geschreven. Vroeger cur-
siefjes voor de NCRV-gids, teksten
en liedjes voor de theatershows van
Ted de Braak, Henk Elsink en in
zijn beginperiode ook van André
van Duin."Jazzmatinee

BRUNSSUM - TheRudy Balliu Society Serenaders luisteren ko-
mende zondagvanaf 14.00 uur een jazz-matinee in Casino Bruns-
sum aan het Treebeekplein 133 op. Bij de eredivisie 'Belgische
traditionele jazzbands' bijten de uit 1977 daterendeRudy Balliu
Society Serenaders de spits af. Zowel in eigen land als in de rest
van het Europese clubcircuit - zelfs tot in de USA en deBahamas -werden de 'Society Serenaders' een synoniem van degelijke en
verzorgde traditionele jazzmuziek. Het repertoire van de groep
omvat niet alleen 'klassiekers', maar ook ballades en minder be-
kende tunes die regelrecht uit de New Orleans-archieven werden
gelicht.

In het buitenland nemen
gastauteurs en gastregisseurs
een serie over als die serie
eenmaal goed loopt.

In ons geval zou dat niet zoeenvou

dig zijn, los van het feit dat op dit
punt de mogelijkheden in Neder-
land nog zeer bescheiden zijn."

Jazznight
VAALS - In zaal 'Suisse' aan de Maastrichterlaan 63 in Vaals
wordtkomende zaterdag 5 november vanaf 21.30 uur weerom een
'jazznight' gehouden. Voor demuziek zorgt de Circus Square Jazz
Band onder leiding van Paul Zelders. Aanvankelijk waren door
de organiserende Jazzclub Vaals de Vienna City Ramblers uit
Wenen gevraagd. Die moesten hun geplande tournee door Duits-
land, België en ons land (Vaals) echter afzeggen in verband met
ziekte van een aantal orkestleden. De CSJB, die o.a. al tweemaal
op toernee ging doorCanada en deVerenigde Staten, treedt zater-
dagavond en -nacht op met Jan van Gaaien (klarinet/saxofoon),
Jan van Hulten (cornet/trompet/zang), Lou Brouns (trombone),
Bert Janssen (piano), Joop Dings (banjo), Paul Zelders (tuba/sou-
safoon) en Paul Beljaars (slagwerk/wasbord).

Ivan Rupar
HEERLERHEIDE - Onvervalste klanken uit Oberkrain. Daar-
voor zorgt het Sloveens/Joegoslavisch volksamusements-ensem-
ble 'Ivan Rupar'. Volgende week zaterdag 12 november is men
voor de tweede maal te gast in het Corneliushuis te Heerlerheide
op uitnodigingvan de Sloveense St.Barbara-vereniging Heerler-
heide/Brunssum. Hoewel Ivan Rupar de Sloveense volksmuziek
van Slavko Avsenik en Franz Mihelec zeer goed interpreteert,
heeft hij tóch een eigen internationale sound weten te creëren. De
uit Slovenië afkomstige groep is wekelijks een half uurtje op Ra-
dio Ljubljana te beluisteren. Voorverkoop van kaarten (vijf gul-
den) voor deze Sloveense en Oberkramer avond te: HEKSEN-
BERG (Otto Zerdoner, Arendstraat 54, @ 045-221838); HOPEL-
EYGELSHOVEN (Nico Michon, Lijsterstraat 3, __ 045-351773);
ÜBACH OVER WORMS (John Deserno, Europaweg Noord 111,__ 045-319272) en HEERLERHEIDE (Slavko Sterman, Navolaan
43, <__ 045-218150).

" Het ensemble Ivan Rupar

'Zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid blijven'

'Prettig geregeld': tv-serie
met een lach en een traan

Van onze rtv-redactie
HLVERSUM - „Die hele se-
ie 'Prettig geregeld' is al in
iet voorjaar opgenomen. Na-
uurlijk was er het risico, dat
ninister Nijpels op de dag van
le uitzending in oktober geen
ninister meer zou zijn ge-
veest. Maar als hetkabinet in-

tussen was gevallen, hadden
we er wel een draai aan kun-
nen geven," zegt Jan Fillekers
(49). Samen met Henk van der
Horst en Fred Benavente be-
dacht, schreef en regisseerde
Fillekers de comedy-serie
'Prettig geregeld. Van de acht
afleveringen komen er nog

zes, voorlopig steeds op zater-
dagavond op Nederland 1.

Op alle NS-stations hangen sinds
kort grote posters, die de serie aan-
prijzen. Fillekers: „We hadden die
posters ook wel op bushaltes en
bussen zelf willen hebben. Maar dat
werd te duur."

Jullie schrijven een afleve-
ring pas als bekend is wie de
gast zal worden?
„Ja, dat moet wel. We moeten eerst
precies weten welke interesses een
gast heeft. We wisten bijvoorbeeld
niet, dat Nijpels mini-spoortreintjes
als hobby heeft. De gast krijgt tevo-
ren geen tekst. De acteurs en actri-
ces wel. Wel bereiden we de gasten
voor op de situaties, waarin ze te-
recht komen."

Twee uur show met muziek uit de jaren vijftig en zestig

'Jeans' in Kerkrade
Van onze showpagina-redactie

KERKRADE - Een twee uur
durende show met zang en
dans gebaseerd op muziek uit
de jaren vijftig en zestig. Met
als motto 'Jeans' wordt komen-
de woensdagavond in het Wijn-
grachttheater in Kerkrade een
wervelend muziek- en dans-
spektakel ten beste gegeven
met songs, liedjes en nummers
die tot op de dag van vandaag
aktueel zijn gebleven. Rock 'n
roll, rhythm & blues, soul,
boogie woogie, maar ook mu-
ziek uit musicals, muziek van
sterren als Elvis Presley, The
Beatles en niet te vergeten een
muzikaal hoofdstuk Nederpop.

Het begon allemaal met boogie
woogie en swing. De dampen-
de ritmes van nummers als 'In
the mood', 'Avenue C' en 'Jum-
pin' at the woodside' brachten
al voor de geboortevan derock
& roll de voetjes van de vloer.
Dit zijn de wortels van de soul-
en rockmuziek van latere jaren.
Naast de harde rock & roll is er
door de jaren heen plaats ge-
weest voor balladen. Brenda
Lee zong Tm sorry', Georgia
Gibbs: 'Seven lonely days',
Four Aces: Tm yours' en Pat
Boone: 'Bernardine'. Deze en
vele andere songs zullen
woensdagavond nog eens te
horen zijn in Kerkrade. Nostal-
gie dus van de bovenste plank.

" HENK VAN
DER HORST

tijdens de opnamen voor de
serie 'Prettig geregeld...

" Alvast een scène uit de
'Jeans'-voorstelling van

woensdagavond in
Kerkrade.

Inschrijving mogelijk tot 25 november
Opnieuw 'Vastelaoves-

leedjes Konkoer'

MAASTRICHT - Ook komend
carnavalsseizoen organiseert
de stichting 't Limburgs Vaste-
laovesleedjes Konkoer' weer
een wedstrijd voor het beste
carnavalsliedje. Tot 25 novem-
ber kan men deze inzenden
naar Omroep Limburg, post-
bus 94, 6200 AB in Maastricht,
waar ook het reglement van
deelname kan worden ge-
vraagd (■__ 043-467777). Voor
selectie komen in aanmerking
nieuwe Limburgse vastelao-
ves-leedjes van 1988, plus eer-
der gemaakte liedjes, voor
zover die niet eerder zijn opge-
nomen op geluidsband of
grammofoonplaat.

Na het grote aantal inzendingen

van vorig jaar (185) zijn ook voor
komend seizoen de verwachtin-
gen hoog gespannen. Tot op he-
den zijn al 40 inzendingen bin-
nen. Gezien het grote activitei-
tenscala dat het Limburgs Vaste-
laovesleedjes Konkoer (LVK)
voor ogen heeft, is het bestuur

uitgebreid met drie personen:
Henk Meijers uit Sittard en Sjef
Vink en Theo Swaen, beide uit
Maastricht. Het voltallige be-
stuur bestaat nu uit Chrit Leen-
ders (voorzitter), Jacques van
Wesep (secretaris), Theo Swaen
(penningmeester) en de leden

Hilde Bremmers, Wiel Jungblut,
Giel Rouvroye, Frits Theeven,
Henk Meijers, Sjef Vink en Stan
Spauwen.
Het winnend liedje van het
Vastelaoves Leedjes Konkoer
van vorig jaar werd 'Miense wie
wae' uit venlo, gevolgd door 'Pak

mich maar vas' uit Konings-
bosch, 'Gij, Hei en ik' uit Horst,
'Bye bye Madonna' uitReuver en
'De's oos welske' uit Venlo.
Insturen
Inzendingen voor het nieuwe
concours 1988/'B9 kunnen ge-
schieden door het insturen van:
* een opname op grammofoon-
plaat of geluidsbandvan het lied.
* de muziek en de tekst van het
lied.
* indiening van de naam van het
lied, met jaar waarin het lied is
gecomponeerd en geschreven,
plus naam en adres van tekst-
dichter en componist.
Het konkoerssecretariaat is ge-
vestigd bij de Culturele Raad
Limburg, Parallelweg 45, 6221
BD te Maastricht, ff 043-253684.
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" JAN FILLEKERS
We brainstormen en dan gaan we weer schrappen of toevoegen



48 inbraken
opgehelderd

Van onze verslaggever

" Ook even wennen was dat de
Publieke tribune meteen al die
eSirste vergadering overvol was.
Met name allerlei leden van
scouting Wijnandsrade en be-woners van de met afbraak be-
dreigde woningen aan de

waren gekomen
°m te luisteren naar het Nuther
Gemeentebestuur. Geen punt,
3°nge mensen kunnen best tegeneen muur leunen, of desnoods
°P de grond gaan zitten. Erger
"Vond de burgemeester het feitdat ze de gasten geenkoffie kon
danbieden omdat met zoveelmensen geen rekening mee was
Behouden. Ze beloofde echter
dat dit soort huishoudelijke
kinderziektes snel tot het verle-
den zullen behoren.

Wennen(4)

Sloop vijftien
woningen aan

Spoorstraat

" De flats aan de Kommerstraat in Bocholtz die gedeeltelijk geschikt gemaakt worden voor
ouderen. Foto: 3-POOT/FRANS RADE

Koerier grote druglijn?

Turk met drie
kilo heroïne
aangehouden

Hoewel het vermoe-
den bestaat dat de
man een belangrijke
schakel is binnen
een internationale
druglijn, heeft het
speurwerk door poli-
tie en justitie tot op
heden nog niets con-
creets opgeleverd.

Wel is vast komen te
staan dat de Turk er-
gens in Nederland
de heroïne moest af-
geven. Het onder-
zoek zal worden
voortgezet.

De man is voorgeleid
aan de officier van
justitie in Maastricht
en in bewaring ge-
steld.

Van onze
verslaggever

KERKRADE - De
douanebij grenspost
Nieuwstraat in
Kerkrade heeft vori-
ge week een 48-jari-
ge Turk aangehou-
den, die niet alleen
illegaal de grens wil-

de oversteken, maar
ook driekilo heroïne
bij zich droeg. We-
gens het onderzoek
dat daarna werd op-
gestart, heeft de poli-
tie van Kerkrade
deze informatie en-
kele dagen achterge-
houden.

NUTH - De raad in Nuth besloot in
de vroege ochtend tot de sloop van
15 woningen aan de Spoorstraat en
wel de nummers 17 tot en met 39 en
enkele woningen aan de Parallel-
straat. Vandaag vinden gesprekken
met de bewoners plaats.

Doorgereden
HEERLEN -De Heerlense politie is
op zoek naar de automobilist die
gistermorgen rond half negen een
meisje heeft aangereden op de krui-
sing Schaesbergerweg/Klooster-
koolhof in Heerlen. De bestuurder
van een grijze Toyota of Opel reed
door. Het meisje dat uit de richting
Landgraaf kwam hield aan het on-
geluk geen noemenswaardig letsel
over. De auto kwam uit de richting
van de Spoorsingel en sloeg op het
kruispunt linksaf naar de Klooster-
koolhof. De politie in Heerlen wil
graag in contact komen met be-
stuurder en getuigen.

Zeer tegen de zin van het college is
er een dikkestreep gehaald door het
voorstel om de onroerend goedbe-
lasting te verhogen. Hierdoor is de
verwachte meeropbrengst van vlot

’ 67.000 met ’33.000 ingekrompen.
Ook het zogeheten rehabilitatieplan
voor het gehucht Winthagen, waar-
voor het nu de op tocht staande col-
lege (PvdA en een verscheurde
WD) vijf ton opzij had geschoven,
is teruggebracht tot ’ 100.000.

Vooral burgemeester Strous waar-
schuwde gisteravond tegen de ge-
volgen van deze 'putsch van Voe-
rendaal'. Na zijn pleidooi om toch
vooral in de gemeenteraad geen
'Tweede Kamer' te spelen, probeer-
de hij dezeven fracties tellende raad
te overtuigen van de noodzaak om
de belastingen evenwichtig en over
de gehele linie met 3 procent te ver-
hogen. „Onverwacht hebben wij
van 'Den Haag' te horen gekregen
dat Voerendaal voor volgend jaar
rekening moet houden met een kor-
ting van 28.000 gulden op de uitke-
ringen. In 1990 is diekorting op ge-
meentelijke uitkeringen opgelopen
tot ’ 102.000, terwijl we in 1992
moet rekenen op maar liefst

’ 117.000. Het zal dan ook een hele
dobber worden om de beoogde be-
lastingverhogingvan 3 procent voor
de komende jaren vast te houden."

De door raadslid Camps (fractie
Lemmens) ingediende, en door de
oppositie enthousiast gesteunde
motie, houdt ook in dat er geen twee
maar slechts. een halve ton gevo-
teerd is voor recreatieve projecten
zoals het aanleggen en verbeteren
van picknick-lokaties. Bovendien is
het uitgetrokken bedrag van

’ 198.000 voor aanpassing en/of ver-
bouwing van het trefcentrum 'Kun-
derhoes' ingedikt tot een ton.

Motie

VVD
Welke argumenten Strous, bijgeval-
len door wethouder Uitterhoeve,
gisteravond ook aanvoerde, de nu
aan de macht zijnde Voerendaalse
oppositie bleef vasthouden aan haar
motie.Heerlen moet

reiskosten
naar school
vergoeden

Met het al of niet herstellen van de
eenheid binnen de VVD-fractie
wacht het VVD-bestuur echter tot-
dat zijn, enkele weken geleden door
een maagbloeding wethouder Her-
mans weer op de been is.

Direct na afloop toonde de PvdA-
wethouder zich geen geslagen be-
stuurder. „Inderdaad is het nu ver-
duveld moeilijk om het beleid uit te
voeren. Of daar op korte termijn
verandering in komt, hangt geheel
af van onze coalitie-partner, de
VVD."

Van onze correspondent
DEN HAAG/HEERLEN - De
provincie Limburg heeft terecht
bepaald dat de gemeente Heer-
len de kosten van vervoer tussen
Heerlen en Maastricht van teen
begeleider voor twee school-
gaande kinderen beneden de
tien jaar moet vergoeden. Dit
heeft de afdeling rechtspraak
van de Raad van State bepaald in
het beroep dat de gemeente
Heerlen tegen de provincie heeft
ingediend.

KERKRADE - Rechercheurs van
de politiekorpsen in Kerkrade en
Landgraaf hebben via een gezamen-
lijke inspanning een inbrekersduo
kunnen aanhouden, dat de afgelo-
pen maanden goed was voor op zijn
minst 48 inbraken.

De daders, twee mannen uit Kerkra-
de van 32 en 21 jaar oud, bezochten
woningen in Kerkrade, Landgraaf
en Heerlen en ontfermden zich met
name over sieraden en audiovisuele
apparatuur.

De kinderen bezoeken in Maas-
tricht een school voor antroposo-
fisch onderwijs. De vrijheid van
onderwijs brengt met zich mee
dat de gemeenteHeerlen het vol-
gen van dit onderwijs financieel
mogelijk moet maken. Heerlen
had de reiskosten voor de bege-
leider van de twee kinderen be-
neden de tien jaarniet willen ver-
goeden omdat zij vond dat een
oudere dochter van tien jaarvoor
de begeleiding kon zorgen. Deze
weigering werd door de provin-'
cic vernietigd met verwijzing
naar een Kroonbesluit, dat zegt
dat de minimale leeftijd van een
begeleider van een jonger
broertje of zusje elf jaar is. Te-
vens vond de provincie het on-
aanvaardbaar dat een kind van
tien jaar andere kinderen langs
verkeersgevaarlijke situaties
leidt. De afdeling rechtspraak
vond dit een redelijk standpunt.

Een door rechercheurs van de korp-
sen in Kerkrade en Landgraaf gefor-
meerd team, was de mannen al lan-
ger op het spoor. Vorige week werd
een van de inbrekers op heterdaad
betrapt bij een poging tot inbraak.
Tijdens het verhoor bekende deze
de naam van zijn compagnon, die op
zijn beurt schoon schip maakte en
alle inbraken opbiechte die hij zich
kon herinneren. De politie reed
daarop met beide inbrekers dagen-
lang door de Mijnstreek om zodoen-
de ook de inbraken die bij de daders
minder vers in het geheugen lagen,
te kunnen ophelderen.

toegang te hebben verschaft tot de
woningen, zochten de mannen na-
melijk niet alleen naar spullen van
waarde, maar ook naar autosleutels.
In enkele gevallen vonden ze die.
waarna ook zonder mankeren de
auto werd ingezet als vervoermid-
del van het zopas gestolen goed.

De twee inbrekers, die bij de politie
bekend staan als druggebruikers,
wisten via allerlei kanalen de gesto-
len waar te verkopen, om zodoende
te kunnen voorzien in hun dagelijk-
se behoefte aan drugs. De totale
waardevan het gestolenen doorver-
kochte goed, schat de politie op
ruim twee ton.

Twee ton

Van onze verslaggever
SIMPELVELD - De provincie Lim-
burg heeft geld beschikbaar gesteld
om liften aan te brengen in de flats
aan de Kommerstraat in Bocholtz.
Wethouder Frijns van Simpelveld
heeft dat gisteravond tijdens de be-
grotingsbehandeling gezegd.

Het voorstel van de PvdA'er Hoo-
gers om in de wijk Kerkeveld wo-
ningen te bouwen die op de bene-
denverdieping geschikt zijn voor
ouderenhuisvesting en boven voor
jongeren,verwierp hij ten stelligste:
„Dat is de kat op het spek binden",
aldus de wethouder die van oordeel
is dat beide generaties in Simpel-
veld blijkbaar niet zo goed met el-
kaar kunnen opschieten. En dat in

tegenstelling tot plaatsen als Til-
burg en Goirle waar dergelijke pro-
jecten wel goed zijn ontvangen. In
datzelfde gebied ligt nog een braak-
liggend stuk grond. Daar wil het
college wèl woningen bouwen die
dan alléén geschikt zijn voor bejaar-
den.
Verschillende fracties, waaronder
de PvdA en het CDA hadden om
aanpassingen van woningen voor
bejaarden gevraagd. De portiekwo-
ningen aan de Scheelenstraat wor-
den daarentegen niet geschikt ge-
maakt voor bejaarden. Dat is vol-
gens het college van b en w tech-
nisch moeilijk te verwezenlijken.
Vanwege een opknapbeurt van de
woningen aan de Kommerstraat en
ook die aan de Beatrixstraat wordt

De gemeente wil overigens van het
zwembad af dat aan de doorgaande
weg naar Nijswiller ligt. Dat bleek
gisteren overduidelijk toen het col-
lege bekend maakte dat de gemeen-
te nog jaarlijks 60.000 gulden spen-
deert aan het bad dat volgens het
CDA nogal te wensen over laat. Wet-
houder Frijns moest 'helaas consta-
teren' dat onderzoekjes hebben uit-
gewezen dat het bad, het zwemwa-
ter en de entourage goed in orde
zijn. Helaas komt de gemeente Sim-
pelveld daarom niet onder haar ver-
plichting uit jaarlijks voor dat be-
drag bij te springen. Inmiddels on-
derneemt de gemeente pogingen
om de exploitant van het nabijgele-
gen bungalow-park en die van het
zwembad op een lijn te krijgen en
samen zorg te gaan dragen voor de
exploitatie van beide voorzienin-
gen. Volgens Frijns schijnt dat mo-
menteel nog niet al te best te luk-
ken.

ZwembadFlats in Bocholtz
worden aangepast

Aan plaatselijke Kommerslraat wellicht maart volgend jaar begon-
nen met het installerenvan de liften
in de flatwoningen aan deKommer-
straat.

Bij enkelevan de inbraken maakten
de mannen gebruik van de auto's
van de benadeelden, om hun gesto-
len waar te transporteren. Na zich openen

Tijdens het onderzoek kwam bo-
vendien aan het licht dat de inbre-
kers meestal de woningen binnen-
kwamen door een bovenlicht in de
achterdeur te forceren. Ook werd
toegang verkegen door via de brie-
venbus het slot van de voordeur te

'Putsch' leidt tot schrappen verhoging OGB

Oppositie aan macht
in raad Voerendaal

SIMPELVELD
Glascontainers in de
gemeente Simpel-
veld zijn daar niet
erg in trek. Die con-
clusie kan getrokken
worden nu gebleken
is dat daarvorig jaar
slechts ruim 100.000
kg glas verzameld
werd in negen con-
tainers. Dit is maar
28% van wat haal-
baar wordt geacht.
Het landelijk gemid-
delde beweegt zich
rond de 50%. Het ge-
meentebestuur is er
van overtuigd dat
het aantal inwoners

Glascontainers
niet zo in trek

dat milieubewust
glas afdraagt voor
het recyclingproces
omhoog kan.
Momenteel bevin-
den er zich in Sim-
pelveld en Bocholtz
nog acht glascontai-
ners. Deze staan in
Simpelveld aan de
Markt, de Dr. Otten-
straat, op de hoek
van de St. Remi-

giusstraat en de
St. Georgestraat, de
Baakstraat en aan de
Kruinweg nabij het
bungalowpark. In
Bocholtz kan men
terecht aan het Pa-
tersplein, de Minis-
ter Ruysstraat en op
de parkeerplaats aan
de Groeneweg in de
buurtschap Bocholt-
zerheide.
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" Voor wie de raadsvergade-
ring in Nuth gisteravond heeft
meegemaakt maar nog niet
Weet wat voor een 'muur' achter
de rug van burgemeester en
Wethouders stond, of voor hendie nog helemaal niet in de
nieuwe raadszaal zijn geweest
en toch willen weten wat dat
voor een muur was: geen grijs
kunstwerk, maar een kunst-
werk met een grijs doek ervoor.
Minister Cees van Dijk van
Binnenlandse Zaken zal het
kunstwerk volgende week, bij
de officiële opening onthullen.
Trouwens ook even wennen was
de duur van de vergadering.
Want de begroting voor 1989
van de gemeente Nuth was bij
het ter perse gaan van deze
krant nog niet vastgesteld. Ove-
rigens: onze handen in de
broodrooster als dat niet het ge-
val is.

Wennen(5)
" Theo Hoogersvan de Simpel-
veldsePvdA (we zijn inmiddels
een paarkilometer verderop be-
land) kan ér nog steeds maar
niet aan wennen. De goede man
probeert al jarenlang door de
Simpelveldse sigaretten-kwalm
heen de burgemeester en zijn
collegete bereiken en over te ha-
lenzo langzamerhand een rook-
verbod in te stellen. letwat gê-
nant probeert deze of gene zijn
sigaret op dat moment te ver-
bergen. Anderen steken er op
dat moment demonstratief een
op. Humor. 'Nee' zegt burge-
meester Teheux. 'Uche uche',
zegt Theo Hoogers en geeft de
strijd niet op. Wie heeft de lang-
ste adem...?

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
Dinsdag 1 november 1988.09

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - In de raad van Voerendaal heeft de opposi-
tie nu de macht. Want sinds de interne ruzie binnen de VVD
weten de CDA-fractie, de fractie Lemmens en de fractie Alge-
meen Gemeeschapsbelang (AGB) zich gesteund door het
WD-raadslid Voogt. Vandaar dat de oppositie gisteravond
met overmacht (8 tegen 5 stemmen) de begroting '89 ingrij-
pend kon wijzigen. Wie zoekt

die vindt...
Ook even wennen was het ont-
breken van asbakken op de ta-fels. Menig roker tuurde voor de
aanvang van de vergadering
ac omgeving af, met in de ene
hand een sigaret en in de ande-re hand een aansteker. Burge-
meester Coenen bevestigde
Waar de rokers al bang voorwaren: liefst niet roken. Daar-bij wees ze op de schorsingen
uie ze in zou lassen.

Wennen
" Natuurlijk was het evenwennen voor college en raad in
Nuth die voor het eerst in de
nieuwe raadszaal vergader-
den. Allereerst was daar hetProbleem wie waar moest gaanZltten. Dat was wel een beetje
Qeregeld maar toch niet geheelnaar de zin van allefractielei-ders. Maar voordat de raadsle-en zelf met stoelen en banken
9lngen schuiven vroeg burge-
meester Elly Coenen om geduld,
eJA beloofde in de . commissieABA deplaatsen aan de orde testellen.

KERKRADE - De 16-jarige Marcel Locht-
man uit de Kerkraadse Vinkerstraat heeft
eindelijk beet. Al weken stroopt hij nu, ge-
wapend met zijn metaaldetector velden
en wegen af op zoek naar munten en ande-
re begerenswaardige voorwerpen. Bij het
nooit voltooide viaduct aan de Sint Pieter-
straat in Chevremont stuitte hij afgelopen
weekeinde op een oude portemonnaie.

Van onze verslaggever

Waarschijnlijk stamt die uit 1936, want
Marcel heeft er kranteknipsels uit die tijd
in gevonden. Dat was niet alles, want ook
munten uit de periode 1878 tot 1928 zaten
daarin. „Niet de moeite waard om te laten
onderzoeken. In tegenstelling tot de Ro-
meinsemunten die ik vorige week ook ge-
vonden heb, elders inKerkrade. Waar pre-
cies vertel ik niet, want dan begint ieder-
een daar te zoeken", zegt Marcel die dage-
lijks een uur of twee na schooltijd en za-
terdags zelfs vier uur lang met zijn detec-
tor op strooptocht gaat.

" Liefst niet roken betekentnog niet dat roken verboden is,maar, gelukkig voor de niet-ro-kers: niemand durfde te begin-nen. En dus werd er niet ge-
rookt tijdens de raadsvergade-nng in Nuth. Hub Kockelkorn
van defractie PvdA/PPR, zelj
verwoed roker, kon het toch niet
nalaten om er even op te wijzen- dat bij de aanleg van de nieuwe
ro.a.dszaal geld is uitgegeven
?fln het roken. Immers de rook*an eventueel zo in plafond ver-u-wijnen. De techniek staat voorniets.

Wennen(2)

" Marcel Lochtman toont de oude
beurs en enkele andere oude munten
die hij met zijn metaaldetector ops-
poort.

Foto: 3-POOT/FRANS RADE.

Wennen(3)
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t
Dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan heeft
is tot onze droefheid, toch nog onverwachts, na een
levenvan zorg en aandachtvoor allen diehem dier-
baar waren, van ons heengegaan, in de leeftijd van
69 jaar, voorzien van het h. sacrament der zieken,
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
lieve opa, broer, zwager, oom en neef

Johan Jacob Huijten
echtgenoot van

Marie Nuijen
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade: Marie Huijten-Nuijen
Kerkrade: Marina
Kerkrade: Mariet en Frans

Marian, Lucy
Familie Huijten
Familie Nuijen

6466 GP Kerkrade, 30 oktober 1988
Drievogelstraat 108
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 3 november a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jozef te Kerkrade-Kaalheide,
waarna aansluitend de begrafenis op de r.k. be-
graafplaats te Spekholzerheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis ter intentie van onze dierbare overlede-
ne woensdag 2 november a.s. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145, Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Na een welbesteed leven ging voorzien van het h.
sacrament der zieken van ons heen, mijn dierbare
man, onze lieve vader, schoonvader en opa

Gilles-Servaas
Bastiaanse

echtgenoot van

Bertha Wetzelaer
Geboren te Ossendrecht Overleden te Heerlen
17 juli 1915 27 oktober 1988

Terwinselen: A.B. Bastiaanse-Wetzelaer
Terwinselen: Gerda Kramprich-Bastiaanse

Frank Kramprich
Mariëlle

Imstenrade: André Bastiaanse
Nieuwenhagen: Nico Bastiaanse

Fieny Bastiaanse-Meijers
Ralph en Roger
Familie Bastiaanse
Familie Wetzelaer

Maarstraat 60, 6467 EW Kerkrade
De plechtige eucharistieviering en de crematie
hebben op maandag 31 oktober 1988 in besloten fa-
miliekring te Imstenrade plaatsgevonden.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Met droefheid geven we kennis dat in de vrede van
Christus is overleden, onze lieve moeder, schoon-
moeder en grootmoeder

Maria Agnes Henrietta
Eykenboom
* 11-11-1893 t 26-10-1988

weduwe van

Louis Winand Duysens
Oegstgeest: L.N.M. Duysens

W.A. Duysens-Kesler
Heerlen: F.J.M. Duysens

T.T.M. Duysens-van Sambeek
Hoensbroek: M.H.J. Habets-Duysens

L.J.M.L. Habets
en kleinkinderen

29 oktober 1988
Huize Douvenrade, Heerlen
Corr.adres: Pijnsweg 20, 6419 CL Heerlen
Ingevolge de wens van de overledene heeft de be-
grafenis in besloten kring plaatsgevonden, vooraf-gegaan dooreen eucharistieviering in de kapel vande Medische Missiezusters te Imstenrade.

Wanneer jeziek en eenzaam bent,
dan voel je jeverlaten.
Vaak is er niemand die jekent
om fijn eens mee te praten.
Dan staat een muurvan angst gericht,
die kan je niet doorbreken.
Je ziet geen enkel sprankje licht.
Een dag duurt duizend weken.
Tot er opeens een lichtstraal strijkt
die alles zet in luister.
't Is Jezus' uitgestoken hand,
Hij trekt jeuit het duister.

Enige en algemene kennisgeving
t

In liefde en dankbaarheid nemen wij afscheid van
onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder

Maria
Bortolussi-Fornasier

weduwe van
Angelo Bortolussi

Voorzien van de h.h. sacramenten, overleed zij, opde leeftijd van 84 jaar, na een liefdevolle verzorging
in de verpleegkliniek afd. 3 te Heerlen.

Heerlen: T.M. Bortolussi-v. Caldenberg
F. v. Caldenberg

Heerlen: I. Bortolussi t
M. Bortolussi-Beulen
Haar dierbare klein- en
achterkleinkinderen

Heerlen, verpleegkliniek, 31 oktober 1988
Corr.adres: Ferd. Bolstr. 13, 6415 TS Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op donderdag 3 november as. om 11.00 uur inde H. Hartkerk te Schandelen, Heerlen, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op de algemene be-
graafplaats Akerstraat (ingang Groene Boord).
Samenkomst in de bovengenoemde kerk, alwaar
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentievan de overledene op woens-
dag 2 november om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de chapelle ardente van de
verpleegkliniek te Heerlen; gelegenheid tot af-
scheid nemen dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur.

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat hij voor ons betekend heeft delen wij u
mede dat heden van ons is heengegaan, onze zoon,
broer, zwager, oom en neef

Leo Pfenings
levensgezel van wijlen

José Hustinx
op de leeftijd van 38 jaar.

In dankbare herinnering:
Mil en Jeanne
Pfennings-Bormans
Alice en Rob
Chantal, Yves
Familie Pfennings
Familie Bormans
Familie Hustinx

Sittard, 30 oktober 1988
Engelenkampstraat 2-'" h.
Corr.adres: Alex Schaepkenssstraat 3
6137 CR Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 3 november om 11.00 uur in de St.-Jo-
zefkerk te Stadbroek-Sittard, gevolgd door de be-
grafenis op de algemene begraafplaats te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Woensdag a.s. tijdens de Allerzielenviering van
19.00 uur in voornoemde kerk, bidden wij mede
voor zijn zielerust.
Leo is opgebaard in de rouwkapel van het zieken-
huis te Sittard. Gelegenheid tot afscheidnemen da-
gelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Na een langdurig ziekbed, is onze lieve vader,
schoonvader en opa, op 75-jarige leeftijd, toch nog
onverwacht van ons heengegaan.
Zijn goedheid en levensvreugdezullen ons altijd in
herinnering blijven.

Jozef Janssen
weduwnaar van

Maria Wilhelmina Hendrikx
Hij overleed in het De Weverziekenhuis te Heerlen,
voorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlerheide: Wiel Janssen
Heerlerheide: Nettie Pintus-Janssen

Antonio Pintus
en zijn kleinkinderen
Familie Janssen
Familie Hendrikx

6413 TX Heerlen, 31 oktober 1988
Pieter Nuytsstraat 155
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 3 november as. om 11.00 uur in de
parochiekerk van St.-Cornelius te Heerlerheide,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de begraafplaats aldaar aan deKampstraat.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentie van vader wordt
gebeden op woensdag 2 november om 18.45 uur in
voornoemde parochiekerk, aansluitend avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00 tot 18.30 uur in derouwkamer van Lindeman
Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te Heerlen.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons be-
tekend heeft, geven wij u kennis, dat toch nog on*
verwacht van ons is heengegaan op 79-jarige leef-
tijd, onze zorgzame moeder

Johanna Maria
van Grunsven

weduwe van

Albert Bremer
Brunssum: Wim Bremer

Jan Bremer
6442 XD Brunssum, 30 oktober 1988
Hofpoelstraat 5
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op don-
derdag 3 november om 13.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10, alwaar bijeen-
komst om 13.15 uur.
Er staat om 12.45 uur een bus aan voornoemd huis-
adres, voor vervoer naar en van het crematorium.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in derouwka-
pel van het ziekenhuis te Brunssum, alwaar dage-
lijks bezoekgelegenheid van 17.30 tot 18.30 uur.

" t
Diep bedroefd, maar dankbaarvoor het vele goede
dat zij mij tijdens haar leven heeft geschonken,
geef ik u kennis dat, geheel onverwacht, van mij is
heengegaan, nog voorzien van het h. oliesel, mijn
lieve, zorgzame moeder

Ella Scholten-Pütz
weduwe van

Johannes Hendrikus
Albertus Scholten

W.E.Th. Scholten
30 oktober 1988
Palestinastraat 218, 6418 HN Heerlen
Geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
donderdag 3 november as. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Moeder Anna te Bekkerveld-
Heerlen, waarna aansluitend crematie in het cre-
matorium te Imstenrade.
Schriftelijke condoleance achter in de kerk vanaf
9.40 uur.
Avondwake woensdag 2 november om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Mama is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen, ingang St.-Antoniusweg; gelegenheid tot
afscheid nemen aldaar, dagelijks van 18.30tot 19.00
uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

I t IHaar stoel is leeg,
haar stem is stil.
Wij zeggen, Heer,
het was Uw wil.

In dankbareherinnering delen wij u mede dat, toch nog onverwacht, in de
Lückerheidekliniek, van ons is heengegaan, gesterkt door de h.h. sacra-
menten, in de leeftijd van 86 jaar, onze dierbare moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Netta Boonstra-Blezer
weduwe van

Wierd Boonstra
Kerkrade-West: Piet en Mieny Boonstra-Keularts

Landgraaf: Chris en Annie Boonstra-Donekers
Landgraaf: Karel en Truus Boonstra-Stienen

en haar dierbare klein- en
achterkleinkinderen
Familie Blezer
Familie Boonstra

Kerkrade, 30 oktober 1988
Corr.adres: Akerstraat 93, 6466 HD Kerkrade-West
De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden op donderdag 3 no-
vember om 10.30 uur in deparochiekerk te Terwinselen, waarna de begra-
fenis zal plaatsvinden op het r.-k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de plechtige allerzielenviering op
woensdag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen van de overledene dagelijks van 18.00tot
19.30 uur in derouwkapel van het streekmortuarium in Chevremont, St-
Pieterstraat 145 (gelegen op het terrein van de Lückerheidekliniek).
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, deze aan-
kondiging als zodanig beschouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak

fa. Keularts
en Boonstra

Akerstraat 93, Kerkrade-West

donderdag 3 november
de gehele dag gesloten.

f
In Gods vrede is heden, na voorzien te zijn van het sacrament der zieken,
na een kortstondige ziekte, geheel onverwacht, in de leeftijd van 54 jaar
van ons heengegaan mijn zorgzame man, onze lieve vader, schoonvader,
zoon, schoonzoon en zwager

Duc Antheunis
Uit aller naam:
Greet Antheunis-Voorspuij

6267 AV Cadier en Keer, 30 oktober 1988
Irenestraat 3
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden donderdag 3 november
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van deH. Kruisverheffing te Cadier
en Keer, gevolgd door de begrafenis op de r.k. begraafplaats aldaar.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk.
Bezoek uitvaartcentrum Sassen, St.-Maartenslaan 44-48 te Wijck-Maas-
tricht, dagelijks van 17.00 tot 18.00 uur.
Zij, die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannonce als
zodanig te beschouwen.

_■_____________"

Dankbetuiging
In hart en gedachten zul jealtijd bij ons zijn.
Ondanks ons groot verdriet heeft het ons goed gedaan dat u met zovelen
de laatste eer hebt willen bewijzen aan

Fer van de Laar
Daarvoor danken wij oprecht.
Een speciaal woord van dank aan doktoren en verplegend personeel afde-lingB2St. Gregoriusziekenhuis.

A. van de Laar-Habets
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, oktober 1988
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 5 novem-
ber om 19.00 uur in de parochiekerk St. Vincentius te Rumpen-Bruns-
sum.

I *Groot is de leegte die hij achterlaat.
Mooi zijn de herinneringen dieblijven.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis dat heden
van ons is heengegaan, gesterkt door deh.h. sacra-
menten der zieken, in de leeftijd van 71 jaar, mijn
lieve man, onze goede en zorgzame vader, schoon-
vader, opa, broer en zwager, oom en neef

Albertus (Bart) Pekel
echtgenootvan

Maria Hubertine Smeets
Kerkrade: M.H. Pekel-Smeets

Delfzijl: Wiel Pekel
John en Frauke
Belinda

Rotterdam: Annemie en Peter Spiertz-Pekel
Huub en Ineke
Marion

Kerkrade: Leida en Dirk Bok-Pekel
Lianne en Paul
René

Kerkrade. Winand Pekel
Kerkrade: Maup en Annette Pekel-Boessen

Michèl, Nathalie
Familie Pekel
Familie Smeets

6466 AX Kerkrade, 31 oktober 1988
Heiveldplein 12a
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op zaterdag 5 november om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk St.-Jozef in Kerkrade-Kaalheide, waar-
na de begrafenis zal plaatsvinden op hetr.-k. kerk-
hof te Spekholzerheide.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis, tot bijzondere intentie van de overlede-
ne, vrijdag om 18.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in derouwka-
pel van het streekmortuarium in Kerkrade (gele-
gen op het terrein van de Lückerheidekliniek), St.-
Pieterstraat 145, gelegenheid tot afscheid nemen
dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

I t
Heden overleed, tot onze droefheid, voorzien vanhet h. sacrament der zieken, in het Oosterschelde-
ziekenhuis te Goes, in de leeftijd van 70 jaar, mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Winand Heijltjes
begiftigd met de eremedaille in zilver verbonden

aan de orde van Oranje-Nassau,
alsmede met de pauselijke onderscheiding

Pro Ecclesia Et Pontifice
echtgenoot van

Gerta Engels
Wij bevelen hem in uw gebeden aan.

Bleijerheide: Gerta Heijltjes-Engels
Heerlen: Hub Heijltjes

Maria Heijltjes-van der Heijden
Kesteren: Leny Breuer-Heijltjes

JoBreuer
Kerkrade: Henk Heijltjes

Hella Heijltjes-Schopen
Kerkrade: John Heijltjes

Gertie Heijltjes-Ogrinc
Kerkrade: Jos Heijltjes

Patricia Heijltjes-Willems
Heerlen: Theo Heijltjes

Betty Heijltjes-Visser
en al zijn kleinkinderen
Familie Heijltjes
Familie Engels

6462 CT Kerkrade, 30 oktober 1988
Slakstraat 47
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 3 november as. om 14.00 uur in de
parochiekerk van de H. Antonius van Padua te
Bleijerheide, waarna de begrafenis zal plaatsvin-
den op het kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Winand wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van woensdag 2 november 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 te Chevremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat heden on-
verwacht van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, tante
en nicht

Agnes Maria (Mia)
Klemme

echtgenote van

Frans Carels
Zij overleed op de leeftijdvan 54 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Heerlen: F.A. Carels
Sittard: Marianne en Jack Meinetten-Carels

Patricia
Groningen: Harry en Gea Carels-Pot

Treebeek: Lies en Cor Scholten-Carels
Angela, Roger

Brunssum: Joke en Jo Heessels-Carels
Nicole, Roy
Familie Klemme
Familie Carels

31 oktober 1988
Beukstraat 3, 6413 PM Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 4 november 1988 om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk St.-Joseph te Passart, Hoensbroek,
waarna aansluitend begrafenis op het r.-k. kerkhof
aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.40
uur achter in de kerk.
Avondmis donderdag 3 november om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
het uitvaartcentrum v/h Otermans aan de Nieuw-
straat te Hoensbroek; gelegenheid tot afscheid ne-
men aldaar, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.

t "
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebbenwij afscheid geno-
men van mijn man, onze vader, schoonvader,
broer, zwager, oom en neef

Antoon Johannes
van Hoof

echtgenoot van

Anna Maria Hendrix
Hij bereikte de leeftijd van 67 jaar en is voorzien
van de h. sacramenten der zieken.

Brunssum: A.M. van Hoof-Hendrix
Brunssum: Fons en Hettie van Hoof-Elders

Sittard: Hub en Loes van Hoof-Bours
Maastricht: Paul van Hoof en Karin Sobczak

Familie van Hoof
Familie Hendrix

6444AJ Brunssum, 30 oktober 1988
Dr. Poelsstraat 1
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in de rouwkapel van het zieken-
huis te Heerlen, van 16.00 tot 17.00 uur.
Avondmis, woensdaga.s. om 19.00 uur in de hierna
te noemen kerk.
In de Fatimakerk te Brunssum zal de plechtige uit-
vaartdienst gehouden worden op donderdag 3 no-
vember om 14.00 uur.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de alge-
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Wij bedanken u allen voor de hartelijke condolean-
ces, bloemen, h. missen en begeleiding naar delaat-
ste rustplaats van mijn man, onze vader en grootva-
der, broer en zwager

Alex Lurken
Mevr. Lurken-Heuts
Kinderen en kleinkinderen

Heerlerbaan, oktober 1988

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de be-
grafenisonderneming J. Post te Heerlen.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 5 november 1988 in de St.-Jozefkerk te
Heerlerbaan om 19.00 uur.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat
zij ons tijdens haar leven heeft gegeven, hebben wij
geheel onverwacht afscheid moeten nemen van
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Gerda Scheren
echtgenote van

Piet Deenen
Zij overleed in de leeftijd van 54 jaar in het zieken-huis te Sittard, voorzien van het h. sacrament der
zieken.

Schinveld: P. Deenen
Obbicht: Lily en Lei

Mare
Schinveld: Nellie en Nico

Petra en Nancy
Brunssum: John en Sonja
Schinveld: Jos

Familie Scheren
Familie Deenen

6451 BN Schinveld, 31 oktober 1988
Past. Greymansstraat 8
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 3 november
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Eli-
gius te Schinveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De avondwake is dinsdag 1 november om 18.45uurin voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel teSchinveld.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.—

I ' 1Diepbedroefd, maar ook dankbaar voor de liefde
en zorg, waarmee hij ons steeds heeft omringd, ge-
ven wij u kennis, dat na een moedigen geduldigge-
dragen lijden, voorzien van de h. sacramenten derzieken, in de leeftijd van 72 jaar, van ons is heenge-
gaan, mijn dierbare echtgenoot, mijn goede en
zorgzame vader, onze broer, zwager, oom en neef

Hubert Johan Waelen
echtgenoot van

Maria Elisabeth van Wersch
Kerkrade: M.E. Waelen-van Wersch

Bunde: H.H.M.E. Waelen
Familie Waelen
Familie van Wersch

Kerkrade, 30 oktober 1988
Corr.adres.' Luikerheidestraat 16,
6463 CN Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 3 november as. om 12.00uur in de paro-
chiekerk St.-Petrus Maria ten Hemelopneming te
Kerkrade-Chèvremont, gevolgd door de begrafenis
op de algemene begraafplaats Schifferheide te
Kerkrade.
Voor busvervoer vanaf de kerk naar de begraaf-
plaats is gezorgd.
Voor de aanvangvan de plechtigheid is er achter indekerk vanaf 11.30 uur de gelegenheidtot schrifte-
lijk condoleren.
Onze dierbare overledene wordt herdacht in de
avondmis van woensdag 2 november as. om 19.00
uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van deLückerhei-
dekliniek te Kerkrade-Chèvremont, St. Pieter-
straat 145 van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Wegens sterfgeval is het kantoor van

Mr. H.H.M.E. Waelen
te Bunde, Hoolhuis 6

donderdag 3 november
DE GEHELE DAG GESLOTEN

RECTIFICATIE
In de overlijdensannonce van wijlen

Theresia Hubertina
Thoma-Pelzer

is abusievelijk vergeten te vermelden de avondmis
welke zal worden gehouden heden dinsdagavond
om 19.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart
van Jezus te Schandelen-Heerlen.



Van onze verslaggever

Ammoniak in bodem
van Peel veel te hoog

'Nederweert en Venray spannen de kroon' Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Gede-
puteerde Staten van
Limburg wijzen de sub-
sidie-aanvraag van de
Stichting Europees
Maasgenootschap af.
Deze stichting wilde via
vast te leggen afspra-
ken, in het IDA-rapport,
de Belgische overheid
en het Belgische be-
drijfsleven verplichten
mee te werken aan de
kwaliteitsverbetering
van de Maas. Voor dit
IDA-rapport (Inventari-
seren, Documenteren

Verdachte wou
vertrek Linda

Uit woning aan SaturnusstraatHEERLEN - In de Peel komt ieder jaarmeer dantwaalfkeer
zoveel ammoniak in de bodem dan het bos kan verwerken.
..Vooral de gemeenten Nederweert en Venray spannen wat
verzuring betreft in Limburg de kroon", aldus Hub Bemel-
mans van de Stichting Milieufederatie Limburg gisterennaar aanleiding van het onderzoek aan de Nijmeegse univer-
siteit.

Vervolg van pagina 1
Het uit een gezinsvervangend te-
huis stammend meisje uit Heel ver-
bleef al een poosje in de woning aan
de Saturnusstraat waar vier andere
jongeren vanuit een ander gezins-
vervangend tehuis waren geplaatst
in het kader van begeleide kamer-
bewoning. De Roermondse vond
dat aan het verblijf daar van Linda
een eind moest komen. Daarover
ontstond zondagnacht buiten de
woning de woordenwisseling. Die
zou zijn beslecht toen de Roer-
mondse een vlindermes trok enLin-
da daarmee tweemaal stak.

Een steek trof het slachtoffer in de
arm en een in de borst. Pathaloog-

anatoom dokter C. Hens van het ge
rechtelijk laboratorium voor patha
logie in Rijswijk stelde maandai
vast dat die laatste steek de long
slagader heeft doorboord. Het meis
je stierf opweg naar het Roermond
se ziekenhuis.

Na de steekpartij is de Roermondsi
weer de woning binnengegaan on
daarna vanuit een ander pand in de
zelfde straat haar bekende in Gra
them te vragen haar te komen opha
len. De aanhouding later in de nach
verliep zonder moeilijkheden. He
mes is in het huis aan de Saturnus
straat achter een meubelstuk ge
vonden en voor verder onderzoe
meegenomen.

Viking Jeugd actief
in Heerlens centrum

Pamfletten in brievenbussen gestopt

boom van de weduwe van de voor-
malige NSB-voorman Rost van
Tonningen.

Het pamflet, dat begint met een
bankrekening en een postbusnum-
mer, is niet met een naam onderte-
kend. Op het adres aan de Jos Klij-
nenlaan, dat hoort bij het postbus-
nummer, woont Van Rijn al langer
dan drie jaarniet meer. Op dat adres
woont sinds enkele jaren een me-
vrouw van joodse afkomst, die kort
na de verhuizing van Van Rijn nog
voor hem bestemde post ontving,
maar al geruime tijd niets meer van
Van Rijn vernomen heeft. „Volgens
de huismeester zou Van Rijn in het
buitenland verblijven", aldus de
huidige bewoonster van het adres.
De naam VanRijn is wel bekend bij
de Arme Frank-stichting in Amster-
dam. Twee maal schreef Van Rijn
een artikel in het internationale
blad van de Vikingjeugd. Deze in-
ternationale groepering is in 1952
opgericht als opvolger van de Hit-
lerjugend. In Europa kent deze or-
ganisatie ongeveer 500 leden. In Ne-
derland zijn slechts afdelingen in
Drachten, Leeuwarden en Amster-
dam bekend.
De man achter de pamfletten ir
Heerlen, C.van Rijn, is ook jaarlijks
present in het Noordlimburgse Vs
selsteyn als er kransen gelegd wor-
den op de graven van oud-SS-ers.

Zowel bij de rijkspolitie in Stem ab
de gemeentepolitie in Heerlen zijr
de activiteiten van Van Rijn niet be
kend.

DSM opende vrijdag jl.
in Atlanta een kantoor
voor de verkoop van

moniak als een spons op te zuigen
zei Fransen.

e onderzoeksresultaten werden
«gelopen weekeinde bekendge-
maakt door JanFransen van Natuur
en Milieu. „De bossen blijken am-

Concurrentie
voor Wöltgens

Ook Schaefer kandidaat

Van onze verslaggever
°EN HAAG - Op de valreep - van-daag is de stemming- heeft ook Jan
schaefer zich gemeld als kandidaatvoor het vice-voorzitterschap van
£e Tweede Kamerfractie van de
h\ ur Deze functie komt vrij, orn-
aat Wim Meijer commissaris van de
koningin in Drenthe wordt.
De gedoodverfde opvolger van
Meijer lijkt echter nog steeds Thijs
Wöltgens te zijn, de huidige finan-
cieel woordvoerder van de fractie.
Wöltgens' kandidatuur geniet de
steun van fractievoorzitter Kok. DeKerkradenaar bleef vorige week alsenige kandidaat over toen fractiese-
cretaris Hans Alders zich terugtrok.

De onderzoekers Anneke Houdijk
en Jan Roelofs, van het Laborato-
rium voor Aquatische Oecologie
aan de Katholieke Universiteit van
Nijmegen, weten niet exact waarom
er tussen de veertien onderzochte
gebieden zoveel verschillen zijn in
de neerslag van stikstof. Jan Roe-
lofs vermoedt dat dit iets te maken
heeft met bepaalde omstandighe-.
den in de atmosfeer. Het Rijksinsti-
tuut voor de Volksgezondheid en
Milieuhygiëne (RIVM) gaat dit na-
der onderzoeken.

Verschillen

„Lössgronden waarin meer kalk zit,
zoals in het zuiden van de provincie,
neutraliseren de zuren."

Bemelmans vindt deresultaten niet
echt verrassend. „Wij kennen de
nieuwe cijfers niet, maar dat het
rampzalig gesteld is met de bossen
in de Peel, dat hadden we al gecon-
stateerd in onze notitie 'Besturen te-
gen verzuren', die we enkele weken
geleden presenteerden. Die nota
blijkt dus een schot in deroos." Vol-
gens Bemelmans is het met de zand-
gronden in Midden- en Noord-Lim-
burg zo slecht gesteld omdat die
geen zuren kunnen verdragen:

" Door zure regen aangetaste bomen in de Limburgse bossen. 'Foto: 3POOT/FRANS rade

HEERLEN/GELEEN — De ex-
treem-rechtse groepering De Vi-
kingjeugd heeft de Heerlense jeugd
in een pamflet opgeroepen zich bij
deze organisatie aan te sluiten. Het
vol taalfouten staand en slordig ge-
steld pamflet werd zondag in een
aantal brievenbussen in deHeerlen-
se binnenstad gestopt.

produkten van de divi-
sie DSM Chemicals
(chemische produkten).

DSM-geld voor
stagiairs uit
Atlanta (VS)

De opening werd ver-
richt door de burge-
meester van Atlanta,
Andrew Young (oud-
ambassadeurvan de VS
bij de Verenigde Na-
ties). Hij deed dat sa-
men met ir R. Selman,
vice-voorzitter van de
raad van bestuur, ir D.
van Waes, directeur van
DSM Chemicals en
George Berry, be-
stuurslid van de provin-
cie Georgia.

In het onder andere anti-semitische
pamflet, waarin het woord fascisme
niet een keer goed geschreven
wordt, gaat de Geleendenaar C. van
Rijn schuil, die ook een _grote rol
speelt in de neo-fascistische organi-
satie het Consortium De Levens-

Volgens ingewijden heeft Schaefer
zich kandidaat gesteld uit onvrede
met de huidige gangvan zaken bin-
hen de PvdA-fractie. Daar bestaat
n°gal wat onenigheid over de te va-ren politieke koers. Wöltgens rea-
geert laconiek op de onverwachteconcurrentie. „Ik denk niet dat ervoor mij veel zal veranderen. Ik blijf
_[jan uitgaan dat ik gekozen word",aldus het TweedeKamerlid.

Alders zei de indruk weg te willen
hemen dat er in de PvdA-fractie eenrichtingenstrijd gaande was. Terug
van een paar weken ziek geweest,
wierp Schaefer zich alsnog op als te-
genkandidaat. HEERLEN - Ter gele-

genheid van de opening
van een verkoopkan-
toor in de Verenigde
Staten heeft DSM
$ 25.000 geschonken
aan de plaatselijke tech-
nische universiteit. Dat
bedrag wordt gebruikt
om regelmatig studen-
ten van de universiteit
in de gelegenheid te
stellen een onderzoeks-
stage bij DSM in Neder-
land te lopen.

" Druk op de knop bij de opening van het verkoopkantoor in Atlanta. V.l.n.r. Andrew
Young, George Berry, Dick van Waes en Ruud Selman.

Öm de ammoniak-emissies te verla-
gen, stelt de Milieufederatie in 'Be-
sturen tegen verzuren' voor dat de
afzonderlijke gemeenten veel strik-
ter de Hinderwet en de APV volgen,
waardoor nieuwe veehouderijen
kunnen worden geweerd. „Als
uiterste consequentie zal de veesta-
pel omlaag moeten", zegt Bemel-
mans.

Minister Nijpels heeft de onder-
zoeksresultaten 'zorgwekkend' ge-
noemd. Hij wil een deelvan de extra
100 miljoen gulden, bedoeld voor
het oplossen van de milieuproble-
matiek, gebruiken om ammoniak-
problemen aan te pakken. Beme-
lans hierover: „Het is dan ook van
groot belang dat de Peelgemeenten
één front gaan vormen en gezamen-
lijk in Den Haag voor gelden gaan
vragen. De Peelregio dient zich te
verzetten tegen het aangewezen
worden tot mesthoop van Neder-
land."

„Dachten we tot nu toe dat de Peel
in dit opzicht het meest verontrei-
nigde gebied was, in Zeeuws-Vlaan-
deren is de situatie bepaald niet
minder", aldus onderzoeker Jan
Roelofs. Hetzelfde geldt voor Breda
en omgeving. De hoge neerslagcij-
fers moeten volgens hem worden
verklaard door de zeer hoge uitstoot
van ammoniak in België.

DEN HAAG - Het Tweede Kamer-
debat over de beursgang van DSM
!s verschoven naar morgen. In eer-
ste instantie stond het debat voor
vandaag op de agenda. Het debatzal
worden gehouden in de avonduren.

DSM-debat
morgenavond

De functie van vice-fractievoorzitteris vooral interessantindien de PvdAna de volgende Kamerverkiezingen
jj? de coalitie terecht zou komen,
fractievoorzitter Kok wordt in dat
geval zo goed als zeker minister enzal worden opgevolgd door de vice-
iractievoorzitter.

XP zoekt nieuwe
alternatieven

Voor vestiging op Maastricht Airport

Onderzoek naar
TBC-infectie

van startMAASTRICHT - Het koeriersbe-drijf XP International is flink opzoek naar nieuwe lokaties, als alter-
natief voor de vestiging op Maas-tricht Airport. „De eerste lokatiesdie wij achter de hand hadden, zijn
afgevallen," aldus algemeen direc-teur C. van Leeuwen. Hij wilde nietzeggen welke lokatiesdatzijn, maar
vP°i: de hand lagen de luchthavens
ais Brussel en Keulen/Bonn.

Van Leeuwen was niet op de hoogte
van een vertrouwelijke briefvan mi-
nister Smit-Kroes waarin zij zich
somber zou uitlaten over de door-
gang van de aanleg van deze baan.
„Die brief is van geen enkele kant
bevestigd. Er is geenreden om af te
wijken van ons oorspronkelijk
standpunt," aldus de XP-directeur.

Directeur Van Leeuwen verklaarde
desgevraagd dater geenreden is omnu al Maastricht Airport te verlaten.Onlangs stelde XP nog het ultima-tum dat voor het eind van dit jaar ze-kerheid moet ziin om over de aanlegvan de nieuwe start- en landings-baan in Zuid-Limburg (oost-west-
baan), en dat de koerier de luchtha-ven hier anders zou verlaten.

Het koeriersbedrijf is volledig in
handen van de KLM. Van Leeuwen
erkende dat dit een voordelige fac-
tor kan zijn bij het zoeken naar nieu-
we lokaties bij luchthavens. „Maar
voorlopig doen we dat zelfstandig.
Als we daarbij hulp nodig hebben,
kunnen we dat altijd nog vragen,
maar onze belangen en die van
KLM hoeven niet per se samen te
gaan."

HULSBERG - De basisgezond-
heidsdienst in Heerlen heeft giste-
ren een start gemaakt met een on-
derzoek naar eventuele andere ge-
vallen van open TBC in het Huls-
bergse bejaardenhuis Panhuis.

Dokter Claessen van de BaGD rn
Heerlen, die het onderzoek coördi-
neert wil niet zeggen hoeveel ver-
plegers en verpleegster en mede-be-
woners, van de man bij wie de open
TBC ontdekt is, worden onder-
zocht. Eind deze week wordt de uit-
slag van deonderzoeken verwacht.Oproep om 13 november naar Ysselsteyn te komen De politie houdt de jongeren scherp

in de gaten en zorgt ervoor dat zij
zich niet als groep kunnen manifes-
teren. Het dragen van vlaggen of
germaanse symbolen is ten streng-
ste verboden. Ook dit jaar zal de
Venrayse politie zondag 13 novem-
ber extra controleren, zo het de ge-
meentewoordvoerder van Venray,
waaronder Ysselsteyn valt. gisteren
weten.

(ADVERTENTIE)
GEMEENTE VAALS

BEKENDMAKING
De burgemeester van Vaals maakt
ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 22 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening bekend, dat de raad
van die gemeente in zijn vergade-
ring van 10-10-1988 heeft besloten U
verklaren dat wordt voorbereid do
wijziging van het bestemmingsplan
Vijlen voor het perceel Weideklokje
gedeeltelijk, alsmede het bestem-
mingsplan Buitengebieden voor hel
perceel Holset 22.
Het voorbereidingsbesluit en dt
daarbij behorende tekeningen lig
gen vanaf 2-11-1988 ter gemeenn
cretarie, afdeling Grondgebiedza-
ken, von Clermontplein 15 te Vaals
voor eenieder ter inzage.
Vaals, 1 november 1988

De burgemeester voornoemd
M.P.A. Damen.

Neo-fascisten willen
Volkstrauertag vieren Rellen

In het Belgisch-Limburgse Lommei
draaiden gelijksoortige herdenkin-
gen op het Duitse kerkhof steevast
uit tot groterellen tussen nco- en an-
tifascisten. Dit was verleden week
voor het gemeentebestuur van die
plaats aanleiding om alle herden-
kingen voorlopig te verbieden. Het
gemeentebestuur van Venray is vol-
gens de voorlichter niet van plan tot
het nemen van dergelijke drastische
stappen, die daaraan toevoegt dat
'fascistische betogingen' sowieso in
Nederland zijn verboden.

in ons land, Otto von der Gablentz,
zal hierbij, traditiegetrouw, aanwe-
zig zijn.
'Volkstrauertag' wordt al jaren door
fascistisch getinte groepen aange-
grepen om hun ideeën naar buiten
te brengen. Ook nu weer zijn er
pamfletten in die kring verspreid
met een oproep om die zondag in
IJsselstein 'de gesneuvelde Duitse
soldaten dievielen in de strijd in te-
gen het bolsjewisme teeren.

Afgelopen jarenwas van rechtsradi-
cale zijde naast 'de zwarte weduwe'
Rost van Tonningen, wier in Duitse
dienst gesneuvelde broer in Yssel-
steyn ligt, vooral de zogeheten 'Vi-
king-jeugd' op het kerkhof te zien.
Zon veertig meestal in het zwart ge-
kleedde en gemillimeterde jongeren
legden kransen. De neofascistische
aanwezigheid zorgde de afgelopen
jaren wel voor veel ergenis, maar
leidde niet tot onlusten.

HEERLEN - 'Nationale en rechtsra-
dicale groepen' maken zich op om
op zondag 13 november naar het
Duitse oorlogskerkhof in Yssel-
steyn in Noord-Limburg te trekken.
Die dag is het 'Volkstrauertag', de
nationale dodenherdenkingsdag in
Duitsland. Ook op het kerkhof in
Ysselsteyn worden de daar liggen-
de, gesneuvelde Duitse soldaten
herdacht. De Duitse ambassadeur

Van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)
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GS wijzen subsidie
Maasgenootschap af

en Analyseren) had de
stichting 35.000 gulden
subsidie gevraagd van
de provincie.

Het college van GS laat
het Maasgenootschap
weten volledig te ver-
trouwen op de minister
van Verkeer en Water-
staat, die in de begro- |

ting 1989 40 mille heeft
uitgetrokken voor de
internationale Maas-
commissie.

Volgens GS maken veel
activiteiten die het
Maasgenootschap voor-
stelt, al deel uit van de
gewone taken van de
verschillende overhe-

den. Ook krijgt een aan-
tal IDA-plannen al de
nodige aandacht in de
op te stellen 3de Nota
Waterhuishoudingen in
het toekomstig be-
heersplan voor de rijks-
wateren, inclusief de
Maas. Enige 'dubbel-
werking' wil men dan
ook uitsluiten: „De mi-
nister hecht groot be-
lang aan het opstarten
van overleg met België
over de Maas en Schel-
de. Door deze positieve
inspanning richten wij
ons op haar", aldus GS.

Limburgs dagblad provincie
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tC.G. Rietveld, oud 68 jaar, echtgenotevan G. De
Vries, Kobaltsstr. 51, 6216 AM Maastricht. De

crematieplechtigheid vindt plaats woensdag 2 no-
vember a.s. om 14.30 uur in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10. Er is geen condole-
ren.

tjan Maessen, oud 46 jaar, echtgenootvan Mariet
de Bont, Paemhofstraat 8, 6227 KR Maastricht.

De uitvaartdienst vindt plaats woensdag 2 novem-
ber a.s. om 11.00uur in de parochiekerk van St.-Pe-
trus-Banden te Heer. Condoleren vanaf 10.30uur in
de kerk.

tCharles Bindels, oud 86 jaar, weduwnaar van
Wilhelmina Bielders, Bunderstraat 200, 6231 EN

Meerssen. De uitvaartdienst vindt plaats woensdag
2 november a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk
van St.-Joseph-Arbeider te Meerssen. Er is geen
condoleren.

tMaria Lambrichs, oud 77 jaar, weduwe van Giel
Gulikers, Lindenlaan 70, 6241 BD Bunde. De uit-

vaartdienst vindt plaats woensdag 2 november as.
om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Agnes te-
Bunde. Er is geen condoleren.

tFien Meessen, oud 83 jaar, weduwe van Sjeng
Senden, Pomonahof 65, 6215 RN Maastricht. De

uitvaartdienst vindt plaats heden 1 november om
I 14.00 uur in deparochiekerk van St.-Antonius van

Padua te Nazareth-Maastricht. .Er is geen condole-
I ren.

tAntonia Martina Maria Moers-van Bemmel,
oud 85 jaar, Oranjeplein 7, 6224 KD Maastricht.

De uitvaartdienst vindt plaats woensdag 2 novem-
ber a.s. om 14.00 uur in de parochiekerk van het H.
Hart van Jezus te Rothem-Meerssen. Condoleren
vanaf 13.45 uur in de kerk.

I .

Hoebink Transport BV, gevestigd te Landgraaf, een nationaal en internationaal
opererend transport- en expeditiebedrijf met ± 25 medewerkers, is vanwege de
toenemende groei en uitbreiding van de aktiviteiten op zoek naar een

ADMINISTRATEUR (M/V)
die rechtstreeks rapporteert aan de direktie.
De funktie omvat onder meer:- het verzorgen van de gehele financiële administratie;
- zorgdragen voor de voortgang en verdere

ontwikkeling van de automatisering binnen het
bedrijf;- het opstellen van begrotingen;- het verzorgen van de salarisadministratie;- het verzorgen van periodieke informatie aan de
direktie.

Funktie-vereisten:
- voltooide SPD-1 of gelijkwaardige opleiding en »

ervaring met genoemdetaken;- ervaring met en kennis van automatisering;
- leidinggevende kapaciteiten en goedekontaktuele

eigenschappen;
- leeftijd tot 35 jaar.
Ervaring in de branche strekt tot aanbeveling.
Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op het niveau van de
funktie.
Voor meer inlichtingen over de funktie kunt u zich wenden tot de heer G.F.P.
Hoebink. Tel.: 045-318635.
Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae en recente pasfoto gaarne binnen 14
dagen na heden richten aan:
Hoebink Transport BV, Edisonstraat 26, 6372 AK Landgraaf, ter attentie van de
heer G.F.P. Hoebink.
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Wij kopen en halen in heel
1 Limburg al uw SEXBOEK-

JES, pornobladen, eroti-
sche magazines films op
Super 8 en video foto's etc.I bel a.u.b. niet straks maarInu 045-717775 of 043-
-2-3078.
Inkoop GOUD, bnlj., mun-
ten, enz. Contant geld. Ver-
seveld, Saroleastraat 80A,
Heerlen, 045-714666. Defect

.' geen bezwaar.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax. IGroenstr. 109 Geleen. ,
Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop en schade-
auto's tel. 045-272216,
272516 ook 's avonds.
Tek. gevr. GOUD. We beta-
len de hoogste prijs. Tel.
04498-54002.
Te koop gevraagd AQUA-
RIUM, minimale afm. 1.25
m en 50 cm hoog, liefst zon- ;
der vissen. Br. met prijsqp-
fave en afmeting o. nr. HK :52 Limburgs Dagblad, .postbus 3100, 6401 DP ■Heerlen. ,
Te k. gevr. HERENFIETS 'met 3 versn., tel. 04492-2421.'

Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S, ik be-
taal de hoogste prijs inLim-burg. Tel. 045-254049.
Gevraagd loop-, sloop en
SCHADEAUTO'S, ook
wrakken. 045-752997 ook na
18.00 uur.
Te k. gevraagd loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S van
50 tot 4000 gld. Tel. 04490-
-19679 of 25611.

Te k. gevr. STEREOAP-
PARATUUR, video's, de-
fect geen bezwaar. Tel. 045-
-423963.

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 36-40, tel.
045-463333.
APPARTEMENTEN te h.
pr. vanaf ’ 500,- all-in. Tel.
na 18 u. 045-226359.
KAMER te huur Sittarder-
weg 81 Heerlen all in. 045-
-724452.
Te h. APPARTEMENT te
Kerkrade. Tel. 045-454708
tussen 18en 19 uur.
Te h. mooie gem.KAMERS
m. cv., gebr. v. tel., keuken,
douche te Kerkrade. 045-
-452128.

Opkorte termijn te h. WIN-
KELPAND ook zeer ge-
schikt voor kantoor, Win-
kelcentr., Zonstr. Chevre-
mont/Kerkrade. Opp. 165
nr2. Te bevr. 045-460399.
3-KAMERWONING te h.
Moet zelf opgekr. worden.
’4OO,- per mnd. Tel. 045-
-223168.

Vroedvrouw zkt. HUUR-
HUIS in Heerlen of omg.,
mi. 3 slpk., hoge huur geenbezw. Br. o. no. HE 020 LDGeerstr. 5 Heerlen, 6144NM.
Te h. gevr. WOONR. min. 2
k. voor in M'tricht werk.
man, 40 j., max ’550,-. Tel.
043-219025.

Direct te betrekken. Type vrijst. woning met garage in het plan Visserpoel te
Elsloo, o.a. met een living van ca. 37 m 2, luxe badk. en
vaste trap naar de 2e verd. Inruil van uw eigen huis is
bespreekbaar. Met de loonvasthypotheek een netto. maandlast van ca. ’ 775,-.

1Inl. Stienstra makelaardij b.v., tel. 045-712255.

Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP- :KENS. Tel. 04405-2896. ]
Wij kopen alles. BE- .DRIJFSAUTO'S en bussen 'van recente datum. Contant <geld. Donny Klassen BV, i
in- en verkoop. Meerssener- 1weg 219, Maastricht, tel. .043-635222 of 634915. ,

InkVverk. gebruikte
AUTOBANDEN, met gar.
Passartweg 39, Heerlen.
Tel. 045-222675.
Nieuw autobedrijf vraagt
m. SPOED auto's ’ 1000,-,

’ 30.000,-. Dir. cont. geld en
vrijwaring tel. 045-414372ook 's avonds.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.

BREMBO-REMSCHIJVEN. „De allerbeste kwaliteit".
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.

Autohandel E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
nabij markt Oirsbeek, tel.04492-5261, biedt te koop
aan: VW Golf Turbo Diesel,
'83, ’ 14.000,-; BMW 735 I,
i.z.g.st., t. '81, ’ 7200.-; Opel
Ascona 1.6 S, t. '84, ’ 8900,-;
Renault 18, t. '82, Ipg,

’ 3900,-; Opel Ascona Die-
sel, '83,/ 7900,-; Fiat Uno 55
S, t. '86, ’ 10.500,-; Toyota
Starlet Station, t. '80,
’2900,-; Opel Kadett 1.2 S,
t. '81. V 590- Ford Fiësta,
'79, ’2900,-; ÖMW 320, Ipg,
t. '78, ’3500,-; Volvo 343,
Ipg, t. '81, ’ 5750,-; Peugeot104, t. '77, ’llOO,-; Opel
Manta, t. '78, ’ 275Ó-; Opel
Ascona 1.6 S Hatchback, t.
'83, ’8900,-; Opel Ascona
1.2, t. '79, ’2900,-; Opel Re-
kord Diesel Autom, t. '81,
’3250,-; Ford Taunus Sta-
tioncar, '78, ’1400,-; 3x
Opel Ascona, '77-'7B-'79, va.’1600,-; Ford Taunus 1.6,
Ipg, t.'Bl, ’4250,-; 2x Ford
1.6, '78, va. ’1500,-; Ford
Capri, t. '77, ’1400,-; VW
Passat t. '81, ’3750,-; Re-- nault 4 TL, t. '84, ’ 4750,-;
Citroen Visa, t. '80, f 2700 -"Mazda 616, t. '79, ’l9OO-1

.2x Crysler Talbot, vanaf
’1250,-; Datsun FII, 3x,
vanaf ’ 1400.-; BMW 1602,i z.g.st '72, ’2200,-; Manta-A GTE i.st.v.nw. '75,

’ 7500,-; Renault 4, verl. ch.,t. '83, ’3400,-; div. goedko-pe inruilers. Alle auto's met
recente APK. Inruil, finan-ciering mog. Geopend van10.00 tot 19.00 uur; zat. tot
17.00 uur.
Te k. Opel ASCONA, bj.
8-79 APK tot 6-'B9, tel. j
04493-4861.
Te k. 5 drs. Honda QUIN-TET, APK '89, bj. '81 I
’ 3750,-, tel. 045-226773.
Te k. HONDA Civic bi. '78,
4 deurs, iets aparts ’ 1450,-
-na 2 uur: Vinkenstraat 77,
Heerlen, Heksenberg.
Te k. autom. MAZDA 323
de luxe 3 drs. bj. 12e mnd.
'80, nw. model, APK 1-11-
-'B9, kl. zilver met. i.z.g.st.,
vr.pr. ’3950,-, tel. 045-
-259809.
Te k. pracht. BMW 52;0 I,schuif/kanteldak, 5-bak
enz, bj. '83, tel. 04492-5473.
Te k. Opel KADETT sta- ,
tioncar bj. '78 in z.g.st., APK
gekeurd, Dorpstr. 19, Bin- |
gelrade.
Te k. Opel KADETT coupé
bj. '77 pr. n.o.t.k. werkda-
genna 17.30 uur 045-217850.
Koopje OPEL Kadett 12LS1 bwj. "86 ’ 14.000,-. Tel. 045-

-' 453572.
1Te k. SPORTVLG. Opel +
band. 14 x 195 + bumper-

! spoilers v. Ford Escort nw.
model’ 500,-. T. 045-316940.

! Te k. MERCEDES 280 S1bwi.'7B, ’4500,-, trekh. met
stabilisator. 045-326487.
FORD Fiësta 1100 L bj. '77,
apk t/m juni '89 ’ 1250,-.

' 045-720951.
1Koopje FORD Escort 13:! GL 5-gang, eind '83 ’ 7500,-.
Tel. 045-316940. |
Te k. zeer moie PEUGEOT |
505 GL '83, apk. Inr. mogel. .
Bovaggar. 045-460734. ■i Te k. OPEL Ascona 1.9 N j

i bj. '80, zeer mooi, apk !. ’ 3500,-. 045-460734. I

'Te k. zeer mooie FIAT Rit- :
mo 60 L bj. '84, apk. Inr. :
mogel. ’ 6750,-. 045-460734. ;
Te k. OPEL Kadett 1.6 die-I
sei, 4-drs. Km 65.000, als 'nieuiw. Tel. 045-316940. j
KAD. Car., 5-drs. '86, Ka- :
dett 12 S nw. type '84, Asco- ■na 1.8 i GL 4-drs. '85, VW ;
Polo C '82, Lada combi gas"'83, Merc. 230 TE '81, Toyo- :ta Camry 2.0 i, autom rB5, ,
Kad. 1.6GT'B6. Autobedrijf ;
Ad van Neer, Zandweg 160 i
Heerlen. Tel. 045-41.023.;
Inr. + fin. mogelijk, apk + "gar. j
INRUIL, koopje, Fiat 127, )
1050 cc, kl. rood, perf.
cond., bj. '79, met apk, lage
prijs. Autobedrijf Boschker,. + Zn. Heerlerweg 67 Voe- .
rendaal. Tel. 751605. 1, MERC. 190 diesel, n. type, j
bj. '85, kl. bl.zwartmetal.
± 95.000 km, veel extra's, le
eigen. Inr. mog. Autobedrijf
Boscherk + Zn., Heerler-
weg 67 Voerendaal. Tel '045-751605. J
TOYOTA Corolla luxe be-
stel diesel, 5-bak, kl. wit, bj i'84 gr. kent Lage prijs. In- :ruil. mogel. Autobedrijf Bo- 'scher + Zn. Heerlerweg 67Voerendaal. Tel. 045-
-751605.

,BEDRIJFSAUTO'S. Open
,en gesloten. Merc. 2071_[-. Merc. 208, Merc. 407D.
i Merc. 508D, Merc. 813D,, Merc. 121D, Merc. 1417JQ, Merc. 1419D, VW lt. 35, Vw
I lt. 45. W. Feijts Auto*; Vaesrade 61-63 Nuth, 043--, 243317. f: Moet weg: OPEL Kadetj

' 12S bwj. '80. Caumerweg '"' Heerlen. ____,
\ Koopje. BMW 7281 bwj. '8d

mr. alle mogel. Caumerwei
\ 70 Heerlen. I
! GOLF diesel te koop, '83.. luxe uitv., als nieuw, koop"

je,/9800,-.04451-15Ó9. ___,
Te k. PEUGEOT 205 XjS; '87; Peugeot 104 GL '8$
Peugeot 305 bestel '83; Pd*
geot 505 GR '83. Garag!

' Nefkens, Huisbergerstr. *Heerlen. 045-725244. J. MERCEDES 280 S*, autom. bj. '85 grijs leer, te*. 045-255589/252579. J
! VW GOLF 1100 cc type'79-

blauwmet., i.z.g.st. Vr.pr>

’ 1650,-. 045-210435. _^

Te k. RENAULT 5 autofli
bwj. '80, APK gek. Vr.p*

'’ 2250,-. Inruil mog. België-
laan 194 Heerlen. I
Opel REKORD 1.9SR Zen-
der bwj. '81, APK, ’ 4000,-;
Tel. 04405-2748. 1
Te k. OPEL Monza 3.0 E W
'83, veel extra's. Vr.pï: ’20.750.-. Tel. 045-21033*
Na 17.00 uur. I
Moet weg: MERCEDË?190Emet alle extra's, mr. ajles mog. Caumerweg 3»
Heerlen.

ALLEENSTAANDEN har-
telijk welkom vanavond W
dancing Gorissen, KerK
straat 49,Brunssum. OrkefHenny Lubbers. .Tel. 049-
-252304. 'Vanaf donderdag 13 oktO-
ber gezellig dansen met o£kest Happiness in ELDO-RADO, Bongerd 5 Spa*
beek. Tel.: 04493-4193. _,■EENZAAM: doe er w**
aan, bel huwelijksrelatieb^
ro Geluk, 04498-54604 »■ 045-211948. ,

GEBIT gebroken? Kla*
terwijl u wacht. Borsboov
en Moers, Streeperstr. 2*
Schaesberg. 045-315921. __,
GEBIT gebroken? Klaa 1
terwijl u wacht. Hoonhoiit, Akerstraat Nrd. 328, Hoen*broek. Tel. 045-228211.
TV-REPARATIE zond<_
voorrijkosten. Z.-LimbuJ*
tv-service. Tel. 045-314122^
Uw DIEPVRIES-, koel:
kast-, ook bedr.install. °'.wasautomaat defektü! G»'
rantie op de reparatie. Geen
voorrijkosten en korting of
onderd, Bel direkt. 049--726206.
Doorjonge masseuse totaB
ONTSPANNINGSMAS-;SAGE met leuk gesprek ep
drankje, geen sex. Tel. 045-
Nieuw, nieuw, nieuw. Mi-randa voor een totale ONT-SPANNINGSMASSAGE.Tel. 045-353489. 1
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen.
04490-45230 24 uur service
Algehele MASSAGE, als U
komt, blijft u komen! 045'228738 (geen sex).
De MASSAGE van Veroni-
que is uniek. Tel. 045-
-228481 (geen sex).
Nieuw, nieuw, nieuw. Mf,randa voor een totale ONT'SPANNINGSMASSAGE.
Geen sex. 045-353489. _,
STOELMAATERIJ ver-
nieuwd rieten, biezen en efl
rotan-stoelen met gar. 04&-
-418820. 1

Tek. YAMAHA DT 125hC
i.z.g.st. bj. '83 tel. 04493
1995.

REGENPAKKEN en bo-
dywarmers. P. Raeven. tel
045-322741. I
Havep OVERALLS, 2 st. V'

’ 100,-. P. Raeven. Tel. 04fr
322741.
Te k. VOEDERWORTÏ>LEN. Gebr. Schaepken*
Klimmenderstraat 10»
Klimmen, 04405-1359.
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SEAT-dealer A.C.H., Jeug-
rubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek, tel.
045:222455 biedt met gar. te
koop aan: Seat Ibiza 1.2 GL
'87; Seat Ronda 1.6 GLX
'84; Seat Malaga 1.5 GLX
'88: Seat Marbella GL '87;Subaru 1800 GL 4 wd '88;
Subaru Justy '86; Subaru
Mini '87; Subaru 1300 '80;
Fiat Panda '81; R5TL '85,
'81 en '78; Lada 2105 GL '83;
VW Golf '80; Honda Civic
'80; Ford Escort diesel '84:
Ford 1600 '78: Mazda 323 '81
en '78; Opel Kadett '78; Pos-
"ki '78; Suzuki Alto '83; Fiat
Ritmo diesel '80; Honda Ac-
cord '77; VW Derby '77;
Austin Allegro '78; Sun-
beam 1000 '79; Morris Mari-
na '78; Mini 1000 '78. Inr. en
fin. mog. Dond. koop-
avond.
LEIJENAAR'S Autocen-
trale. sinds 1960 erkend ga-ragebedrijfen erkend APK-
keuringsstation aanwezig,
biedt te koop aan: Merce-
des 230 E met div. opties,
eind '85-Kadett Hatchback
13 N CLub, '87; KadettHatchback 12 LS, '85; Ka- .dett Hatchback 12 S, '84;
Kadett Hatchback'Sabre 12
S, '83; Kadett 12 N, '78; Ka-dett stationcar 12LS sedan,
LPG, '86; Kadett stationcar12 LS, '85; Kadett station-car 12 S, '80; Kadett Hatch-back 1.6 diesel, '82; KadettHatchback 13 N, '80; Asco-
na 1.6 diesel, '82; Rekord 19
N, LPG, '80- Ascona 1.6 S
sedan, '85; Corsa 12 S Lu-
xus 1.1Laser sedan. '85; Es-
cort 1.1 Luxus sedan, '85;
Escort 1.3 Luxus sedan, zo-
merpakket, '83; Escort 1.6
Luxus, '85; Fiësta 1.1 CL
Festival, '86; Ford 1.6L, '82;
Nissan King Cap 2.4 E, '86;
Mazda 323 1300, '85; Mitsu-
bishi Colt 1200 EL, '83;
Toyota 1.6 Liftback coupé,
'82; Volvo 2140 GL 2.3,
LPG, '84; Volvo 360 sedan,'85; Volvo 340 1.4 Winnerautomatic, '86; VW Golf
GTI, div. opties, eind '85;
Polo Sprinter 1.3coupé, '85;VW Golf 1100, '83; Peugeot
305 SR, '80. Aanhangwa-
fen, nieuw, afm.00x120x36. Garanties tot
zes maanden schriftelijk.
Gemakkelijke betalingsre-
geling mogelijk. Inruil mo-
gelijk. LAC, Ridder Hoen-
straat 151, Hoensbroek, in-folijn: 045-212091.
MITSUBISHI Sigma, 1600
stat. car, bwj. '80, Ipg onder-bouw. Tel. 04405-1970.
BMW 315, t. '83, blauw,schuif-/kanteldak, alarm,APK, zeer mooi, ’8500,-.
St.-Martinusstraat 31, Kerk-
rade-West 'Te k. AUSTIN Mini, biTTsT j
pnjs ’1250,-. Tel. 04405- '3524, bellen na 18.0Q_i_.ur. ;
Te k. VW Polo bwj. '84 'i.z.g.st. Inl. 045-711617. i
Te k. BMW 316, bj. '79. Tel. '045-252169. ]
CORSA 1.2 S '84; Kadett
Caravan 1.2 S '81; Rekord
1.9 N; Kadett 12 N '79; Fiës-
ta 1.1L '83; Peugeot 305 GL
'82. Autobedrijf J. Denne-
man, Raadhuisstr. 107
Hulsberg. ]
Te koop div. gebruikte ON- 1DERDELEN van recente ■personenauto's. Ook moto- 1ren. 045-216475 of 727711. .
Te k. gevr. LOOP-, en <sloopauto's. Ook 's avonds. .Tel. 045-413662.
Voor schade-, sloop-, loop- 1auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Te k. PEUGEOT 505 GR
bj.'Bo APK i.z.g.st. ’3500-,
Peugeot 505 GL LPG bj.'B3
i.z.g.st. ’6500,-. Geulhem-
merweg 27a Berg en Tér-
bint
Opel KADETT City '76
i.g.st. ’500,-; Tel. 045-
-321498.
GOLF diesel febr. 1983 te
koop in zeer goede staat,

’ 14.700,-. 04406-12875.

Te k. onder garantie en ser-
vice: Ford Escort 1600 n.t.
cabriolet '84; Kadett GSI,
div. extra's, '86; Opel Ka-

idett 1.6 D LS, '85; Opel Ka-
dett, 1.3 S, '85; Opel Kadett
1.6 Diesel, '84; VW Golf
1300,'84-Mitsubishi Sapor-
ro, '79; Mitsubishi Galant,
'81; Citroen Visa, '86; Mitsu-bishi Sapporo, '78; Fiat Rit-
mo, '82; Datsun Cherry,'B4;; Opel Ascona 4-drs. 16S '83;
Ford Mustang '80; ToyotaCorolla 12 VDX '86; Peu-
geot 204 Stationwagon, '79,
apk 6-'B9. Inruil, financ. gar.
Autohandel P. FRANKEN,
Ganzeweide 59, Heerlen.Tel. 045-216475 of 727711.
Te k. MERCEDES 300 D
autom. bj. '81, mr. kl. auto
mog., pr. n.o.t.k. tel. 045-
-461421.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Opgelet, wij betalen de
hoogste prijs voor uw
AUTO, ook sloop. Tel. 045-
-.416239.
Te k. RENAULT 5 GTL Le-
car '80 APK 26-10-'B9
i.z.g.st. div. extra's 04454-
-4632.

Zuinig
2CV6 '83
Visa URE '86
Fiat Panda '86
BXl4REsas '87
BXl6RSsas '86
BXI9 diesel '85
Renault 9diesel '83
Volvo 340 diesel '84

Sportief
VisaChrono '83
BMW323i '80
8MW3161.8 '82
HondaPrelude '81
Renault Fuego '84

Comfort
BXI4 '86
BXI4RE '85
BXI6TRS '83,86
CX2O '84
DL 149 3x

Citroen van Roosmalen
Wilhelminasingel' 58-62
Maastricht, 043-215154.

Auto's hallo, OPGELET.
Wij betalen ’3OO- tot

’ 20.000,- voor uw auto, ook
sloop. Tel. 045-411572.
VOLVO 340 - '85 m. eas-
inst, zeer voord. Tel. 04490-
-12138.
AUDI 100 GLS type '79 kl.
groenmet., sch.dak, LPG,
APK tot 7-89, i.st.v.nw. weg.
omst. ’2350,-; Tel. 043-
-431823.
FIAT X 1-9 1500-5 sp. '81,
duurste type APK 9-Tl9 als
nieuw 04490-18251.
VW pickup dubbele cabine
'82,kl. groen, apk, van rijks-
instelling 100% in orde In-
ruil mogel. Autobedrijf
Boschker + Zn. Heerler-weg 67 Voerendaal. Tel.
045-751605.
MAZDA 626 aütom. 2.0 ltr.
4-drs. met lpg.kl. zilver, op-
timale cond. Inruil mogel.
Autobedrijf Boscher + Zn.,
Heerlerweg 67 Voerendaal.
Tel. 045-751605.
Te k. GOLF GTI bj. '76,goede staat, vr.pr. ’ 2850 -tel. 045-425662.

HELP DE LEPRA BESTRIJDEN.DOE HET NU!
ËÊ lik Stort uwbijdrage op
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Van onze verslaggever
HEERLEN - 'The Magnificent
7', de band van onder andere
Henny Vrienten, Fay Lovski en
Joost Belinfante, is de grote top-
per op de Jongerendag '88 die op
zondag 27 oktober in de Heerlen-
se Stadsschouwburg wordt ge-
houden. Het is devierde keer dat
het festival Jongerendag plaats-
vindt.

"De band van Henny
Vrienten en Fan Lovski

Het middagprogramma zal be-
staan uit tal van work-shops, pre-
sentaties en optredens. De Jon-
gerendag wordt georganiseerd
door de Stadsschouwburg in
Heerlen in samenwerkingmet de
werkgroep Kuituur Avontuur en
wordt daarnaast gedragen door
een aantal sponsors.

'The magnificent 7' speelt voor-
namelijk filmmuziek uit de jaren
veertig tot en met tachtig. Het
middagprogramma in de
schouwburg is gratis, 's avonds
betaalt men ’7,50.

Groep Henny Vrienten
speelt op Jongerendag

'Doelloos'
HOENSBROEK - Temidden
van vers gemetselde huizen in
de Hoensbroekse wjjk 'Dem-
plan' prijkt nog dit doel, dat
herinnert aan het up-en-down-
seizoen van EHC, de roemrijke
plaatselijke voetbalvereniging.

Vlak voor de komst van de hui-
zen is EHC verkast naar het
driehonderd meter verderop
gelegen voetbalterrein. Overi-
gens bracht navraag bij de ge-
meente Heerlen en makelaar
Stienstra aan het licht dat beide
geen weet hebben van dit doel-
loos achtergebleven attribuut,
noch wie eigenaar is.

Kortom, dit doel staat dus voor
het inpakken. En wegwezen.

" Het achtergebleven doet
in Hoensbroek.

Foto: 3-POOT/DRIES
LINSSEN

in gesprek
Bezuinigingen

Bingelrade

Heemkundeclub
wijst ruimte af
in 'Op de Boor'

Veilige opslag is onmogelijk

Klimmen
Van onze correspondent

Afscheid" Mevrouw Dautzenberg" Het jongerenburo JEM gaat op
woensdag 9 november om 19 uur
van start met een doorlopende cur-
sus zelfstandig wonen voor jonge-
ren en jong-volwassenen. Er wordt
aandacht besteedaan het wonen, de
financiën en de persoonlijke verzor-
ging. De hele cursus kost vijf gul-
den. Men kan zich aanmelden bij
JEM,van Beethovenstraat 11,Kerk-
rade, S 045-458186.

" Het Limburgs Jeugd Toneel
geeft morgen om 14.30 uur in het
verenigingsgebouw Spekholzerhei-
de een voorsteling van het sprookje
Repelsteeltje. De entree is f 3,50.
Kaarten zijnvanaf 13 uur aan dezaal
verkrijgbaar.

" Deze week wordt er gecollec-
teerd voor de St. Nicolaasaktie.

Wijnandsrade

" In het gemeenschapshuis wordt
op zondag 20 november vanaf 11'
uur het buurt volleybaltoernooi ge-
houden. leder team moet minimaal
twee damesspeelsters hebben. Het
inschrijfgeld is 20 gulden. Voor in-
formatie kan men bij de eigen ver-
eniging terecht.

Schinveld

In de aula van de r.k. Basi-
school De Ansel, Truytstraat 25
te Eygelshoven, wordt vrijdag
het robijnen ambtsjubileum en
het afscheid van mevrouw
Dautzenberg gevierd. Me-
vrouw Dautzenberg is sinds
1958 aan de Anselschool ver-
bonden. Zij gaf les aan groep 3
en 4. Nu vindt ze dat het tijd
wordt om van de VUT te genie-
ten. Mevrouw Dautzenberg wil
haar vrije tijd gaan besteden
aan wandelen, breien, bloem-
schikken en aan haar zeven
kleinkinderen.
De afscheidsreceptie vindt
—.1 4_ IA *-* OA

exposities

" MAASTRICHTMabi: Coming to America, dag. 14.30en
-50.30 uur. Bambi, wo 14.30 uur. Haar-spray, dag. 14.30 en 21 uur. Frantic, di
14-30 en 21 uur, wo 21 uur. Red Heat,
dag. 14.30 en 21 uur. Cinema-Palace:Bl_ Business, dag. 19en 21.30uur. Good
morning Vietnam, dag. 19 en 21.30 uur.
u* ondraaglijke lichtheid van het be-
staan, dag. 20.15 uur. Palace 2: Porno-
P.ogramma, dag. doorl. v.a. 13.30 uur.J-'né-K: Maurice, ma t/m wo 20.30 uur.Lumière: Sierra Leone, dag. 20 uur. La
terra trema, dag. 21 uur. Powaqquatsi,
dag. 22 uur.

" HEERLEN
Koyal: Coming to America, dag. 15.3018.30en 21 uur. Bambi, wo 14 uur.Rivo-
«>: Red Heat, dag. 14.30 16.30 19.30 en»1-30 uur. Maxim: The Couch Trip, dag.
J4.15 16.15 19.15 en 21.30 uur. H5: Big
Business, dag. 14 19 en 21 uur. Good
morning Vietnam, dag. 14 19 en 21.30uur. The unbearable lightness ofbeing,
dag. 20.15uur. Princess-bride, dag. 14 en
18.30 uur. Action Jackson, dag. 14 19 en«1 uur. Poltergeist 3,dag. 19 en 21uur, di
°ok 14 uur jungie book, wo 14.15 uur.

Haast met huisvesting
scouting Wijnandsrade

Beslissing moet in december vallen HEERLEN - Een
onbekende man
heeft in de nacht van
zaterdag op zondag
ingebroken in een
brillenzaak op het
Hoensbroekse Ge-
brookerplein en van
daaruit brilmontu-
ren meegenomen.
Door het vernielen
van de ruit van de
toegangsdeur kon de
dader in de winkel
komen. Niet alleen
175 brilmonturen,
maar ook nog eens
speciale apparaten

die gebruikt worden
voor het aanmeten
van brillen wist hy
ongemerkt op een
veilig adres te krij-
gen.
Bij een inbraak in de
opslagruimte van
een bouwbedrijf aan
de Prinsstraat in
Hoensbroek werd
een compressor ter

waarde van 2.000
gulden gestolen en
in een grillroom aan
de Hoensbroek.se
Nieuwstraat werd
het kasgeld uit de
kassa ontvreemd, te-
vens werden de
speelautomaten
opengebroken. Alle
geld werd meegeno-
men.

WIJNANDSRADE - Alle fracties in de gemeenteraad van
Nuth hebben er gisteren bij de behandeling van de gemeente-
begroting voor 1989 bij het college op aangedrongen snel met
een oplossing voor huisvesting van de scouting Wijnandsrade
te komen. Vele leden van de scouting waren gisteravond naar
het gemeentehuis gekomen om duidelijk te maken dat het
ernst is met de huisvestingsproblematiek.

Van onze verslaggever

VOERENDAAL
galene De Leuf, Dalstraat 2. Werk van
W2/_2 Van Berkel en Jo°P Rooijers.

BRUNSSUMv r °r,kke-oave, Lindeplein sa. Werkvan Martin Linnartz. Van 11/11 t/m 5/12,open ma t/mvr 14-17 uuren 19-21 uur,zoK-17 uur.

KERKRADE
galene Hoogh Anstel, Sieraden vanirudi van Schaik en PeterKramer. T/m°"l, open za en zo 14-17 uur.

HEERLEN
X~er,e Signe, Akerstraat 82a.Werk van
oVn, de Bontridder. Van 6/11 t/m
£"11. Open wo t/m zo 14-17 uur. Despiegel. Akerstraat 88. Werk van Paul
nimo 3?.1- T/m 3/n- Open do t/m ma.£MB, Bongerd 13. AquareUen van Ch.

~°°n- T/m 18/11, open ma t/m vr 9-16""„ _»olkssterrenwacht. Ogen bedro-gen, i/m 30/11, open di t/m zo 13-17 uur,oi en vr ook 19.30-22 uur. Thermenmu-
H_rVt-on°vallumstraat 9. Jan Stuyt en«eerlen. T/m 11/12, open di t/m vr 10-17hii^.-3 en zo 1417 u"r- Openbare bi-
rair ei\Bei-nardinuscollege. Lite-
p. „ e*positie over leven en werk vanHawinkels. T/m 10/11. Filmhuis. Des
24/ïi ures anonymes- Van 3/n t/m

ningenen en de brandveiligheid
werden vragen gesteld. Voorts wil
scouting Wijnandsrade weten welke
de kosten zijn van de noodzakelijke
aanpassingen. Overigens liet de
scouting doorschemeren meer te
voelen voor nieuwbouw. Het colle-
ge heeft toegezegd om vóór de
raadsvergadering in december met
een voorstel te komen.

Vorige week stelde burgemeester
E. Coenen de scouting Wijnandsra-
devoor in april '89 het pand gelegen
naast Bongard 7 in Wijnandsrade te
betrekken. Tijdens het sprekers-
kwartiertje voor de raadsvergade-
ring gisteravond bleek echter dat de
scouting nog flink wat vragen heeft
over het voorstel. De 70 leden tellen-
de vereniging is niet erg gelukkig
met de huidige huisvesting in het
gemeenschapshuis van Wijnandsra-
de omdat het te klein is, de ruimte
'te net' is, waardoor schilderen,
boetseren, kampvuur maken, koe-
ken en tenten opzetten bijna onmo-
gelijk is.

Groei
Zo wil de scouting graag weten of
het 'nieuwe' pand ook in de toe-
komst groot genoegzal zijn. Dit om-
dat de vereniging een behoorlijke
groei van het ledenaantal verwacht.
Ook over de verkeersveiligheid,
parkeerruimte, sanitaire voorzie-

Steeds meer
keramiek in
Brunssums
bankwezen

BRUNSSUM - In Brunssum
leent het bankwezen zich uitste-
kend voor het exposeren van
kunst. In de afgelopen zomer, tij-
dens de negende internationale
folkloristische Parade, werd
daartoe de aanzet gegeven. Vrij-
wel elk bankfiliaal richtte toen
ruimte in voor de exposititie van
de meest uiteenlopende kunstza-
ken, waaronder met name kera-
miek. Vanaf vandaag doet de
Amro-bank dat nog eens dun-
netjes over met een expo van de
keramische werken vaa Dieter
Eichelman uit Duitsland. De
hele maand november is de ten-
toonstelling tijdens reguliere
bank-uren geopend.

SIMPELVELD - Sinds afgelopen
week woensdag is de St. Nicolaas-
straat voor circa vier maanden voor
alle verkeer, behalve voetgangers,
wegens reconstructiewerkzaamhe-
den afgesloten. Tevens geldt voor
deze periode aan beide zijden van
een gedeeltevan de doorgangsroute
Stationsstraat een parkeerverbod.

Nicolaasstraat
afgesloten

Heerlen

Guido Vreuls uit Landgraaf
slaagde aan de Rijksuniversi-
teit Limburg voor het doctoraal
examen Nederlands Recht.

Bij het verpleeghuis Schutters-
hof te Brunssum slaagden voor
het diploma ziekenverzorging
Miranda Arts, Jan Boers, Jo-
landa Malrell-Brassé, Claudi-
ne Janssen, Désirée Jonkers,
Jacqueline Naedenoen en Isol-
de Peters.

Graag wil ik enkele opmerkingen
maken ten aanzien van het artikel
'Kerkrade houdt knip op de beurs.
Je zou kunnen denken dat de ge-
meente gaat bezuinigen de komen-
de jaren. Dit is alleen ten aanzien
van de burgers zo. Tot mijn grote
verbijstering zie ik dat in 1989 2/3
van het te investeren bedrag wordt
geïnvesteerd voor de aanleg van de
noord-zuidverbindingsroute. Op
provinciaal en landelijk niveau be-
kend als een misser van de eerste
categorie op beleids- en bestuurlijk
niveau.

Er zal geen echte verbetering optre-
den in de verkeerssituatie van de
O.L. Vrouwestraat, Zonstraat, Sint
Pieterstraat. Recente verkeersana-
lyses hebben dit aangetoond. Ver-
der zal de aanleg een forse inbreuk
hebben op het karakter van de eeu-
wenoude abdij Rolduc die door de
weg afgesneden zal worden van
Kerkrade. De gemeente wil de mis-
ser corrigeren door het oorspronke-
lijk in afgeslankte vorm te presente-
ren om zo hun aangetast aanzien in
deze zaak te herstellen.' De noord-
zuid-verkeersroute is een prestige-
object geworden.

KERKRADE J. Ritt

Zilveren
jubileum

In de HogeschoolHeerlen werd
onlangs het zilveren onderijs
jubileum gevierd van ing. H.H.
Geraerds, docent elektrotech-
niek.

Op zijn laatste werkdag is
hoofdagent F. J. Leclaire (57)
van de Heerlense politie ko-
ninklijk onderscheiden. Van
burgemeester & korpsbeheer-
der Van Zeil ontving de heer
Leclaire de eremedaille in zil-
ver, verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau.
De in Heerlen geboren Leclaire
startte zijn loopbaan in 1947 als
schrijver bij de Rijksbelastin-
gen in Kerkrade. In 1956 klopte
hij aan bij de gemeentepolitie
Heerlen, waar hij in zes jaar tijd
opklom tot hoofdagent. Hij is
werkzaam geweest bij de afde-
ling surveillance, verkeer en re-
cherche. Geudrende acht jaar
heeft hij tot de opheffing de lei-
ding gevoerd over het bureau
Heerlerbaan. Sinds 10 decem-
ber 1979 was leclaire bij de af-
deling recherche, speciaal be-
last met onder meer het admi-
nistreren van gestolen fietsen,
bromfietsen en auto's. Burge-
meester Van Zeil prees de accu-
rate wijze waarop hoofdagent
Leclaire zijn taken heeft ver-
richt.

Ook buiten zijn werk ontpopte
de heerLeclaire zich als een ac-
tieve medeburger. Collegae
was hij behulpzaam met het af-
richten van hun diensthond.
Verder heeft hij in het kader
van het Ziekentridium jaren-
lang belangeloos meegeholpen
bij het vervoer voor rolstoelpa-
tiënten. Ook was hij van 1957
lid van de Kerkraadse kanarie-
vereniging Zang en Kleur. En
niet zomaar lid: in 1966 werd hij
kampioen van Limburg en vier
jaar later nationaal kampioen
voor het kweken van kanaries.

Geslaagd
Aan deKatholieke Universiteit
Nijmegen slaagde Paul Ha-
mers uit Hoensbroek voor
tandarts.
Aan de Universiteit van
Utrecht slaagde voor het apo-
thekersexamen Gabriël
Schrouff uit Nieuwenhagen.

Koninklijk
zilver voor
hoofdagent
F. Leclaire Per Persoon

" De Nederlandse Brandwonden-
stichting geeft morgen om 20 uur in
het Ontmoetingscentrum een dia-
lezing. De organisatie is in handen
van de LVB.

" Het Rubens' Poppenkasttheater
geeft morgen om 14.15 uur in De
Nor de voorstelling 'Zonder staf in
koning af. De entree is f 3,50.

Landgraaf
" In het kader van het project Chi-
na van de Volksuniversiteit wordt
donderdag om 19.30 uur aandacht
besteed aan 'De Chinese taal en ka-
rakters.

" De Hengelsportvereniging Ons
Zuiden start donderdag om 19.45
uur met wekelijkse kienavonden,
die gehouden worden in café De
Veldhof, Veldhofstraat 51 in Eygels-
hoven.

" De VOGG houdt donderdag van-
af 19.30 uur in de Catharinaschool,
Smidserweg 4 te Weiten, een avond
voor mensen met een geestelijk ge-
handicapte broer of zus. Alle pro-
blemen en ervaringen kunnen er be-
sproken worden.NOORBEEK

ArmeVisser Art Gallery, Dorpstraat 19--iWerk van Gard van Wegberg en Mar-cel Sprooten. T/m 27/11, open vr fm zo10-17 uur.

kunstenaars uit Gelderland, Brabant enRimburg. T/m 6/11, open do t/m zo 13-17uur. Galerie Artifort, St. Annalaan 23.
n.a.v. vier bibliofiele mono-

Tatieën overPeter Cox, Lo van derLin-den,Arjen van Prooijen en Kim Zwarts.
inni Ml,Keramiek uit de Euregio. Van«u/11 t/m 3/12. Open ma t/m vr 9-17.30uur,_a 10-16uur. Galerie Fah, Brussels-straat 80. Werk van Alechinsky. T/mf*'U, open vr t/m zo 13-17 uur. CCV,
"erbenusstraat 89. Foto's van stichting»M»US. T/m 17/12, open ma t/m za 10-17
.»„ _?a üm do ook 19"22 uur. Kamer*n Koophandel, Het Bat 2. Werk van"■ene van Keeken. T/m 10/12, open ma"rn vr 8.30-16 uur. Jan van Eyckacade-«»e, Academieplein. Werk van Jan Slot-nouber. T/m 20/11, open werkdag. 9-17uur, za en zo 14-17 uur. Gouvernement,
J-imburglaan 10. Werk van Sjak Jacobus
iKdio en Jacques Timp. Van 7/11 t/mip'l2, open werkdag. 9-17 uur. Galerie
'eiix Wijcker Brugstraat 16. Werk vanoa. Cécile Buck, Nicole Hardy, Els
Janssen en Hans Maessen. T/m 26/11."ominicanerkerk. Werk van Guy°leus, Gerard Caris, Robert Garcet enJurgen Kunz. Van 5/11 t/m 27/11, open di
»T. Vu 10"17 uur- zo IM7 uur- Universi-teitsbibliotheek, Bonnefantenstraat 2.
".erk van HermenegildoSabat en Mario

Monti. Van 4/11 t/m 2/12, openma t/m vr 9-21 uur, za 9-13 uur. Plons,Mariabastion 50. Werk van Patrick
i/vis' Van 4/11 t/m 20/11, opendo t/mzo»4-18 uur.

MAASTRICHT
"^ffrntenmuseum. Accademia, ba-siscollectie.T/m 20/11. Open di t/m vr 10-
-7i_iUr' Men zo u-17 uur. Academisch_i"k?nhuis Maastricht. Schilderijen
rS. w;nneBarneveld. T/m 25/11. Galerie
k ' rafe'straat 28. Werk van Hans Roe-,,frs- T/m 16/11, open wo t/m zo 13-184^r palerie Wanda Reiff, Rechtstraat
Ï7-' rk van Ferran Garcia Sevilla en
«vim CLaessen. T/m 22/12, open di t/m zaw-18 uur. Perroen galerie, Vrijthof 35.
N/ii van Alfons van Leggelo. T/mi»il, open wot/m za 13-18uur. Galerieftr_ U.WIrth en Van Noorden, Recht
lm? 64- Werk van Jos Caelen. T/m
vn, _.open wo t'"l M 14"18uur. do 14"20wt u lerie Wolfs- Hoogbrugstraat 69.
I __T van Maarten Beks en Lo van der
m.r „n- T/m 6/u- °Pen wo en vr 14-J8uur, do 18-20 uur, za 10-17uur en zo 13-

-' uur. Generaalshuis, Vrijthof. Kun-Jienaarskiezen kunst. T/m 6/11. VERIO,
"erbenusstraat 39. Werk van twaalf

ULESTRATEN
galene de Sauveur, Dorpstraat 19-21
dot ,van Ma"eke Molenkamp, MiaLic
n_. u

,n'Krystyna Schwarzer Litwor
T/„ £*?leen Dekkers en Piet Kerkhof
*"" "11, open do t/m zo 14-17 uur.

NUTH
Atelier Jac Vinken, Stationsstraat 282.werk van Dick van W _k en Antony vanlieshout. T/m 19/11, open di t/m vr 9-18
"ur, za 9-17 uur.

LANDGRAAF
Raadhuis. Grafiek uit Krakow. VanafJ4/10, open tijdens kantooruren van 14-
-_° V.ur Gale«e Artengroen, Hereweg
»»" Werk van Hans Peeters. T/m 17/11,open op werkdagen 9-18 uur, do tot 21uur, Iste zondag v/d maand 14-17uur.

HOENSBROEK
i_7i, Bank- Werk van Jo Beuts. T/m11/11, open werkdagen 9-16 uur.

Kerkrade

bioscopen

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Kantoor Heerlen: 739911
Hans Toonen(chef regioredactie)» 425335
w'm Dragstra
(stadsredacteur Heerlen)
® 710317
Richard Willems
©04406-15890
Emile Hollman
® 422345

Kantoor Kerkrade: 455506
J°s van den Camp
® 351514
Laurens Schellen04490-23936 " De vorstelijk onderscheiden hoofdagent F. Leclaire.

Foto: 3-POOT/FRANS RADI

" De Jachthoornblazers van Rol-
duc 0.1.v. Frits Vermix vieren don-
derdag het St. Hubertusfeest. De
Hubertusmis wordt om 9 uur opge-
dragen in de Abdijkerk van Rolduc.
Uitgevoerd wordt de Jagermesse
van Neuhaus.

" In het gezondheidscentrum kan
men vrijdag van 18 tot 19 uur te-
recht voor een anti-griepspuit. Voor
fondspatiënten van de risicogroep
is de vaccinatie gratis. Anderen be-
talen 40 gulden.

BOCHOLTZ - De heemkundevere-
niging De Bongard, ruim 200 leden
sterk, kan niet uit de voeten met de
nieuwe gemeenschapsruimte 'Op
de Boor' in Bocholtz. De luttele
twintig vierkante meter, die straks
wellicht ook nog met een andere
vereniging gedeeld moet worden, is
praktisch onwerkbaar en financieel
onhaalbaar.

Door het ontbreken van een speci-
fieke huisvesting, toegesneden op
het brede werkterrein van De Bon-
gard met haar vele deelselecties, is
het opslaan van heemkundemate-
rialen onmogelijk. Bovendien blij-
ven de vereniging enkelezeer waar-
devolle collecties, die haar al in het
vooruitzicht waren gesteld, onthou-
den omdat er geen beschermde
ruimtes aanwezig zijn. Ook de acti-
viteiten van de verschillende deel-
groepen, zoals bijeenkomsten en
werkavonden, worden hierdoor on-
mogelijk gemaakt.
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Dief aan haal met
175 brilmonturen
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*" ’ERVICE RUBRIEK

/. \ I heftruck-verhuur
________P^__ maattrlcht H J

vanderbroeck 043-631400

Voor onderhoud van c.v.-ketels en
ontkalken van verwarmingsapparatuur.
Service- en onderhoudsabonnementen.
Concurrerende prijzen.
Ook leverancier van energiezuinige ketels.

Körnerstraat 27 Dag en nacht bereikbaar.
Nuth, tel. 045-244438 Ook in het weekeinde.

JfïZ DASSEN-
ULIV KRUITZ
Wijngaardskamp 8, 6121 KA Bom, tel. 04498-54098

" Groothandel in
schoonmaakartikelen.

" Wij zijn specialisten in het
vakkundig reinigen van tapijten,
bekleding van meubels etc.

Bel eens geheel vrijblijvend voor een
deskundigadvies of een afspraak.

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 27-10-
-1988 zijn de volgende faillissementen:
UITGESPROKEN:
1. J.R.E.Cobben en M.J.G. Leise, echtelieden, Kool-

hofstraat 3 B, 6443 CL Brunssum. Rechter-commis-
saris: mr. G.M.C.J. Gemmeke-van Delft. Curator:
mr. M. van Beek-Zander, Merkelbeekerstraat 6,
6441 KL Brunssum. Tel. 045-256253 (flnr. 13608).

2. R.F.M. Smeets, Nieuweweg 52, 6301 EV Valken-
burg a.d. Geul, h.o.d.n. Camping Travel Service
Smeets. Rechter-Commissaris: mr. G.M.C.J. Gem-
meke-van Delft. Curator: mr. A.L.M, van Uden, Ka-
poenstraat 26, 6211 KW Maastricht. Tel. 043-
-216606 (flnr. 13609).

PfIHIHPIMPPHPPPI MEISJE gevraagd voor pri-
Jj vé en escort. Tel. 045-228975.

CLUB PARIS, vr. char- Gevr. zelfstandig werkend
mante buffetjuffrouw v.d. weekend KAPSTER met
avonduren, van ma. t/m vr., salonervaring. kapsalon
liefst met ervaring. Prov- PHIL DUPUIS, Veldhof-
.weg-Nrd. 3lA, Oirsbeek, straat 156, Eygelshoven, tel.
tel. 04492-1873. 045-461207.

Bent u op zoek naar een leuke baan?
Breng dan vandaag een bezoek aan ons

mobiel werkkantoor in
Hoensbroek, Gebrookerplein

Wij zijn geopend van 9.30 - 17.00 uur.
Onze consulent geeft u graag gratis

en vrijblijvend alle informatie.
Nederlands bouwbedrijf VERKOOPSTER kaasspe-
vraagt voor Dld. omg. ciaalzaak ±20 uur p. week
M.Gladbach-Köln (middag) leeft, tot 20 jr.,ml.
BET.TIMM. en mets. Ook 045-352831/352277.
2_9241tf"22M09. T6l' °45" Nette SERVEERSTER
..■-.-..„.---„-, : gevr. voor enkele dagen per
VAKKUNDIGE timmer- week, zonder ervaring on-man gevr., parttime, voor nodig te soll., liefst bovenhet afhangen van deuren, de 20 jr. Paüsserie Kengen,plaatsen kozijnen enz. Lft. Saroleastr. 74, Heerlen. Tel.tot 50 jr. Geurten Hoens- 045-714873.
broek, Hommerterweg 27,

_____________
045-212531. ______^^^_r~
Gay-bar vraagt DISK-JOC- __T-T7l-_iV^_T-V__t
KEY voor zaterdags. H^^^^^X^^^MBr.o.nr. XE 009 L.D. Markt WA __| 1 1■}fêl il r ___
42, 6461 EP Kerkrade. I MÏUJbikgLi^
gevr. erv. BETONTIM- MMi'jHT
MERLIEDEN voor diverse I WWmm^mmmmmmwerken in Heerlen en I B______________Ë____H
Brunssum. Tel. mld. heden va/ü uerctrokkon allovan 17 tot 19.00 uur J. Paas Wl) „e S reKKen alle
BV, 045-416098 te Land- soorten leningen.
graaf- Enkele voorbeelden PL.

mmWmÊmÊmÊLmWÊÊÊmÊÊÊimÊiÊÊÊÊÊmaam
Wedden dat u te veel betaalt voor

uw autoverzekering?
Wij zijn er absoluutzeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.

Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60
verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en üw auto uitzoeken! Neem

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

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

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroekli^M___________________________a___l

84x 60x 36x

5100 ~ 109,- 165,-
-7500 - 158,- 240,-

-10100 — 210,- 322,-
-20000 326,- 417,- 638,-
-25000 402,- 521,- 797,-
Effectieve rente vanaf 9,6%

1e hypotheken va. 6%
Zeer gunstige 1e en 2e
hypotheken, mits
overwaarde

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

m*mmm^^mmmmpmnmmmm

Huisvrouw zoekt HUIS- , 'VROUW voor privéwerk.
Inl.: 045-227734. .
Part-time RIJINSTRUC- \ f ï \ I _H> *gigg "n neefeycMer Valt VOOrKOmantieK
04490-42315. ■ H wie Neem nu zo.n
Net meisje voor PRIVÉ- W| J!L\ 'M bolero gekombineerd metCLUB, met garanüeloon. *» * i£s_ _S_^ v* ■ v ._i
Tel. 045-420042? > *

jabotblouse en
Gevr BABYSIT voor 4 1 '' J schlanunerpantalon:romantiek
middagen. Tel. 045-323521. '^ts*" . >**~*y) »OPo"l*forma'
Gevr. hulp in de HUIS- ■-. - _^_-, Jh. %*^ ifc Zelfs aan een bijna zakelijke
HOUDING voor 5 dagen p. ___^\\ ___n Hi^,-.»*^ "*"*_ ____k' ._<''_______«___ kombinatie van blazer en rok
wk 4 uur p. dag. tel 045- |"r>- ___f *(*» TW ._.. _.^^fl| !_________ weet Van Neer-Evckeler een
|^Z^^^^^^b^^^_iii|^ ! |^" fl ÉÊÊ B vleugje romantiek toe te

HjHVHHjPMjPHPMM _J \^^mW _______*____fl_B _____! R_C_l voegen.

KEUKENS, keukenappa- W~=~WA Sr^'Öil Ü -i-_-»ratuur. Laag in prijs met El \f _____§_■ Bolero 129.--garanüe. R/J Handelson- /^m\ \ V
derneming. Stationstraat /__■ B'm.. __*:* sST t_vwki«„__ 11Q -294, Nuth 'Tel. 045-242602. Efl ■■ _| J»"*; |j\ jabotblouse I l_».

KANTELDEUREN, rol- P___fl Bjfc-^ft' Ë Schlammer pantalon 109.--deuren. secüedeuren met V^^k\ B *"""**of zonder afstandbediening ,/__fl Bin 23 maten direkt lever- / <3Ê BL»- _ i§lH _5
baar. Afstandbediening, I - ' *B * Sc~ _______ B l/IOcomputergestuurd, ge- l ■ BQEKÖf____________B Blazer l^f_7.-
schikt voor alle soorten ga- s*Br J__i __^___l B -i '.r--ragedeuren compl. met __fl^- _: fl^ ____ Rok 125."zender voor in uw auto. Fa. ___^^__i _______P fl B __flStraten, Eijkskensweg 18, __£■'_■ B _____ B _i-„-„ 11Q -Geulle. Tel. 043-641044! I ...--^^ __________! Blouse I l_».

Div. INRUIL-T.V.'S met S'^-.'B I
farantie. Electronic service |^H Kfl BpÉk.o Kreutz, Kerkplein 39, Ra ______^Q _____F____ ' t_- ■ _■_
Schaesberg, 045-313815. ■ "_!___■ ___T*^l

Bontmantels 1 Q !_£rra<;c_pnrlp
Dames, ruil nu uw oude J*2 ___ I B^errassenaebontmantels of lammy's in I aZêÊHË fl fl ___f_T >< VanatlGS
voor een nieuwe. Ze zijn bij I L^Z, " fl fl WÈs \ïïMOOJGMOC-6ons nog honderden gul- .^__BP_| fl fl^l Ifdens waard. Onze nieuwe I ■__■ IV ____r *_J_l ' fHcollectie 1988 is enorm: n_i_i___i__ _F fl I __.__»_" Uil'edelbont, lammy's, gevoer- fl __[^^\_r Kl_»_>t*"EY^*^ Ide regenmantels. ■_____l___Ufl ■ ■ VOf* W**«« * ra

Inez Bont 11—~^wm 11 1 versiert de ij
Grote Gracht 87 Maas- fl j *«____

tricht, tel. 043-252259. feeSt"*1» f 4
VLOERBEDEKKING, B__fl __. 1 T T7l

gordijnen en karpetten. ■ rP^i^rl^tfrlSl eo£umff_JGrote voorraad en voordeü- fl O^HCIoUge prijzen. Vele coupons |g> HRR
met hoge korting. Woning- ■ ■ Rfli B______—■__>§ _»mr. Grooten. Kloosterstr. _____________________________________________
22, Simpelveld. Tel. 045- WW^Ë Kl K__i _^R1WH H_l9_9__l P_____T^?lÜW^SÜ7!-Wil
441346. ___r_|[___f_i^_^_^___^rT___^__J_r____f_^_7'^___'^__|j| __H_M_tfiM_ÉSJl .B'PflewW'fl
DIEPVRIESKASTEN en L^^^^^^^^^^^^^^^^l^^^AA^^^^fl \!l(3Z*ïi#\ _____________S________|l
-kisten, was- en droogauto- Bïfl B___H B_B_____o^-___B______l __|
maten, kooktoestellen, ' -ktv's, video-, audio- en ste-
de%-_i_''V_fes-C_e_^tta-de" Te k. GASHAARD huisjes- KLEUREN TV te koop, Te k. gebr. HERENFIETS . KantOOrmeUÓelen
7
V
2l4l236'sHM\e_n3Lr _elge°slo- Keil. % «crt: P^chüg toestel. 045-27008.. met 3 versn^ tel. 04492-2421. Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en

ujöu. sMaanaags gesio Worms Design Kantoormeubelen gebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van
~~

RotrnuvA/horo M_^+r_r_^l__ mlUit het faillissement van Millman Products kochten wij 5ie* ££^BetrOUWbare MOtOrOla de gehele meubelvoorraad met top-design meubelen 2' H_ÏÏ_SSs|ï|fn ' °COmmuniCatie-apparatUUr hoeft U waaronder de befaamde b.g.g. 04498-54510. „
nu niet meer ver te zoeken! Laguna Collection Bankstelkussens

Voor informatie over Motorola portofoons en mobilofoons belt u ontworpen door Uit voorraad leverbaar in div bloemmotieven en pffergratis 06-022.0.882. Dan hoort u ook alles over te inbouw- en . . q^, ,„_.. kleuren rnmnleté te Am et ?ifc ,? afservicemogeliikheden bij vin de buurt. Jan de BOUVne )%Q? ' J^XT u
stuks mcl. vulling vana

=====— a ' ' , . ’395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vana'_;oas oa' dr,essoirs. ta,e's; kfx^ 2eer uxe bureaus, ’998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit éénOUIMJimcIOMIIItJö banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels, stuk, dus geen geschuif meer ’ 395- per stuk FuhrenIBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko- stoelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 348, Sittard, Discount, Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Heerlerhei-
gelkopmachines met correctie, vanaf ’ 295- excl. btw. tel. 04490-23738 of 04498-54510. de), tel. 045-222622. Rijksweg 42 Swalmen tel 04740-Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510. Ook verkoop aan particulieren. 4383.

.1. .1, —, 1 ■ 1 1—
Om nu te stellen dat onze krachtige en uitermate betrouwbare ruimte, dan mag u het begrip ruimte De binnenmaten van de auto Met een 340 of 360 heeft u

300-serie een ala carte Volvo is, gaat -"schone"-benzinemotoren. beslist letterlijk nemen. Nu we het zijn, zeker als u znklassegenoten in de zekerheid een echte Volvo te

wellicht wat ver. Maar als u de vele En is er daarnaast een eco- toch over ruimte hebben, neemt u uw onderzoek betrekt, een verade- rijden. En wat dat allemaal inhoudt,
uitvoeringen eens beziet, dan moe- nomische dieselversie. Voor wat voor deaardigheid eens plaats in de ming. Zoals trouwens het hele ontdekt u al spoedig tijdens 'n com-

ten wij ons toch sterkvergissen alser bijvoorbeeld de Volvo 340 betreft Volvo 340/360. interieur kwaliteit ademt. fortabele proefreis.We zijn benieuwd
niet een Volvo 340/360 is, die wijzen we u ook even op de achter- Dan begrijpt u vast in één Het zal u dan ook niet ver- welke uitvoering de uwe wordt,

haarfijn naar üw wensen is. Zo heeft kant. Inderdaad, met of zonder kof- oogopslag waarom we zeggen dat bazen dat de Volvo 300-serie zon
ubijvoorbeeld dekeus uiteen viertal ferruimte. En als we zeggen koffer- niet slechts uw keuze zo royaal is. groot en trouw koperspubliek kent. \AC_P_L-\fC#

jJpßÏSlf»»»**^"^^^ Jffr _y^^ \ f *^""^tlMlMMMl_Hmgï£^^^^^Vv r I a^H _____ ’ _____■ __■ M\ _____r ■_. _R

____HMB________Htt_______B_P" °a!M]______________n__________________________^ iiiiiii luimiuii i iir— iiiiiiiiiiiii 'nfawiMfwrwinii »wiiI _____________
"___«»___ l»S

_____^»____H____. ______TJijff ______ . . -. | ____________
W imW M __►__» __ _m Www %^__ ____^___i- __F^^_i __r «r ~_> __■ ___r_^ ~_ __i _K~____i__r_> *i__i __> __r_r <_.^_i _B_h_l ■■"1111H __r# %__i B_illßflW_flWWfl___M__^^ __r» *fl___&_. ______r _T* »* ___■ ------^^^>**^B^'^^w^ifPP^yyy^^^wffww^»P!p^^!ff»?^^^^^^-ypp^^^»»^w»w»*w^^^!^^^ _____ ___■ j_. : _—_. _k --fl_r\ fll __i, ffl ■■■■■■■■■■■■■ B____________H____fl flii- --.Jflft» , ■ * «St..

"■ _^ t__L
m: .:-, ~ \_^7 ....: -; ' _gt> _■ ___fl %.::^ ■:W ___fl____^m _____ . ’ _____ ____F_____ -...::'.:.-'"■ v;_fi JPjflfljjr.;..; :.-..:..:...^;: -

MISSCHI6N W6L HETST6RKSTG ARGUMENT: HGT IS GGN VOLVO.
TYPE MOTOREN* VERMOGEN VERSNELLINGSBAK VA. PRIJZEN LEVERBAAR IN:** standaard in elke volvo 340/360: " voorportieren met ingebouwde stalen buizen -drie-puntsveiugheidsriemen m__m \ir\r\v>\
340 1 4 LITER 50kW (68 DIN PK) 4-/5-SPEED OFAUTOMAAT 21995- 3-/5 DEURS EN SEDAN VOOR " REMBEKRACHTIGING " VOORRUIT VAN GELAAGD HIGH IMPACT GLAS " KINDERSLOTEN OP ACHTERPORTIEREN (4/5- NAAM. , VOORL. M/V
340 17IITFR WWV/ 70niMPH , QPFpn "U10..' l « nel :dc m „n.w DEURS). HOOFDSTEUNEN' HALOGEEN KOPLAMPEN» ACHTERUITRIJLiCHTEN- MISTACHTERLICHTEN' 2BUITENSPIEGELS " MAT. j-r. i.ruien jokw(. iiumris; _-_r___i *"»___>,- >/3 U_UK_ tIN StUAIN IN BAGAGERUIMTE " UITNEEMBARE HOEDENPLANK 0/SDEURS) " ASBAK VOOR EN ACHTER " ARMSTEUN IN PORTIEREN " ANTI- ADRES'340 1.6 LITER DIESEL 40kW( 55DIN PK) 5-SPEED 26.545,- 3-/5 DEURS EN SEDAN verbundingsbinnenspiegel " regelbare dashboardveruchting " veruchte dashboardschakelaars " één sleutel-
-360 2.OUTER 74 kW(101 DIN PK) 5-SPEED 30 395- SEDAN systeem " achterruitverwarming -quartz uurwerk "p-kaarthouder in unkerzonneklep "-special-spare" ...
360 2.OUTERINJ. 80 kW (109 DIN PK) 5-SPEED 31.793,-' SEDAN reservewiel " opbergvak invoorportieren POSTCOUt _ PLAATS:

VOOR informatie,ookover leasing en financieringen,kunt u terechtbij uwvolvo-dealerof stuur de bon in een
» ALLE BENZINEMOTOREN Z.JN ■SCHOON- <* AFHANKEUJK VAN GEKOZEN LUXE NIVEAU gearde beesd tav deafd kuanten- | HUIDIGEAUTO: BOUWJAAR:

BERG EN TERBLIJT, BIERMANS AUTOMOBIELBEDRIJF B.V, RIJKSWEG 24, TEL: 04406-40574 " GELEEN, AUTO KALLEN BV, RIJKSWEG ZUID 320, TEL: 04490-42719 " HEERLEN,
AUTOBEDRIJF ALBERT KLIJN, DE KOUMEN 7, HOENSBROEK, TEL: 045-220055 " KERKRADE, AUTOBEDRIJF JAC. KLIJN, STRIJTHAGENWEG 123, TEL: 045-458000 " ROERMOND,
NEDAM AUTOMOBIELMAATSCHAPPIJ ROERMOND BV, ORANJELAAN 802, TEL: 04750-23351 " SITTARD, AUTOBEDRIJF VEDERS BV, INDUSTRIESTRAAT 3 TEL: 04490-10342.

FITNESSAPPARATUUR ""
hometrainers, roeiappara-
ten, compl. fitnessstationSi
chroom nalterstangen van-
af/52,-, halterschijven van-
af ’2,40 per kg. Alles ui' 'voorraad leverbaar. Smash,
afd. fitness, Theaterpassa-
fe, Kerkrade, tel. 045-

-59230. ,
Zwaar eik. EETHOEK i
’925,-; eik. tv/video kaS .
’ 575,-; zwaar eik. bankstel
3-1-1 ’975,-; 045-323830. ,
KACHELS koop je bij d« E
vakman. Nergens beter. Ij
nergens goedkoper, hon- sderden guldens voordeel .
tas, kolen, olie, hout. Antie- "e kachels, nieuw en ge- Q,
bruikt. De Kachelsmid, Wa- d
lem 21, Klimmen. Tel h
04459-1638. j, bBETONSCHUTTINGEN^ „
in steenmotief, geplaatst ot j
geleverd. Creugers Beton.Economiestraat 46, HoenS: "broek. tel. 045-213877 (bU »>
Herschi). v
UITKNIPPEN! Te k. super a
antracietkolen, no. 3 en * e
Tel. 045-319784. , n
KOZIJNEN, ramen, puien E
deuren, leveren wij prak stisch uit voorraad in elk« ;
maat en houtsoort. Geur- 'ten. 045-212531, Hommer- «
terweg 27 Hoensbroek. _, J-
HORECA. Kompl. mv. V.bi- fstro-frit. in.st.v.nw. Div- t(
espr.mach., vaatwassers en S
magnetrons, nw. en gebr- nHand.ond. EFKA, Kerkra- nde. Tel. 045-455815. jj
FITNESSAPPARATUUR sHometrainers, roeiappara-
ten, compl. fitness-stations,
chroom nalterstangen van- w
af ’52,-; halterschijven h
vanaf ’ 2,40 perkg. Alles uit
voorraad leverbaar. Smasn
afd. fitness. Theaterpassage
Kerkrade. Tel. 045-459230.^
Goede KLEUREN-TV'S
met garantie, Philips groot-
beeld v.a. ’ 145,-, zeer grote
sort. tv's. ÖccasioncentrurüGeel, Grasbroekerweg 25.
Heerlen, tel. 045-724760.
HOUTHANDEL Land-
graaf goedkoop in tuin-
hout, balken, kepers, pan-
latten, dakplaten. Ook veld-
brandstenen, eiken balken
en bielzen enz. Buizerdweé
8 Abdissenbosch-Land-
graaf. Tel. 045-318518.
STOOKHOUT 4 m 3 ge-
mengd ’280,-. Tel. 045-
-318518. ,
Te koop Amerik. KEU-
KEN. Nieuwprijs’ 10.000,-
-nu voor ’2400,-. Kouven-
derstr. 208 Hoensbroek.
2e-hands MEUBELS, te k'
antiekekasten enz. enz., inj
en verkoop Meubelhal
Meerssen Zr. Palladia-
plants. 28, Meerssen, 043-
-644172.
Te k. origineel PERZISCI*
tapijt type Moud kl. rood el1blauw afm. 215 x 309 intf
Pr. ’ 2500,-; Tel. 04754-2927;
Huisjes model GAS"
HAARD en gevelkachel
Dir. Evertstr. 39, Kerkrade-
Rolduc. _,

Te huur van part. lux*
CAMPER, ook geschikt ort1
te overwinteren, cv. Tt



CHARTRES- Nederland is nietvan
een afgang bespaard gebleven en
mag over twee jaaropnieuw probe-
ren de mondiale B-groep van het da-
meshandbal te bereiken. De ploeg
van trainer Ton van Linder verloor
gisteren in Chartres de sleutelwed-
strijd tegen Zweden. Door de neder-
laag van 17-26 (9-16) is de derde
plaats tijdens het Europese kwalifi-
catietoernooi in Frankrijk het
hoogst haalbare.

" Burgemeester Jan Mans

„Eindhoven stuurt drie politie-
agenten in burger mee en twee
suppoosten die niet kunnen op-
treden in de stad als er iets ge-
beurt. Dat is geen afdoende ga-
rantie voor m.. Half Kerkrade
valt over me heen als er weer gro-
te problemen ontstaan door
PSV-supporters in de stad. Die
problemen hebben we al eens ge-
had en dat wil ik voorkomen."

KERKRADE - „Meneer Reker
maakt niet uit of ik wèl of niet
mee ga naar het Russische Char-
kov." Dat zei burgemeester Jan
Mans van Kerkrade gisteren in
een reactie op de uitspraak van
deRoda-trainer die in zijn woede
gezegd heeft dat de Kerkraadse
burgemeester maar beter niet
mee kan gaan naar de wedstrijd
Charkov-Roda omdat de thuis-
wedstrijd tegen PSV op zondag
gespeeld moet worden.

doende, zodat de achterstand bij
rust al was opgelopen tot zeven
doelpunten.

Na de hervatting heeft Nederland
het spel van de Scandinavische
handbalsters evenmin kunnen ont-
regelen. Het sterkverjongde Neder-
landse team liep voortdurend ach-
ter de feiten aan. Nederland anno
1988 beschikt niet over hoekspeel-
sters van formaat.

Uitslagen: groepA: IJsland - Portugal 19-19
(12-9), Frankrijk - Spanje 16-12. Groep B:
Zwitserland - Italië 24-17 (8-8), Nederland -Zweden 17-26 (9-16). Doelpuntenmaaktsters
Nederland: Hageman 6/2, Geitz 5, Dekeling
en Wagner 2, Vonhof en De Gooyer 1. Top-
scorer Zweden: Hermansson 7/4. 312221 okt
88

Eindstanden na de groepswedstrijden:
groep A: 1. Frankrijk 4 - 8 83-42; 2. Spanje 4 -6 79-49; 3. Portugal 4 - 3 68-66; 4. IJsland 4 -3
67-65; 5. Griekenland 4 - 0 35-110. Groep B:
1. Zweden 4 - 8 95-48; 2. Nederland 4 - 6 78-

-58; 3. Zwitserland 4 - 4 60-64; 4. België 4 - 2
47-71; 5. Italië 4 - 0 60-90.

Plaatsingwedstrijden vandaag: finale:
Frankrijk - Zweden; derde plaats Spanje -Nederland;vijfde plaats Portugal - Zwitser-
land; zevende plaats IJsland - België; ne-gende plaats Griekenland - Italië.

Nederland, waarvan Van Linder
voorspeld had dat promotie naar de
B-groep beslist gehaald zou wor-
den, werd weggespeeld door Mia
Hermansson, die een aardige kans
maakt de beste speelster van het
toernooi te worden. Via persoonlij-
ke dekking door Ingrid Wagner
dacht Van Linder de Zweedse ster

De finale gaat tussen Zweden en
Frankrijk; beide finalisten plaatsten
zich voor het toernooi om de B-titel,
dat volgend jaar in Denemarken
wordt gehouden. Nederland ont-
moet op de slotdag Spanje. Beste
speelster aan Nederlandsekant was
Esther Hageman, die zes keer doel
torf. Tweevan haar treffers kwamen
tot stand uit strafworpen.

De Kerkraadse burgemeester zal
overigens gewoon deelnemen
aan de reis naar Charkov. Van-
wege een tèkrappe beurs van de
gemeente is hij niet bij voorbaat
uit op het creëren van een ste-
denband met de Russische stad,
maar wil hij wel dater contacten
komen met Charkov op het ge-
bied van uitwisselen van gege-
vens over bedrijven en indu-
strieën en exportmogelijkheden.

Burgemeester Mans, in zyn hoe-
danigheid van bewaker van de
openbare ordeenveiligheid, gaat
echter niet overstag. Gisteren
heeft hij laten natrekken of de
steun van de politie Eindhoven
afdoende is om de wedstrijd toch
op zaterdag te laten spelen. te bedwingen, na tien minuten ech-

ter kwam de doelpuntenproductie
op gang. Hermansson zou zeven
keer raak schieten.

Kerkrade heeft twee alternatie-
ven voorgesteld: vrijdagavond
en zondagmiddag. De ene club
had moeite met vrijdag, de ande-
re met zondag. Daarna heeft
Roda de KNVB voorgesteld dat
weekeinde een vervangende
wedstrijd te laten spelen, maar
dat schijnt niet te kunnen omdat
het toto-formulier al gedrukt
was. „Ik blijf vasthouden aan
zondagmiddag", aldusMans.

Einde wraking
Hogewoning/Hut

Dat maakten de CSR en
de KNVB maandag-
avond in een gezamenlij-
ke verklaring bekend.
De Centrale Spelers

ZEIST - De wraking van
de leden van het Sectie-
bestuur Betaald Voetbal,
Jacques Hogewoning en
Henk Hut, is voorbij. Na
langdurig intern overleg
binnen de Centrale Spe-
lers Raad, die dewraking
aankondigde, en ge-
sprekken van de Raad
met het sectiebestuur, is
besloten dat vice-voorzit-
ter Hogewoning per 31
december 1989 aftreedt.Dinsdag 1 november 1988 " 15

Amerikaan beschuldigt Nederlandse
topruiter van verkoop kreupel paard

Sjef Janssen
in opspraak

Judobond hangt
fikse boete

boven hoofd
Nederland had de eerste drie wed-
strijden weinig tegenstand onder-
vonden. Achtereenvolgens Zwitser-
land, België en Italië werden verrast
door de snelle break-outs. De be-
proefde combinatie van doelvrouw
Laura Robben en Kitty Vonhof
werd maandag niet gehanteerd. In
plaats daarvan koos Van Linder
voor een tragere opbouw, die uit de
tweede lijn door Hageman moest
worden afgerond. Dat lukte onvol-

ding tot de opvallende
actie van de CSR, slechts
een keer eerder voorge-
komen, was een proce-
durefout van de KNVB.
De raad was te laat op de
hoogte gesteld van de
hernieuwde kandidatuur
van Hogewoning en Hut.
Achter die formele reden
lag echter een grote mate
van ontevredenheid over
het beleid van beide be-
stuursleden.

Raad kondigde een paar
weken geleden aan Ho-
gewoning en Hut tijdens
de bondsvergadering
van de KNVB te zullen
wraken. Formele aanlei-

Afgang Oranje
Handbalsters missen promotie naarB-groep

'Reker maakt niet
uit of ik wèl

of niet mee ga'

Burgemeester Mans dient woedende Roda-trainer van repliek

DEN HAAG - De Judobond Neder-
land loopt de kans met een geldboe-
te van 8000 gulden te worden gecon-
fronteerd. De Nederlandse heren-
ploeg trok zich dit weekeinde op het
laatste moment terug voor het toer-
nooi om het Europees kampioen-
schap voor teams in Visé.

„Acht keer het inschrijfgeld van de
duizend gulden is de maximum
straf', zegt Henk van Oosten, een
van de vice-voorzitters van de Euro-
pese Judo Unie. Nederland trok
zich terug nadat de loting was ver-
richt. Tegenstander in deeerste ron-
de zou Frankrijk zijn, dat zonder
enige moeite en tegenstand de
Europese titel veroverde.
„Die late termijn spreekt natuurlijk
in het nadeel van Nederland", ver-
klaart Van Oosten, die dit voorjaar
terugtrad als voorzitter van de JBN.
„Bovendien werd de Nederlandse
afzegging niet met redenen om-
kleed. De EJU-mensen zagen een
aantal Nederlandse judoka's op de
tribune zitten, dat roept natuurlijk
vragen op. Het was beter geweestde
achtergronden uiteen te zetten."

Tijdens de eerstkomende bijeen-
komst van het algemeen bestuur
van de EJU, die in januari in Wenen
wordt gehouden, zal de straf- wor-
den bepaald.

EC-koorts
in Weert

is geen lang leven beschoren.Wij
hopen, dat u desondanks het
aantal handtekeningen bij deze
brief naar waarde weet te schat-
ten."

MAASTRICHT - De supporters-groep van MVV, die zich zoals
gisteren gemeld in een schrijvenaan deraad van beheeren het be-stuur van de Maastrichtse eredi-
visieclub tegen de terugkeer vande in de ziekenboeg vertoevendetrainer Frans Körver heeft ver-
zet, heeft bij een eventuele op-
volging vanKörver duidelijkzijnvoorkeur uitgesproken voor de
momenteel zonder club zittende
oefenmeester Cor van der Hart.bovendien adviseert de suppor-
tersclan in de brief met nadruk
niet VW-oefenmeester Leo vanveen naar deGeusselt te halen.

door bennie ceulen

van onze sportredactie
BERGEN OP ZOOM - Eén van Neerlands beste dressuurrui-
ers^ Sjef Janssen, is in opspraak gekomen door de vermeendeverkoop van een kreupel paard aan een Amerikaan. Binnen-kort moet de Limburger, die sinds enkele weken in Bergen op

Oln woont, zich hiervoorbij de rechter verantwoorden. Deschadevergoeding die de gedupeerde koper en huidige eige-naar van het paard op Janssen wil vragen, is waarschijnlijk
2eer (Amerikaans) hoog.

dit paard in ieder geval bij zijn ge-
weest. Daar ben ik van overtuigd."

Na enig aandringen: „Maar er zaten
ook wat privéproblemen tussen.
Welke? Nee, daar laat ik me niet
over uit. Daar heeft geen mens iets
mee te maken." Dat hij nog een
oude schuld in zou moeten lossen in
verband met een echtscheiding van
enkele jaren geleden, bestrijdt hij.

Onduidelijk blijft ook waarom hij
zijn dressuurschoolWaterval in Ule-
straten plots van de hand deed. „Ik
wilde daar weg, iets anders gaan
doen. De uitbreidingsmogelijkhe-
den waren miniem en na wat regen
kon jetwee weken niet in de buiten-
bak vanwege die plakkerige lössbo-
dem. Daarom heb ik de zaak ver-
kocht."

weigert hij evenwel te noemen. „Ik
ga in deze zaak geen namen noe-
men." Zoals hij - „Ook de fiscus
leest de krant" - zelfs geen indicatie
geeft omtrent de prijs waarvoor het
bewuste dier van eigenaar veran-
derde. „Het is maar wat iemand
voor een paard wil betalen. In dit
wereldje zijn paarden voor een mil-
joen verkocht. In mijn ogen betere
dieren, gingen soms voor veel min-
der van de hand", zegt Janssen die
in deze transactie als tussenper-
soon, maar tevens als eigenaar op
papier stond.

" Sjef
Janssen
moet
binnenkort
voor de
rechter
verschijnen.
'Pas als de
uitspraak er
is, wil ik
bepaalde
zaken uit de
doeken
doen', zegt
de in
opspraak
geraakte
Limburger.

Foto:
WIDDERS-

HOVEN
„Want", vertelt hij dan toch met eni-
ge stemverheffing, „ik heb geen
kreupel paard verkocht. Wat er fout
is gegaan met dat dier, dat weet ik
niet. Wellicht is er tijdens het trans-
port iets fout gelopen. Ik kan bewij-
zen dat het in Nederland kernge-
zond was en daar houdt het mee
op."

De ervaren rot Janssen toont aan-
vankelijk nauwelijks emotie wan-
neer zijn naam in verband wordt ge-
bracht met de verkoop van ver-
meend ondeugdelijk materiaal.
Toch, ergens vreet het aan 'm. Nor-
maal reisde hij zon vijftien tot twin-
tig keer per jaarnaar Amerika. Nu
heeft hij daar niets te zoeken. leder
paard dat hij eventueel aan een
Amerikaan zou verkopen, zou uitge-
breid onderzocht worden. Zijn
naam is nu besmet verklaard. Zo
blijft het tot derechter - daar is hij
stellig van overtuigd - hem onschul-
dig zal verklaren.

En verder? „Misschien kan ik met
enkele compagnons elders een
nieuwe stal opzetten. Waar? Dat
weet ik niet. Kan hier in West-Bra-
bant zijn, maar ook in West-Duits-
land. Maar eerst moet die zaak met
die Amerikaan van debaan. Pas dan
kan ik echt verder."

ven. Vandaag is President mis-
schien een paar ton waard, morgen
kan het wel dood in de stal liggen.
Dat risico kon ik niet langer nemen.
En het dier verzekeren tegen de
prijs die het in mijn ogen waard is,
dat kost kapitalen."
Wie de nieuwe eigenaren dan wel
zijn en wat die ervoor betaald heb-
ben, is een vraag die opnieuw on-
beantwoord blijft. „Zij wensen ano-
niem te blijven en de prijs, daar

heeft geen mens iets mee te ma-
ken."
De toekomst van Sjef Janssen is
met andere woorden ongewis. Zelf
illustreert hij dat met de opmerking
dat er sponsors gevonden moeten
worden om President voor Neder-
land te behouden.
„De stichting Nederlands Olym-
pisch Paard zou zich erover kunnen
ontfermen. Want ik denk dat ik sa-
men met Ankie van Grunsven met

Prisco en TinekeBartels met Coura-
ge momenteel de top drie vorm in
Nederland."

De prestaties met zn toppaard Pre-
ld.ent, een tienjarige ruin, lijden erm ieder geval niet onder. Afgelopen

weekeindenog pakte Janssenin het
Ultse Stuttgart een zesde, negendeen twaalfde plaats tijdens de verkor-te Urand Prix, de Grand Prix en despecial. En President kwam op-nieuw boven de 1300 punten - (64

procent) - watwil zeggen dathij met
Paard boven de middenmoot uit-

eekt, niaar nog net onder de inter-
nationale wereldtop hangt. „Moeh-en de Spelen in Seoel nu nog ge-
nouden worden, dan zou ik er met

li;_. 3?"Jarige Limburger wil eigen-
'iJK niets toelichten. „Pas als de uit-
,,i»rai er is> wil ik bepaalde zaken
r de doeken doen." De verhalen,riïi manier waar°P zijn naam inmid-dels in de paardensportwereld door"et slyk is gehaald, laten *m schijn-baar uiterlijkkoud.""^ergens wordt zoveel geluld als inau wereldje", stelt hij. „Daar heb ik
"jee leren leven. Het doet me niets." n echte vrienden weten beter. Dieagen me op de man af wat wat er
dan de hand is. Nou, die krijgen eeneenijk antwoord. En de rest, die zietmaar."

Op het gerucht dat President als ge-
volg van één en ander momenteel te
koop zou staan, volgt een nieuwe
ontkenning. „Larie. Die is niet eens
mijn eigendom meer. President is
enige maanden geleden al verkocht
aan twee Limburgse investeerders
omdat ik me de luxe van een derge-
lijk paard niet langer kon veroorlo-

De dierenarts die het dier voor ver-
trek naar Amerika gekeurd heeft,

MVV-supporters pleiten
voor Cor van der Hart

pers maakt in ieder geval duide-
lijk dat de relatie tussen bestuur
en trainer-coach ronduit slecht
is," luidt een van de citaten.

van onze medewerker
WEERT - MiniwareBSW ondergaat
vanavond de eerste echte vuurdoop
in het Europese toernooi voor be-
kerwinnaars. In de eerste ronde
werd het Luxemburgse Dudelange
vrij gemakkelijk verslagen maar in
de tweede ronde stuiten de Weerter
basketballers op een serieuze tegen-
stander, namelijk de Franse beker-
houder Cholet Basket.
Cholet, momenteel koploper in de
sterke Franse competitie is een niet
te onderschatten tegenstander met
twee goede Amerikanen, diverse in-
ternationals en een budget van 12
miljoen Franse francs (ongeveer 4
miljoen gulden). „Gisteravond zag
ik een videoband van een thuiswed-
strijd van Cholet en wat mij ver-
baasde was het uitzinnige fanatieke
publiek, 5500 man sterk, dat als één
man achter de thuisploeg ging
staan. Een schouwspel waarvan de
rillingen over je rug liepen", aldus
Miniware-woordvoerder Paul Stok-
broeks.
Miniware moet het stellen zonder
een tweede Amerikaanse inbreng.
Sam Hill vertoeft in de Verenigde
Staten, waar hh behandeld wordt
aan zijn 'chronische blessures. Paul
Stokbroeks: „Hill keert niet meer
terug in Weert. We zijn dan ook
naarstig op zoek naar een nieuwe
Amerikaanse center. In Amerika
start dit weekeinde deprofcompeti-
tie en het is nu zaak af te wachten of
er afvallers zijn uit de diverse prof-
kampen die eventueel voor een Mi-
niware-contract in aanmerking
kunnen komen. We zoeken uiter-
aard ook in Europa."

Een tweede domper in het Miniwa-
re-kamp was het bericht van de or-
ganisatie van de Haarlemse basket-
balweek, dat de keuze niet op de
Weertenaren was gevallen, maar op
Directbank Den Helder.
De entree-prijzen voor het Europa-
cup-duel van vanavond (sporthal
Boshoven, aanvang 20.00 uur) zijn,
dankzij een Weerter sponsor gehal-
veerd, waardoor men hoopt op een
volle bak.

moet een autoritiet zijn met po-
wer, die de fighting-spirit terug-
brengt in het team, het publiek
terugwint en... MW in de eredi-
visie houdt. Ons inziens loopt er
een geschikte man vrij rond, die
aan deze eisen voldoet. Deze
man, die in 1981 tijdens een korte
interim-periode bewees goed bij
MW te passen, is ex-bonds-
coach Cor van der Hart, een mar-
kante voetbalpersoonlijkheid
met een aansprekende (Duitse)
winnaarsmentaliteit. Natuurlijk,
een drankprobleem heeft Van
der Hart's trainersloopbaan in
negatieve zin doorkruist. Ge-
voeglijk gaan wij ervan uit, dat
de 'wilde haren' er bij de inmid-
dels 60-jarige Van der Hart wel
vanaf zijn. Ons advies aan u is
duidelijk. Indien u binnenkort
mocht besluiten de koers-Körver
los te laten, benoem dan de do-
minante Cor van der Hart tot
trainer-coach. Tenslotte spreken
wij dehoop uit, dat u diebeleids-
besluiten mag nemen waar 'vs
MW-ke' wel bij vaart," besluit
deMW-aanhang zijn betoog.

„Hoe zonnig zag het er niet uit in
juni jl. toen MVV het hoofddoel
- promotie naar de eredivisie -gerealiseerd had. In de euforie
van de victorie beloofde praeses
Bert Lieben het thuisfront voor
de NOS-microfoon, dat MVV
met een attractief team de eredi-
visie zou ingaan en trainer-coach
Frans Körver orakelde, dat hij
het met de spelers, die de felbe-
geerde promotie hadden af-
dwongen ook in de eredivisie
zou klaren. En zie, oh ironie, het
huidige seizoen is amper gestart
en het enige wat overblijft is een
koude douche. Het fraaie Geus-
selt-stadion geeft nu reeds een
troosteloze en uitgestorven aan-
blik. Op het veld, daar moet het
gebeuren, daar betaalt Jan Pu-
bliek zijn dure geld voor, gebeurt

"Bij deze willen ondergeteken-
den, MVV-sympathisanten (vas-
te seizoenkaarthouders etc), de
aanzet geven tot een interne dis-
cussie binnen MVV's-bestuurlij-
*e geledingen met als doelstel-nng: „Hoe kan het momenteelhopeloos tobbende MVV een
dramatische ondergang wordenbespaard?", schrijft de suppor-tersgroep. „Wij wijzen u erop, datwij u een veelvoud van het thans
gepresenteerde aantal adhesie-nandtekeningen hadden willen
en kunnen overleggen, teneindeu aldus kenbaar te maken wat erm brede kring onder MVV's po-
tentiële klantenkring leeft. Im-mers een zakenman die in onvol-doende mate rekening houdt
niet de wensen van zijn kliënten

ANTWERPEN - Op de eerste dag
van het traditionele ECC-toernooi
in Antwerpen heeft Michiel Scha-
pers de tweede ronde bereikt. De
Rotterdammer zegevierde in twee
sets over de Indiër Ramesh Krish-
nan: 7-5, 6-3. Het toernooi is gedo-
teerd met een prijzenbedrag van 1
miljoen dollar, ruim twee miljoen
gulden.
Overige uitslagen: Mezzadri (Ita) - Potier
(Fra) 6-1, 6-1. Skoff (Oos) - Doumbia (Sen)
6-2, 6-2, Woodforde (Aus) - Novaeek (Tsj)
6-4, 7-6 (7-4).

Michiel Schapers
ronde verder

dit niet dan blijft men weg. Zo
simpel is dat! De discussie in de

„Heren beleidsbepalers," wordt
voorts door de verontruste sup-
porters geschreven, „de kwaliteit
van het produkt 'voetbal' te be-
waken behoort tot uw taak.
Loopt die terug, dan zult u ade-
quate maatregelen moeten tref-
fen. Welke? Dat is aan u. Wel zijn
wij zo vrij dienaangaande een
voorzet te geven. Versterkingen?
Jazeker maar dan wel gerichte
aankopen voor de korte termijn.
Gelet op het recente miskleunen
(geharrewar met keepers en aan-
vallers, Uitman en de verant-
woordelijkheid daarvoor (tech-
nisch duo Ron Weijzen/Frans
Körver?) lijkt het ons zaak, dat u
bij eventuele aankopen voor de
'short run' goed bij de les blijft.
Eerder in dit schrijven maakten
wij gewag van bestuurlijke kri-
tiek op het functioneren van trai-

„Heren beleidsbepalers, het is
aan u de afweging te maken of
het sportief en zakelijk verant-
woord is voort te gaan met Frans
Körver als trainer-coach bij
MVV. Mocht u bij de te maken
belangenafweging op enig mo-
ment tot de conclusiekomen, dat
de koers Körver niet langer voor
MVV de gewenste is, grijp dan
in. Wel hopen wij, dat u bij het
aanwijzen van een eventuele
nieuwe trainer-coach uw keuze
niet laat vallen op figuren als
Henk Wullems en Pim van der
Meent. Overweeg a.u.b. ook geen
trainersruil met FC VW.Terwijl
ook de huidige prestaties van
Leo van Veen bij WV in nega-
tieve zin boekdelen spreken! De
mogelijke nieuwe trainer-coach

ner-coach Frans Körver. Hoewel
wij groot respect hebben voor de
schier onblusbare inzet en geest-
drift van Frans Körver plaatsen
ookwij een aantalkritische kant-
tekeningen terzake bij de han-
delwijze van de trainer-coach."

Overigens ondergaat trainer
Frans Körver morgenvroeg een
zogenaamde 'kijkoperatie' in het
academisch ziekenhuis van
Maastricht. De artsen zullen dan
de geblesseerde knie van de
coach aan een nauwkeurig on-
derzoek onderwerpen. Daarna
zal worden beslist of een medi-
sche ingreep noodzakelijk is.

" De verontruste MVV-sup-
porters willen Cor van der
Hart aan het roer in de
Geusselt.

LimburgsDagblad
van onze verslaggever
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Uitslag lotto 43: eerste prijs geen winnaar,
tweede prijs geen winnaar; derde prijs 21
winnaars, die elk bruto 20.153,90 ontvan-
gen; vierde prijs 2987 winnaars, die elk
141,60 ontvangen; vijfde prijs 51073 win-naars, die elk 5,00 ontvangen.
Cijferspel 43: zes cijfers goed geen winnaar;
vijfcijfers goed 4 winnaars; vier cijfers goed
14 winnaars; drie cijfers goed 229 winnaars;
twee cijfers goed 2273 winnaars.
Toto 43: eerste prijs 27 winnaars, die elk
797,30 ontvangen; tweede prijs 523 win-
naars, die elk 27,40 ontvangen; derde prijs
4133 winnaars, die elk 8,60 ontvangen.
Toto-gelijk 43: eerste prijs geen winnaar;
tweede prijs geen winnaar; derde prijs 11
winnaars, die elk 191,10 ontvangen; vierde
prijs 322 winnaars, die elk 10,00 ontvangen.

WK dammen
in 1990 in
Nederland

PARAMARIBO - Nederland heeftac organisatie van het wereldkam-
pioenschap dammen voor 1990 toe-gewezen gekregen. Hét bestuur vanac _ MJD wil voor 31 juli 1989 schrif-telijke garanties omtrent alle voor-waarden waaronder het toernooiwordt gehouden.

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

HEERLEN/BEEK - De dit jaar
in het betaald voetbal debuteren-
de scheidsrechter Hugo Luyten
(30) uit Beek heeft het na de wed-
strijd Go Ahead Eagles-NAC
aan de stok gekregen met de
NAC-aanhang. Na een kwartier
in detweede helft trok Luyten de
rode kaart voor NAC-speler John
Smit omdat hij een overtreding
maakte. Smit had eerder in het
duel al een gele kaart gekregen
en moest derhalve het veld verla-
ten. Daarop ontstond bij NAC
commotie omdat men er van
overtuigd was dat niet John Smit
de overtreding had begaan, maar
diens collega Dennis van der
Gijp. Arbiter Luyten bleef echter
bij zijn beslissing. de grensrechter, die, naar hun

zeggen, een andere mening had.

KNDB-voorzitter Wim van Dongen
claimde ook de organisatie van devolgend jaar te houden tweekamp
°m de wereldtitel, mits Sijbrandsaaarbij betrokken is. De wereld-aambond heeft een aanbieding opzak in ieder geval de helft van uit 20Partijen bestaande wedstrijd in de
verenigde Staten te spelen.
«et damcongres stelde een zeer uit-
gebreide damkalender samen met
veel Nederlandse toernoooien. In
berden wordt van 20 juni tot 1 julieen grootmeestertoernooi gehou-den, waarin ook de nieuwe wereld-
Kampioen uitkomt. Ook staan erevenementen in Zwolle (grootmees-ters), Brunssum, Nijmegen en Gro-ningen op het programma.

Luyten: „Mijn oren zijn nog al-
tijd bijzonder goed. De grens-
rechter bevestigde mijn ziens-
wijze en dat de NAC-spelers lie-
ver iets anders hadden gehoord
is hun zaak. Ik heb thans alles op
papier gezeten aan de tuchtcom-
missie opgestuurd die het zal af-
handelen zoals elk ander geval.

de scheidsrechter wil aantonen
door het bekijkenvan videobeel-
den, welke door Go Ahead
Eagles-trainer Frits Korbach aan
NAC zijn aangeboden. In zijn
stelling dat hij de juiste beslis-
sing heeft genomen wordt de
thans omstreden arbiter gesterkt
door de bevestiging van grens-
rechter Brekelmans uit Vlaar-
dingen. Diverse NAC-spelers be-
strijden echter ook de bijval van

Met dit laatste doelt Luyten op
het feit datNAC het ongelijk van

Luyten: „Ik heb iets geconsta-
teerd en daar handel ik naar door
te fluiten. Ik ben er nog altijdvan
overtuigd dat ik de juiste beslis-
sing heb genomen totdat mij
iemand van het tegenovergestel-
de kan overtuigen". " Hugo Luyten: 'De grens-

rechter bevestigde mijn
zienswijze.

Gesloten is de zaak allerminst
voor NAC. Na het bestuderen
van de video-beelden zal het
NAC-bestuur een mondelinge
behandeling van deze zaak bij de
tuchtcommissie eisen. Manager-
/coach Hans Verel blijft ervan
overtuigd datdeLimburgse arbi-
ter niet de juiste man heeft be-
straft. Overigens zal arbiter Luy-
ten het komende weekeinde niet
op de voetbalvelden als scheids-
rechter verschijnen omdat hij
een blessure heeft opgelopen.
Welke dat was, wilde hij niet
kwijt. „Maar het heeft niks met
de laatste wedstrijd te maken",
meldt Hugo Luyten.

Eaters contra
titelhouder

GELEEN - Vanavond speelt Smo-
ke Eaters in Nijmegen tegen titel-
houder Spitman. Beide teams heb-
ben elkaar in dit ijshockey-seizoen
nog niet ontmoet, wel tijdens het
toernooi enkele maanden geleden
in Geleen. Toen was Smoke Eaters
na verlenging de sterkste en bereik-
te de finale. Smoke Eaters ziet de
belangrijkte wedstrijd van van-
avond met veel vertrouwen tege-
moet.

Voortreffelijke
start MZ&PC in

zwémcompetitie
van onze medewerkster

HEERLEN - Het Maastrichtse
MZ&PC is voortreffelijk aan de
nieuwe zwémcompetitie in de natio-
nale A-competitie begonnen. Tij-
dens de wedstrijden in het zwem-
bad in Gulpen werden zowel PSV
als Orka naar de respectievelijke
tweede en derdeplaats verwezen. In
de A-afdeling werd MZ&PC na de
eerste dag als derde team geklas-
seerd op 1.50.2 van het Amsterdam-
se Dolfijn. Tevens waren er voor de
Maastrichtenaren maar liefst elf
NWK-limieten.

Ik heb er geen zin in om op dit
moment, mede gezien de belan-
gen van de zuiverheid, er nog
verder op in te gaan. Wat NAC
doet is haar goed recht, maar
voor mij is de zaak gewoon afge-
handeld. Na de wedstrijd heeft
het NAC-bestuur op een normaal
correcte manier afscheid van mij
genomen en daarmee is voor mij
de zaak gesloten en is er verder
geen enkel nieuws".

Volgens NAC gafLimburger verkeerde spelerrode kaart

Luyten: 'Ik
nam juiste
beslissing'

Lopen van marathon begon als geintje voor revelatie uit Harreveld

Timmerman Sasse plots
landelijke bekendheid

van onze verslaggever
HARREVELD - Een dag na de voortreffelijke prestatie in de
marathon van Frankfurt staat de telefoon roodgloeiend in hui-
ze Sasse. Familie, vrienden, atleten en journalisten willen alle-
maal even praten met Jos Sasse, de atleet die na zondag plotse-
ling landelijke bekendheid geniet. „Allemaal leuk natuurlijk",
zegt de31-jarige timmerman uit Harreveld. „En ik ben best wel
een beetje trots op mijntijd van 2.13,15 uur, maar ik probeer er
nuchter onder te blijven".

Gerard Nijboer en John Vermeule
zorgde Sasse voor de vierde Neder-
landse prestatie van dit seizoen op
de marathon. De Achterhoeker mis-
te zondag overigens op een paar se-
conden de premie van een luxe auto
ter waarde van 30.000 gulden, die
voor een tijd onder de 2.13 was uit-
geloofd. „Je kan niet alles hebben",
reageert hij daarop laconiek. „Ik
ben blij dat ik eerste ben geworden
en dat ik een tijd van 2.13,15 heb ge-
lopen".Jos Sasse, net teruggekeerd uit

Frankfurt, doet 24 uur na zijn optre-
den in West-Duitsland, een aanval
op het wereldrecordrelativeren. De
media mogen hem dan bewieroken,
Sasse blijft er onbewogen onder.
Zelfs de toekenning van de NSF-
prijs brengt hem niet uit zijn even-
wicht. „Het is 'gewoon' hardlopen",
zegt Sasse, „Vandaag loop ik 2.13,
volgende keer 2.18 en dan praat nie-
mand over je".

zijn en onder leiding van de trai-
ners/begeleiders Hans Prinsen en
Gerard Terbroke timmerde hij aan
de weg. Vorig jaar werd hij bijvoor-
beeld bij het Nederlands wegkam-
pioenschap 25 kilometer in Win-
schoten vierde. De 60-jarige trainer
Hans Prinsen uitAalten praat liever
niet over talent, maar over „een ze-
kere aanleg". „Hij heeft dat meege-
kregen van zijn vader", meent hij.
„Die man is 65 jaar en twee maan-
den geleden pas gestopt met voet-
ballen. Nee, ik vind Jos geen laat-
bloeier. Jos is iemand die voor alle
sporten aanleg heeft, wielrennen,
schaatsen, turnen, hij kan alles".

Wat hij kan op de marathon, maakte
hij zondag dus duidelijk. Na zijn te-
leurstellende optreden (2.31) in Am-
sterdam („toen was ik niet in vorm
en kreeg ik lastvan maagkrampen")
zegevierde hij in Frankfurt in een
tijd van 2.13,15. Na Marti ten Kate.

Sasse neemt de komende periode
even wat gas terug. Daarna gaat de
Achterhoeker, wiens broer Guido
zondag de halve marathon in Etten-
Leur in een tijd van 1.04,04 uur op
zijn naam schreef(„we haddener al-
lebei zin in"), zich weer richten op
een nieuwe marathon. De AVA-at-
leet lijkt nog niet aan zijnplafond te
zitten, er moet nog meer inzitten.
„Ik probeer nog harder te gaan,
maar het blijft afwachten. Ik denk
dat ik 2.12 moetkunnen lopen, maar
de vraag is of je heel blijft. Ik wil
best naar de Olympische Spelen in
Barcelona, maar of dat lukt, dat
weetje nooit. Omdat ik vrij laat ben
begonnen, heb ik een mindere on-
dergrond dan veel andere atleten. Ik
kan sneller geblesseerd raken. Nee,
spijt dat ik zo laat ben begonnen,
heb ik niet. Ik heb genoeg andere
leuke dingen gedaan".

De atleet van AVA'7O uitAalten, die
zondag zijn tweede marathon uit
zijn carrière liep, begon vier jaar ge-
leden pas met atletiek. Samen met
zijn jongerebroer Guido - hij liep al
langer - toog hij destijds naar een
wedstrijd en raakte onder de in-
druk. De voetbalschoenen verdwe-
nen vervolgens na negentien jaar
trouwe dienst bij afdelingsclub
KSH (Harreveld) in de kast. „Ik heb
jarenlangin het eerste gespeeld, als
middenvelder, lekker veel lopen
dus. Ik heb eigenlijk altijd al graag
gelopen. Als zevenjarige liep ik
vaak naast mijn fiets naar school,
voor de gein". Karpov en Kasporov

delen schaaktitelJos Sasse bleek een groot talent te

" Wilma Rusman, vierde plaats op KNAU-lijst

Wilma Rusman voldaan
met prestatie in Frankfurt

" PARAMARIBO - Het wereld-
iq_np'oenscnaP dammen zal in1990 opnieuw in Groningen plaats-nemen. Ter gelegenheid van het»00-jarig bestaan van de stad wildekroningen de mondiale damtopgraag weer binnen haar gemeente-
|renzen halen. De werelddambond*MJD verleende hieraan zijn me-
dewerking.

Nijssen tweede
in NSF-prijs

ALMERE - Voor de tweede keer in
even zoveel weken is Torn Nijssen
uit Sittard als tweede geëindigd bij:
de verkiezing om de NSF/Sportlife-
prijs voor de sportman, -vrouw of
-ploeg van de week. Door zijn zege
in het enkelspel van het Challenger-
toernooi in het Noorse Bergen
kreeg hij net niet voldoendepunten
om zich de beste te mogen noeman.
Deze prijs ging naar de atleet Jos
Sasse, die de marathon van Frank-
furt op zijn naam schreef. Nijssen
bleef de voetballers van PSV voor
die dankzij hun 5-0 zege op het Por-
tugese Porto als derde eindigden.

ROERMOND - Posno-sport blijft
alsnog hoofdsponsor van de TV-to-
renloop. Eddy Posno was een beetje
teleurgesteld over de opkomst bij
de info-markt op zaterdag in het El-
fenmeer, maar de fraaie atletiek-
wedstrijd van afgelopen " zondag
heeft alles goedgemaakt. Posno
overweegt zelfs clubsponsor van de
Roermondse vereniging te worden.
De bestuursleden Ge Krekelberg en
Harry Hillekens gaan volgende
week maandag met Eddy Posno on-
derhandelen.

Sponsor blijft
TV-Torenloop
alsnog trouw

MZ&PC-zwemster J. Westheim be-
vestigde nogmaals haar goede vorm
van dit moment door het Limburgs
aspirantenrecord op de 400 meter
vrije slag te verbeteren tot 4.24.1. In
de B-klasse deed ook het Weertse
De Rog het bijzonder goed. Bij het
eerste optreden werd overduidelijk
gewonnen van NZC'2I en de Bies-
bosch-zwemmers. In de C-klasse
toonde HZPC zich de beste. HZPC
bleef op de eerste dagvan de zwém-
competitie in volgorde de andere
Limburgse teams voor: Zon/Sport
en Spel, Hellas, Mosa Regio, RZ,
Kimbria en MZ&PC-11.
D. Rouffaer van Zon/Sport en Spel
heeft overigens het afgelopen week-
einde tijdens zwemwedstrijden in
Aken zijn eigen Limburgs aspirant-
record op de 800 en 1.500 meter vrije
slag scherper gesteld. Hij noteerde
thans op de 800 meter 8.48.8 (was
8.54.6) en op de 1.500 meter 16.38.0
(was 16.43.6).

MOSKOU - Schaak-wereldkam-
pioen Gari Kasparov en rivaal Ana-
toliKarpov delen deRussische titel.
Dat heeft de nieuwe voorzitter van
de nationale schaakbond, Vitali Se-
vastjanov, in een gisteren versche-
nen vraaggesprek met het partij-
blad Pravda gezegd. Met de beslis-
sing komt een einde aan de maan-
den durende discussies over het
vergeven van het kampioenschap.

maar de bond week af van de toe-
zegging en onthield hem de titel.
Het nemen van het besluit werd uit-
gesteld na een vergadering van de
bond. Tijdens die bijeenkomst in
Moskou werd de voormalige kos-
monaut Sevastjanov tot voorzitter
benoemd en het salomonsoordeel
over detitelstrijd geveld: zowel Kar-
pov als Kasparov is Russisch kam-
pioen schaken.

" BERN - De Zwitserse voetbal-
Kampioen Xamax Neuchatel moet
ruim 20.000 gulden boete betalenaan de UEFA, omdat de club tij-dens het Europa Cup-duel vanwoensdag tegen Galatasaray opeen videoscherm beelden van hetauel vertoonde. Daarnaast raakt devroegere club van René van der
pJP 15.000 gulden kwijt omdattoeschouwers voorwerpen op hetveld gooiden en de genomen veilig-
heidsmaatregelen niet streng ge-noeg waren.

De strijd om de titel eindigde deze
zomer met Kasparov en Karpov op
de gedeelde eerste plaats. Om toch
een kampioen te kunnen aanwijzen,
kwam de schaakbond met een wat
vreemde oplossing: degene die zich
voor een bepaalde datum als eerste
bereid verklaarde verder te spelen,
zou tot kampioen worden uitgeroe-
pen. Als beiden zich zouden mel-
den, werd verder gespeeld. Liet nie-
mand van zich horen, dan mocht
geen schaker zich landskampioen
noemen.

" De Turkse kampioen, vorig sei-
?°en in de eerste ronde uitgescha-keld door PSV, is gedwongen tot
net betalen van zon 28.000 guldenaan de UEFA. In de tweede helftbestormden Koerden het veld. Zij"naakten met spandoeken de Zwit-sers er op attent dat hun volk inlurkije zou worden onderdrukt,
öe wedstrijd moest door de actie
worden onderbroken.

Wilma: „Mijn dode punt komt altijd
wat vroeger dan bij de meeste ande-
ren. Het begint bij mij na 25 en niet

Met haar prestatie staat Wilma nu
op de vierde plaats van de KNAU-

Wilma Rusman hoopt snel te her-
stellen van de spierpijn dieze aan de
marathon heeft overgehouden en
dan te beginnen aan de training
voor het crossen, om de tempo-
hardheid terug te krijgen. „Forceren
doe ik niets. Eind novemberhoop ik
mijn eerste start te maken. Dat
wordt dan vermoedelijk de Waran-
de-loop in Tilburg."

van onze medewerker
OIRSBEEK - Wilma Rusman keer-
de gisteren zeer voldaan terug in
haar woonplaats Oirsbeek. Zondag
liep ze een onverwacht goede mara-
thon in Frankfurt, waar de onbe-
kende Nederlander Jos Sasse bij de
heren furore maakte. De Limburgse
atlete eindigde als zesde in 2.43.23.
De damesrace werd gewonnen door
de Noorse Grete Kirkeberg in
2.35.44. Wilma Rusman werd zoals
gebruikelijk gedurende de race van
42.195 meter bijgestaan door haar
trainer Gêne Janssen.

na 35 kilometer. Ook in Frankfurt
moest ik na 25 kilometer hard wer-
ken om het tempo niet te veel te la-
ten zakken. De laatste 11 kilometers
gingen vrij gemakkelijk".
Gêne Janssen kreeg het pas in de
slotfase moeilijk waardoor hij een
kleine minuut op zijn pupil moest
toegevem De voorbereiding op
Frankfurt begon eigenlijk al na de
EK-triathlon in Stem. „Normaal
trek ik een week of zeven uit, maar
nu had ik een langere periode van
opbouw nodig. Gemiddeld liep ik
de laatste maanden 150 kilometer
per week met een uitschieter van
180".

lijst. Voor haar komen Carla Beurs-
kens (2.26.34), Heather MacDuff
(2.34.26) en Annie van Stiphout
(2.42.22). De perikelen rond Wim
Verhoorn en Bob Boyerman laten
haar echter koud. „Gêne Janssen is
de trainer waarmee ik werk en wij
trekken onze plan. Je moet het toch
zelf doen".

" AMSTERDAM - De Baarlose
trialisten Opstal en Ewalds werdenwjdens een nationale motortrial inAmsterdam respectievelijk tweedeen derde.De Brunssummer Makka*egde beslag op een vierde plaats.Winnaarvan deze trial werd Marcovan Reit.

Knappe show
Bouwfonds

Keelkampers stuurloos

Uitslagen Hoofdklasse noord: Perey Verz.-
Fermonia B. 6-7;'tHaöfke-Toyota Postpoort
2-2; Fiat te Poel-Baarlo 7-3; Neeritter-Hor-
nerhof 6-1.

Uitslagen Hoofdklasse zuid: Bouwkom-
pas-Antwan (Terw.) 2-0, Flatazor-B.Stap In
3-1, Cosmos '78-Sportclub '25 2-2, VTV
Vaals-Billy Billy's 8-1, LUC/Brikske-DC
Hans Anders 0-2, Eysden-H.Meyers 1-0.

Stand: Bouwfonds 6-12, Sphinx 6-10, Keel-
kampers 6-8, Spel.Leeuwen 6-7, Canton
Reiss, 6-7, De Haantjes, 6-7, FC Wierts 6-7,
FC Brunssum 6-7, ODV Yerna 6-2, Bastings
6-2, Heel 6-2, Posno/Facopa 6-1.

Uitslagen Districtsklasse: Canton Reiss-
ODV Yerna 3-0; Sphinx-Bastings 6-1; FC
Brunssum-FC Wierts 5-5; Heel-de Haantjes
2-1; Posno/Facopa-Spcl.Leeuwen 3-3.

Van onze medewerker
TJEU STEMKENS

GELEEN - In de districtsklassevan
de zaah'oetbalcompetitie won
Bouwfonds op superieure wijze de
'topper' tegen RTV Keelkampers.
Vijfendertig minuten lang gaf de
koploper onder aanvoering van uit-
blinker Marcel Loosveld voor een
goedgevulde tribune een knappe
show weg, waar Keelkampers niet
aan te pas kwam. De bezoekers
moesten het stellen zonder coach
Bruis, die wegens een schorsing op
de tribune vertoefde. Zonder zijn
dwingende hand bleek Keelkam-
pers stuurloos.Pas toen Bouwfonds
gas terug nam konden de bezoekers
de stand een draaglijkeraanzien ge-
ven.

" CANARIA - De Nederlandseautocoureur John Bosch is bij derally op de Canararische Eilanden
°P de tweede dag uitgevallen. In
zijn BMW kwam Bosch te laat in deiinishplaats aan. Bosch startte de
rally voorspoedig, na deeerste dag
stond hij vierde. Motorpech kostte
nem zeventien plaatsen. De rallyKwam tot een eindevoor de Neder-
lander toen hij werd aangehoudendoor de politie. De verloren tijd
naaide hij niet meer in. UTRECHT- Tijdens de Nederland-

se kampioenschappen' power-liften
in Utrecht is Mariet Sproncken uit
Margraten als tweede geëindigd in
deklasse tot 67V_ kilogram. In totaal
bleef Sproncken slechts tien kilo-
gram achter bij haar eeuwigerivale,
Joke v.d. Meulen. De resultaten van
Mariet Sproncken: kniebuigen
132V_ kg; bankdrukken 75 kg; dead-
liften 172V_kg..

Mariet Sproncken
tweede in NK

Vandaag:
Limburgia-Wit Groen (19.30 uur)

Morgen:
Susteren-Limburgs damesvoetbalteam

(20.00 uur)

" ST. LIEVENS-ESSE - Huub
Kools is gisteren bij een veldrit in
net Belgische plaatsje St. Lievens-

als derde geëindigd. Hij hadeen achterstand van vijftien secon-den op de Belgische winnaar, Dan-ny de Bic. Diens landgenoot Wim
Lambrecht werd tweede.

In de eerste minuten kon Keelkam-
pers de machine van de thuisclub
nog in de hand houden. De eerste
tik werd echter al na een negental
minuten uitgedeeld, toen de tech-
nisch verreweg beste speler van het
veld - Loosveld - zich voor de eerste
keer van zijn bewaker Hollanders
ontdeed en raak schoot. Even kwa-
men de Nuthenaren fel terug, maar
Hendriks en Kleyntjes vonden kee-

per Luyten op hun weg. Het stro-
vuurtje duurde echter maar korte
tijd en Bouwfonds nam weer volop
het initiatief dat Keelkampers hun
ook te veel liet. De thuisclub kon
ook zonder de geblesseerde Frank
Visser de bal prachtig blijven rond-
spelen tot er een actie mogelijk was
en dan was het ook raak. Tot twee
maal toe kon de tweede internatio-
nal Ed Demandt op zijn bekende
wijze buitenom doorkomen en
voorzetten. Eerst tikte Swidder en
daarna weer Loosveld simpel in.

Na de pauze verwachtte iedereen
een sterk aanvallend Keelkampers,
maar ze kwamen niet en Bouw-

fonds bleef het spel dicteren. Via de
mooiste aanval van de wedstrijd
kon Loosveld via een een-twee zijn
derde treffer realiseren. Toen daar-
na Swidder nummer vijf raak knal-
de was het spel helemaal gelopen.
Bouwfonds liet de teugels vieren,
waardoor Keelkampers via John
Massot nog twee maal mocht tegen-
scoren, waarbij de eerste treffer een
fout was van Loosveld, een schoon-
heidsfoutje van de absolute uitblin-
ker. In de slotfase probeerden de
bezoekers het nog via een spelende
keeper, maar het Keelkampersspel
bleef weinig overtuigend en chao-
tisch tegen de hechte Bouwfonds-
defensie.
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Oefenvoetbal

SPORT KORT

Toto/lotto

Ruud Geels
administrateur

bij Telstar
VELSEN - Ruud Geels is gisterenmvaste dienstgetredenvanTelstar.Ue oud-international zal op admini-stratief gebied de dagelijkse gangvan zaken voor zijn rekening ne-
£ien. Voorlopig hebben Geels en
ielstar een overeenkomst geslotenwu 30 juni 1989.Daarna is het de be-
doeling dat de functie van Geels uit-
groeit tot die van volledig manager,

(40) blijft overigens trainervan het landelijke jeugdelftal van
belstar, hetgeen inhoudt dat hij nuzo ongeveer dag en nacht op sport-park Schoonenberg in Velsen aan-wezig is. In 1965 begon hij ook zijn
fopbaan bij Telstar in het betaalde
v°etbal.

Oud-wereldkampioen Anatoli
en de vermoedelijk nieu-we wereldkampioen Alexei TsjiZ-

___" £~,ben biJ het congres van dewereiddambond geprotesteerd te-gen de beslissing de titelhoudernietautomatisch een plaats toe te ken-den in het volgende WK-toemooi.S>n K° ngres had eerder op de dag«m oestuursvoorstel aangenomen,waarin het aantal deelnemers aanac titelstrijd beperkt wordt tot twin-tig spelers.

"NAPELS - De Braziliaansemiddenvelder Alemao, die bij Na-
P°h speelt, is minstens twee maan-oen uitgeschakeld dooreen ontste-eg van de lever. „Alemao heeft
virale hepatitis", aldus clubarts

Acampora maandag. De
oorzaak van de infectie is niet dui-
aeiyk. Napoli kocht de Braziliaan-se international in juli voor meeraan achtmiljoen gulden van Atleti-co Madrid.

" PORT OF SPAIN - In een wed-strijd voor de voorronden van hetwereldkampioenschap voetbalneett Trinidad en Tobago in Sportot Spain 0-0 gespeeldtegen Hondu-ras. Er waren 35.000 toeschouwers.

Moordlustige
boksfamilie

SYDNEY - De Australische
kampioen boksen in het zwaar-
gewichtDean Waters en zijn va-
der/trainer Ccc worden ervan
verdacht hun buurman te heb-
ben vermoord. Het slachtoffer,
de 39-jarige Alan Hall, werd in
juni dooreen aantal schoten ge-
dood.
Volgens de politie is de daad in-
gegeven door jaloezie. De twee
aangeklaagdenzijn tot 20 maart
1989, als de zaak voorkomt, vrij-
gelaten na het betalen van een
borgsom.

Op de afgesproken dag had alleen
Karpov van interesse blijk gegeven,

DEN HAAG - De trekking van lotto 43 le-verde geen winnaar van zowel de eerste als
de tweede prijs op. Op de derdeprijs maak-
ten 21 deelnemersaanspraak. Zij ontvangen
elk bruto 20.153,90.
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\v. Hoe lijkt het uom het Hollandse weer even helemaal te Bovendien zitten er nog meer extra gratis prijzen in de pot: >>^^
vergeten en te ontspannen onder de zon van het Caraïbische ge- als u in een extra trekking de laatste vier cijfers van uw

bied? Tien dagen lang met zn tweeën heerlijk verwend worden op formuliernummer goed heeft, wint u een volledig verzorgd lang-weekend
een luxueus cruise-schip? Prachtige eilanden aandoen, zwemmen in met zijn tweeën in de heldere lucht van het besneeuwde Sauerland. _ \f

kristalhelder water? * * __^^ ##_f * 1 * *_i
RumpuHch d^n hj Zin in een Caraïbische cruise? n\krr*een schitterende zons- # -| — -een halj miljoen!
ondergang? U begint al zin te "PHyÊ /PVtPP _f __F_f CIP Ê OiiO In deze spectaculaire actie heeft

krijgen? Dan moet vin novem- 1 u natuurlijk allereerst kans op

ber gewoon meespelen in de Lotto. """"" de tienduizenden geldprijzen die de
Lotto elke week uitkeert; waarbij de hoofdprijs kan

Gratis extra prijzen in een extra / >v , ~r ■." .r J X oplopen tot een halt miljoen!
&' / /^ ~\ En dan vergeten we bijna het Cijferspel, waarbij

Inelk van de vijf trekkingen in november / ja^~^ \ c . r A 11 I_.J ö f — —^^^ -^ \ u voor maar 11,50 extra inleg kans maakt op
verloot de Lotto onder alle Lottospelers / y^ \ f 100 000 Kt 11 d
een geheel verzorgde cruise voor twee / / \ \ 1 1 1 t m00 l / \ ' \ vember aan deze spectaculaire Lotto-Na-

Ê' f \ // \
personen. Inclusief zakgeld, de vliegreis / / L \ f^U- \ . . I^l 1r I / tS~- X- \ \ jaarsactie mee te doen. Ga dus zo snel
en overnachting in Miami. ’ / é-jé _JrWl_____t^- #tyj^W________, \. "V* \ i-i 1 j " 1ö ’ / -mr^gy^A^=-A_^_jwnW=* -^-^AiHiiFFi*= r̂i' -,-,-,-, V \ mogeliik naar een meewerkende winke-

’ *_______Kïïi______ __________ ______________ï___l ______________

fj L
"_. ,-" "*-""" ' 'ofry-" muiier of vraag erom frifeSliSil/l :r_r_ ~^-^-^_.«_^j^—; -l/'/s' ■2>frs*>*m. __ mr nimf** .""^WWS*»" , . o ' /Siwv>3mmeespeelt, heeft u maar ~^**^ &"&*"- '"""'"~ \\r ' 'aat bij uw sport |li vereniging, r^liefst vijf droomkansen op -^S^V" ,^|,r J_S C\rTC\ -V

deze droomreis. De Lotto /y/W een spelletje, totdatje 'm wint. L ' '
Kijk in de Gouden Gids voor de Lotto-inleveradressen , Lottotrekking zaterdagavond Ned. 3, 19.45 ut*

GUNSTIGE LENINGEN

(huisbezitters: mmw PERSOONLIJKE "WW DOORLOPEND %
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UVDATUC-CM ________■__! bedrag mcl rente per mnd loopt
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bedrag in maanden kwi|tscheldmg bij overladen. 11.000,- 220,- 0,87 <*> 66

'2? 13? ÏZ ~" 72 x 54 x 42 x 20.000, 400, 0,83 % 65
10.000, 69, 97, 107, I 5000 - 121-147- 30.000, 600, 0,83% 65
15.000, 103, 145, 161, I 10.000 - 235!- 290!- 40.000, 800, 0,81 °h 65
25.000, 172, 242, 269, I 15.100 284.- 352, 431 ," ■_____■-_-_■■■_-----_■■■■■■_■-■
40.000, 275, 388, 431, f°°°° SS_ itV IVA FINANCIERINGSKANTOOR
75.000, 514, 727, 809, M «SSSS SR 7..:! .& I [7vïl_#^[Nlß[Nl
AfhanKe,,,»van de waarde »anu» M^ s°ooo 934,- 1161, 1423, IMM■■ ■ ■ M ?^„on.ng Kunnen de lat.e.en »ar,»,en ______

En „we ._„.■ 06f- per m._n.l J UU U U VI ____U \J I
■■ Scharnerweg 108 Maastricht

X^^r- -ï^^^_T^n^^^^^^^^^^_V Bijkantoor:
ry___|\\'_L rJl*J^ 1' / A* 1 * ___ Hoofdstraat 9, Hoensbroek

KVWjPMPVVViV^MH ■ Tel. 045-225000 ■

Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8, Kerkiade-
W. Sanitair, gas, water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens: Tel. 045-314122

TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken
Voordeelprijzen en vak
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur
Sunplein 39, Nieuwenha
gen. Tel. 045-312613.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating
Ook tuinaanleg. 045-326574
TUIN goede winterbeurt
snoeien enz. bel tijdig 045-
-272093 na 19.00 uur.

I DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak--1 werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
SCHILDERS kunnen nog. behang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.

! OOSTENRIJK: winter- 1
sport in Maria Alm, te huur
vak.woning. Tel. 045-
-410353, 's avonds.

5 DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-

" der borg). Tel. 045-411930.

________■___

" 2-pers. gesloten FLAT in: Maastricht voor woning el-
ders in Limburg. Br.o.nr.- MA 502, LD, Stationsstraat
27, 6221 BN Maastricht.

Manteltweed +****&& GROTE COLLECTIE
ïïpSJeïef GEBREIDE STOFFEN
pracht _^B ____________É_v|__j
kae mi c «sJfifaHSt ï3)-ïse mm ft .
p. mt, NU br «BW*** p-. NU ö5 -

BEDRUKTE <HE£^^X^>UNl VISCOSE
VISCOSE KATOEN > oa"^L 4

u
0735 ✓POLYAMIDEVIDbUDC RAIUEN / »«on,fin

ne"»fWen allee» 3 150 cm breed
140 cm breed ' < ook gevesfew ,nr 7 \ DE GROTE MODE
modieuze bloemdessins BI 41 > Re_ver fiwJ T'66". Maastricht Tin heel veel ■>■■■ _%
zware kwaliteit Ml K m Cj. r'*oe"ond, Sittard en Ven,! J kleuren UI Q_.
P mtr. lIU WJ P mtr ' ?
i. -n

Voor een goed tapijt
moet u bij Schunck zijn!

90 % Nylon en 10% wol. 100% Polyamide tapijt.
Voorzien van jute- of fc^ttjeffSiS^^ Voorzien van een jute

foamrug. Voor woon- en $£__É<_^_!_?^C^ ru 8- Zeer geschikt voor

garantie. Verkrijgbaar op "^^S^**^^^^^ ;■:■garantie. 7 kleuren.

8 kleuren. 400 cm breed, Van 155"- Voor

V_J m*S " >< - Gratis gelegd.

en slaapkamer. <___&* ___ö fc«*^*^*'"'<^('" ' '-^^^^^^r^ \*dÈ___ïïw*^ S jaargarantie. 5 kleuren.

-M-\±m9 *X % **ÊMMsË W^^ Gratis gelegd.

15.-p.str.mtr.

h__________________i____________
daar winkel je voor je plezier !

j» P%______ _____■& rrrcTn twi/T

JtF *****W:'<: ___llS_______| E %ss y^tÊËaS^Ê B_fT_r "
_r__uJß____l _W__f J ÉT <BSr I $Ètr'Y __S i^^^l^ kOntfr-St^rf^TlHf*

___■ f:^ _H:j__fe"' _ifl_

____v_ v_9_i__

_■___. _9I

OPROEPING «
Allen, die iets te vorder^} !hebben of verschuldté,
zijn aan de nalatenschap |
van wijlen mejuiïïoU* '
Alzbeta Hebenar, laatstge {
woond hebbend te Si1*' ,
pelveld aan de Kloost^'
straat nr. 68, geboren te lï. !
kart (Tsjechoslowakye
18 mei 1913, van Ned*
landse nationaliteit, uhuwd en nimmer geh.
geweest en overleden \ \Simpelveld op 15 ma*.
1988, worden verzoc" .
hiervan opgave c.g. Bet8' Jling te doen vóór 1 decert1. j
ber 1988 ten kantore va'
Mr. E.R.Th.A. Luijten, af.vocaat en procureur f iHeerlen aan de Ruys <>: :
Beerenbroucklaan nr. 1* ,
tel. 045-713888. 3
Allen, die volgens de \<e S
geroepen zijn tot de nal8 1
tenscnap van wijlen rrl i
juffrouw Alzbeta Hebenl
voornoemd, worden v_f \
zocht zich vóór 1 dccci* J
ber 1988 in verbindin
stellen met Mr. E.R.Th.' i
Luijten voornoemd
mens de curator vaihierboven vermelde ontl £
heerde nalatenschap.
Correspondentie-adi^
AdvocatenkantoorLuijtf JPostbus 55 f
6400 AB Heerlen

MSmttM^
Te k. electrisch org' _
YAMAHA FE 30. Vraagtf r’3000,-. Tel. 045-24313 [
beh. ma.
PIANO'S en vleugels in al c
prijsklassen, stemm., rel t
verh., transp. H.J. Schjc
ters, Ford Willemweg
Maastricht. 043-217700.■ ' JJ
Te k. Wersi DRUMCO ?
met electr. dr. 1 basspad v
pads en FTAT en mix i
pad, vr.pr. j 2395,-. Tel. o4V
641215, Geulle. D
Te k. KEYBOARD Yarï *haMK- 100, l'/2 jr. oud,
04493-1995. *_ Q

Hs
Dames- of HERENFIE^ _
met trommelremmen vO*Rf 399,-. Tweewielerspec! T
list, Math Salden, Lil Fbricht Jr_
Te k. PUCH Maxi met st] Hwielen, bj. '87 als niei_A
3900 km. Spaarweiden _$(namiddags Driesseljj
Übach o. Worms na 18--
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bulletin

DAMESPK
Kerkrade-Sibbe 6- 9Ospel-Swif.2 10-16Break Out-HVN 29-10lason 2-Rapiditas 8-17Loreal 2-Born 14- 8

Blerick-Grathem 7- 7Swift2-Heel2 16- 8£Ksplosion-Groene Ster 14-10«apiditas 2-Bevo2 8- 8
Margraten-BSV 15-13Hellas-Minor 10- 9

Blerick 2-Posterholt3 4-12
nr.",.,oreal3 12- 8UES-Wittenhorst 6- 8
DFe!l'°*__p-MSV 12-859-Rapiditas 3 13-11
Grathem 2-BeFair 8- 9Haelen 2-NOAV2 9-16Post_rholt2-Merefeldia2 9- 5

vl+im?i_;Sittardia4 6- 8
jy+LS-Wijnandia S-17

Vilt-Hellas2 16_iiGulpen-Roda 8-11__?MVP 2-Sittardia 5 10-13HreakOut2-Margraten2 11-7
Meref3-Ekspl.2 35-3Hercules-SWH 4-20£ap. 4-Breeton Sp. 2 10-9
Herten-Linne 14_ 7DFa4r^ uicklyHands e-i 13^b 2 8- 9

Caesar-3-Hoensbroek 15-12Patrick 2-Born 2 8-8Zwart Wit-Haslou lt 3
Marsna-Vebios 16-9

HVSU_rCk-Polans2 7- 6HVS-Maastricht 5- 9JC. PK
gla"JUliana 7~ 8

V+L-SHV 19_ 4Swift-Caesar 'g-HHreakOut-Grathem 12-11fKsplosion-Haslou 7-14lason-SVM ,(__
Iwpiditas-Sittardia 4- 5
HERENPK
Caesar-Eksplosion 21-10Kerkrade-VIOS 5-17
AlS_Ti"Z».Vl __tWit 13-10*Sch.-Haslou 16- 7

VIOS2-Wittenhorst 16-14öreetonSp.-Blerick2 12-12Loreal 3-BeFair 23-22

£ES 59-Swift3 16-20
°lympia-Hoensbroek
P_i ■ „ 16-16gest.Polans-Born 31_ 9öreakOut-BlauwWit3 13-10Voerendaal-Sittardia 3 19-11
Alcides-Manual 13-10t;"Peye-Loreal4 8-12£ksplosion2-Vesta2 24-14

Grathem-Vesta 7-14
23-11«oermond-HVN 14-13Rapiditas 3-HBS 2 25-20

SVM 2-Sittardia 4 22-13ZwartWit3-V+L3 ï_-20Haslou 2-Wijnandia 14-25,

DE
d4"n Ma/sna 16"25"ES Üb.-ATSV 21-17'

16-18
Blerick 3-BeFair 2 19-16BreetonSp. 2-Bevo 4 15-23Itoramrnholt2ARap,dltas4
Mea^yy-Grathem2 12-14

2-Maasbracht 13-16
Blauw Wit4-Limburg,a 21- 8Marsna-Alfa Sch. 2 17-16

15-14

fa_oanr*a,5-ATSV2 23-11'ason-Selpa MVC 9_ 9JunTKaal2 24-l3
V+L-Bevo in_nlk_n>dia-R\piditas 5tKsplosion-NOAV 14-13

Hoofdklasse A£hmroos-Deuteren 4-5

ODIO-Klimop 3_5Swift Minerva £3Rosolo2-SVO t 4Wittenhorst-Peelkorf 2-5fe^klasse C
V"endschap-VVO 2-4

feocoosr2ï£aanvogeis ttf-^M-Spoord.Girls .!_ifWasse BgßOSVonckelGirls 2-2«OKA-Lottum .4
2e k-arsasCehGCaStenray "P/0 2-DUKO 4_ 3Amln;_KKeT enkürf l-&

'"uy s K.-Spaur. 4- 4

Spaur.2.Arnby.sK2 o_lg

AmK " arn-Korfmikkers 3- 2All"bysKorfke3-Almania
VIOD2-EKC t 4Junioren A rAl!,eu Se"Spaurakkers 1-3Amby'sK.-Korfm. 16-.TnAspiranten A

1-2;>tesse-Korfmikkers 6-0G_le?i'SA' 2:Gazel,e2 23~0 !pupÜ!cce
enAA. bysKorfke 1~2

s'^^fAmby'sKorfke 0-1 '0-25-6
___^W___BV^__B-_________________________i

Heren eredivisie
gedGiants-Canadians 96- 73 !A„nßosch -Den Helder 95- 80 !Weert 54- 62

Helder 71-98
D Aa_?,ans-Den Bosch 92-107Or.^'"*.* 1Giants 61- 80 IR^ ca,s-Donar 78- 79 'o_ Weert-Rotterdam 97- 78
HMen ie divisje B
Li«_-vCht-SPrinefield 46-51 !94_91voorburg 2-Lokomotief 85-76 1Wyba-Kimbria 97-93 1
Heren rayonhoofdklasse
0800 -p|,v/Almonte 61- 60 \
PlashR S"BlackE- 53-103£lash-BredaPion. 85- 772"° Vadis-Den Bosch 2 96- 92 1«oppers.Wsc 73_ 34iSVH-Eindhoven2 141- 9? \Heren overgangsklasse B
R_U

sns^um E-J-Giants 62-61 ]s"shKimbria2 78- 72 'Pa
a
shU2SBB4a

wgartS, 71- 6« '«>sn _-BS Weert 2 71-69 'uunatos-Tantalus 64-103 !Heren le klasse A \
Br,nrmta, s-Kimb"a3 61-80 ]Ih"""- E. 2-Braggarts 2 66-78 |«oppers 2-BSM 64-73

IBSWeert 3-Braggarts 3 51-66
Kimbria 4-Kepu Stars 49-82
Heren 2e klasse A
BS Weert 4-Landgraaf 59-58
Jump. Giants 2-S. Shot 52-63
Dunatos 2-Bumpers 3 68-76
TSM All. St.-Archers 108-59
Boemerang-Springfield 61-62
Timson St.-Olympic 81-70
Heren 3e klasse A
Kimbria 5-Kepu Stars 3 54-36
BSM 2-Braggarts 5 96-50
Kepu Stars 2-Alley Oop 38-52
Heren 3eklasse B
BS Weert6-Aeternitas 3 51-37
Aeternitas 2-J. Giants 3 128-24
S. Shot 2-Patrick 2 80-60
Patrick-Hoppers 3 74-69
Timson St. 2-BS Weert 5 56-52
Dames rayonhoofdklasse
Black E. 2-Attacus 39-42
Flash 2-Agon 72-54
Paulus-Braggarts 61-74
Marathon-Kimbria 83-64
Souburg-Erp '70 78-49
Mates-Springfield 69-35

Dames overgangsklasse B
OBC Oss-Dunatos 77-33
Rush-Lieshout 39-42
Quo Vadis-Tantalus 54-53
Kimbria 2-Aeternitas 53-35
BS Weert-Vido 59-48
Kepu St.-SV/Almonte 2 56-76
Dames le klasse A
J.Giants-AUey Oop 50-37
Aeternitas 2-J.Giants 2 59-17
Dunatos 2-Bumpers 20-85
Boemerang-Springfield 42-55
BSM-BraggartS 2 51-29
Olympic-Kepu Stars 2 21-60

HEREN
Eredivisie
Avanti-Tempo Team 7-11
Avanti-Pelgrim 16- 2
le div. 1
JCV-Bartok 5-13
L&T-FVT 9- 9
Hotak '68-Pelgrim 2 8-10
DHC-Kluis 8-10
2e div. 1
Bl.Werelt 3-MOVC 3-7
Sibbe-Megacles 1-9
Trias-SKF 8-2
3e div.2
TCS-Stiphout 3-7
Schimmert M-Elsloo 9-1
Middelburg Zd-Luto 6-4
3e div. 7
Bartok 2-St.Hoger/TSB 8-2
Megacles 2-Shot S 2 7-3
Maastricht-Rhenus 5-5
4e div.3
Helden-GTTC 6-4
Falco-NOADR v 5-5
Irene 2-Treffers A 2 ' 8-2
4e div.s
Vriendenschaar 3-'tZand 5-5
Megacles 3-Korenbeurs 2 10-fl
MOVC 2-Gispen 6-4
4e div. 15
Flash 2-ATC 3 5-5
Sibbe 2-Blue Star 4-6
Red Stars 2-Velp 8-2
le klas
Schimmert M 2-SwiftLC 7-3
Kluis 2-Kolleberg 10-0
Kluis 3-Vijlen 6-4
2e klas A
Kerkrade-Megacles 4 2-8
Elsloo 2-Heksenberg 3-7Meppers-Maasmeppers 3-7
2e klas B
Heugem-Bartok 3 10-0
Kluis 4-Destatec 5-5
Kolleberg 2-TTCN 5-5
3e klas A
Megacles 5-S.Avanti 5-5
Kluis 5-Heksenberg 2 2-8
Elsloo 4-Smash '72 4-6
3e klas B
Matatec-Nieuwenhagen 3-7
Algenghoor-Maastricht 2 1-9
Vijlen 2-Succes 2 8-2
3e klas C
Ulestraten-Ready 7-3
Destatec 3-Stiftmeppers 7-3
Kerkrade 2-Elsloo 3 4-6
3e klas D
Schimmert M 3-S.Avanti 2 8-2
Falco 2-Coriovallum 3-7
Succes-Minor 6—4
4e klas A
Kluis 7-Heksenberg 4 3-7
Nieuwenhagen 5-Stiftmep-
pers 2 6-4
4e klas B
Falco 3-Topspin 10-0
Ritske-Swift LC 2 1-9
Kolleberg 4-Nieuwenhagen 3

3-7
4e klas C
Bartok 4-TTCD 1-9
Kluis 6-Elsloo 5 5-5
Weert-Kolleberg3 4-6
4e klas D
Bruno-Quick 9-1
Brunssum-Maastricht 4 9-1
Minor3-KEV 2-8
4e klas E
Brunssum 3-Falco 4 9-1
Friendship 2-Ready 2 6-4
Minor4-Nieuwenhagen 4 9-1
4e klas F
Schimmert M 4-Brunssum 2

3-7
Maastricht3-Sport en Spel 3-7
Dracula-Merkelbeek 9-1
4e klas E
Sibbe 3-Kerkrade 3 6-4
Friendship-Coriovallum 2 9-1
Nieuwenhagen 2-Minor 2 4-6
4e klas H
Espede-SchimmertMs 7- 3
Friendship 3-Heksenberg 0-10
5eklas A
Matatec 3-Megacles 6 5-5
Limburgia-Bruno 2 10-0
Maasmeppers 2-TTCN 2 10-0
5eklas B
Matatec 2-Schimmert M 6

10- 0
Berg Op-Kluis 8 6- 4
Weert 2-Megacles 7 0-10
5c klus C
TTCD 2-Topspin2 10-0
Ritske 2-SwiftLC 3 2-8
Destatec 3-Kolleberg 5 6-4
5e klas D
Merkelbeek 2-Quick 2 3- 7
Kluis 9-Maastricht 5 0-10
Heugem 3-Kometen 2- 8
5eklas E
Quick 3-Brunssum 5 2-8
Vijlen 4-Heugem 4 6-4
5e klas F
VTV-SAvanti 3 , 7-3Ready 3-Coriovallum4 7-3
Dracula 2-Heugem 2 1-9
5e klas G
Succes 4-SVS 2 4-6
Heksenberg 5-Spdrt en Spel 3

IVO
Minor 5-Nieuwenhagen6 5-5
5e klas H
KEV2-Friendship4 8- 2
Heksenberg 6-Coriovallum 3

7- 3
Nieuwenhagen 7-SVS 0-105e klas K
Brunssum 4-Succes 3 7- 3
Heksenberg 7-Sport en Spel 2

0-105e klas L
Elsloo-Schimmert M 7 3-7
Kometen 2-Treebeek 4-6
DAMES
Eredivisie
Amsterdam-Hoonhorst 6-4
ShotW-Avanti 4-6
Megacles-Middelburg Zd 7-3
le div. 1
Docos-Scylla 7-3
ShotW2-SchimmertM 6-4
Hotak-L&T 8-2
2e div.2
Flash-Seta 3-7
Avanti 2-Megacles 2 6-4
Koningslust-Luto 2-8
2e div.3
Huizende Brug 3-73e div. 1
Effect-S.Avanti 0-10
HTC-Belcrum 3- 7
3e div.3
Bartok-DHC 6-4

Blue Star-Wrjhe 5-5
ITN-Rhenus 6-4
3e div.4
Tanaka-Twenty One Up 8-2
Onkyo-Falco 6-4
PJS-Smash '70S 6-4
4e div. 2
Kracht en Vriend-Malburgen
Act. 7-3
Docos 4-ONI 6-4
Kluis 2-UTTC 6-4
le klas
Kolleberg-Coriovallum 5-5
Limbr.veld-Destatec 4-6
2e klas A
Maasmeppers-Linne 8-2
Kluis 3-Friendship 2-8
4e div. 1
WPK/SVN-DHC 2 6-4
SVE 2-Brunssum 7-3
Armada-Luto 2 8-2
4e div.4
Quick '72-S.Avanti 2 5-5
Blue Star 2-Budilia 1-9
Megacles 3-Red Stars 2 5-5
STANDEN
HEREN
Eredivisie
Bl.Werelt 8-109
ShotW 9- 86
Scylla 6- 66
Avanti 5- 57
Tempo Team 4- 55
Pelgrim 9- 45
OTTC 9- 32
le divisie 1
Kluis 9-118
Bartok 9-109
DHC 9- 90
JCV 8- 82
FVT 9- 75
Pelgrim 2 9- 74
L.T 9- 50
Hotak'6B 8- 32
2e divisie 1
Megacles 5—49
Trias 5-34
SKF 5-25
Sibbe 5-20
MOVC 5-18
Bl.Werelt 3 5- 4
3e divisie 2
Middelburg Zd 2 5-32
Schimmert/M 5-29
Stiphout 5-27
Luto 5-26
TCS 5-24
Elsloo '72 5-12
3e divisie 7
Bartok 2 6-33
Megacles 2 5-31
St.Hoger/TSB 6-27
Maastricht 5-24
Shot S 2 5-24
Rhenus 5-21
4e divisie 3
Irene 2 7-56
Helden '67 8-41
NeverDespair 2 8-41
Falco 8-40
Treffers A 2 7-34
GTTC 8-31
NOADR 8-27
4e divisie 5
Megacles 3 8-61
TTCV Rath 2 8-s'.
't Zand _-4J
Vriendenschaar 3 7-40
MOVC 2 8-30
Korenbeurs 2 7-22
Gispen 8-22
4e divisie 15
Blue Star 5-34
Velp 5-32
Red Stars 2 5-25
Sibbe 2 5-24
Flash 2 5-21
ATC 3 5-14
DAMES
Eredivisie
Megacles 9-64
Irene 8—45
Avanti 7-37
Middelburg Zd 8-36
Hoonhorst 9-35
ShotW 7-33
Amsterdam '78 8-30
le divisie 1
Hotak '68 8-55
Scylla " 8-47
Docos 8-46
ATC 8-35
L&T 8-32
Schimmert/M 7-28
ShotW 2 7-27
2e divisie 2
Luto 5-38
Seta 5-31
Megacles 2 5-30
Koningslust 5-21
Avanti 2 5-15
Flash 5-15
2e divisie 3
Kluis 8-63
de Brug 7-52
Stylla 2 8-42
Salamanders 8-38
NMB/VDO 8-35
Olympia 8-22
Huizen 7-18
3e divisie 1
SAvanti 4-30
Belcrum 4-20
Docos 2 3-18
Effect 4-13
HTC 3- 9
3e divisie 3
Rhenus 5—41
Blue Star 5-25
ITN 4-24
Wijhe 5-24
Bartok 4-15
DHC 5-11
3e divisie 4
Onkyo 5-27
Smash '70 5-27
Twenty One Up 5-27
PJS 5-24
Falco 5-23
Tanaka 5-22
4e divisie 2
Kluis 2 5-38
UTTC 5-31
Docos 4 5-25
Malb.Actief 5-21
Kracht en Vriend 5-21
ONI 5-14
4e divisie 1
Luto 2 5-30
SVE 2 5-28
Brunssum 5-25
WPK/SVN 6-25
DHC 2 5-24
Armada 4-18
4e divisie 4
Red Stars 2 5-35
Megacles 3 5-33
Quick'72 5-31
Budilia 5-25
S.Avanti 2 4-15
Blue Star 2 4- 1
H leklas
Kluis 2 6-12
Schimmert/M 2 5- 7
Kluis 3 6- 5
Kolleberg 5- 4
Vijlen 5- 3
Swift/LC 5- 1
H 2e klas A
Heksenberg 5-9
Elsloo 2 5-6
Maasmeppers 5-6
Megacles 4 5-5
Kerkrade 5-2
Meppers 5-2
H 2e klas B
Heugem 5-9
TTCN 5-6
Destatec 5-5
Kolleberg 2 5-4
Bartok 3 5-3
Kluis 4 5-3
H 3eklas A
Heksenberg2 5-9
Smash '72 5-8
S.Avanti 5-7
Kluis 5 5-4
Elsloo 4 5-2
Megacles 5 5-0
H 3e klas B
Nieuwenhagen 5-10
Matatec 5- 6
Maastricht 2 5- 6
Vijlen 2 5- 6
Alenghoor 5- 2
Succes 2 5- 0
H 3e klas C
Stiftmeppers 5-9
Destatec 2 5-7
Elsloo 3 5-6
Ulestraten 5-4
Ready 5-2

Kerkrade 2 5-2
H 3e klas D
Coriovallum 5-7
Falco 2 5-7
Minor 5-6
Succes 5-6
Schimmert/M3 5-3
S.Avanti 2 5-1

le klasse A
Wiegert-Hemelke 2-3
Yerna 2-H. Anders 2 3-3
Kanaries-Wiegert 3-4
Gulpen-Sphinx 2 1-0
Bingo Boys-Up Quelle 4-0
Bissjop-Billy B. 2 7-0
Flaterke-Oostermaas 5-6
Hemelke-Kollefit 0-0
Anders 2-Gulpen 2-3
le klasse B
Meyers 2-Gr. Ster 4-3
Le Soleil-MBC 5-1
Heilust-SHC 3-4
DWS Boys-Meyers 2 1-2
Stampede-Marathon 2 3-3
CantonR. 2-Bouwfonds 2 2-5
Bekkers-Tristar 2-3
le klasse C
Masita-Groen Wit 2-3
Groen Wit-Meetpoint 3-0
Knoteraer-SHC 2 4-0
Cross P. Letro-Egor 2-2
PSM-DeKeigel 5-3
CantonR. 3-Teddyberen 2-9
2e klasse A
Libert-Pottemennekes 3-3
Stern 8.-Hemelke 2 8-1
Delta 2-MSVHeer 2-7
Boheme-Pottemennekes 4-4
Bingo B. 2-Up Quelle 2 7-6
T1874-H.Anders 4 8-3
All Whites-Hiltonneke 6-3
Bissjop 2-Libert 1-4
2e klasse B
Victorie-Bastings 2 4-5
Oostermaas 2-Maasvogels 4-5
Bastings 2-Delta 5-7
De Oase-Sjefke 3-0
Caberg-Heer 2 2-3
Bissjop 3-Brouwerswapen 1-4
2e klasse C
Quelle-Eendracht 4-6
Pancho-Heilust 2 6-2
Vaals 2-Pancho 8-1
Rood Wit-Marathon 3 4-2
AnkerBoys-Stampede 2 5-5
Heilust 2-Leeuwenhoek 7-3
Soleil 2-Quelle 7-7
Keelkampers 2-Fortuna 2-0
Eendracht-Kerkrade-W. 9-3
2e klasse D
Meetpoint2-Marebos 2 4-2
Brunssum 4-Hadow 2 5-7
Teddyberen 2-Brikske 2 0-2
Stampede 3-CantonR. 5 4-5
Tunnelboys-Fortuna 2 5-1
CantonR. 4-Meetpoint 2 6-2
Rood Wit 2-Marathon 4 6-4
Marebos 2-Vaals 3 l-l
2e klasse E
Bongo Boys 2-Born 5-7
Born-Zw. Schaap 2-0
Egor 2-Zwaluw 2-4
Eikeboom-Bongo Boys 2 4-6
Flatazor 2-Likopa 8-2
2e klasse F
Marebos 3-Postwagen 3-4
Haantjes 2-Marebos 3 3-8
Postwagen-Puth. Boys 2 3-0
Meyers 3-Brunssum3 4—4
Lacroix 2-Hollywood 3-5
Joyce-Hadow 12-1
3e klasse A
Libert 2-Maasvogels 2 5-1
Bohème 2-Bingo Boys 3 4-4
Bingo Boys 3-DBSV 0-12
Volière-Sjork 4—4
3e klasse B
Eijsden 4-Sjork 2 3-4
Oase 2-CoolRunning 4-5
Pottebrekers-Volière 2 6-1
Bissjop 4-Eijsden 4 3-3
Billy Boys 3-Anders6 2-7
3eklasse C
Victorie 2-Pottebrekers 2 1-7
Gulpen 2-Sphinx 3 2-1
Pottebrekers 2-Maasboys 4-2
De Heeg-Victorie 2 9-3
Voske-Kollefit 2 2-9
3e klasse D
Bosserveld 2-Up Quelle 3 9-6
Caberg 2-Sjotter 2-3
3e klasse E
MBC3-Tristar3 0-3
Stampede 4-Antwan 3 5-3
De Joffer-Canton R. 6 5-3
Keelkampers 3-Sportclub 3

1-2
Paco-Anker Boys 2 4-6
3eklasse F
Quelle 2-Gr. Ster 2 ~ 5-5
Cosmos 3-Tristar 2 3-6
Sportclub 2-Fortuna3 4-1
Rood Wit 3-Antwan 4 3-0
GenneKomm-Stampede 5 0-0
AnkerBak.-Holz 0-10
3eklasse G
Forn2-SZV 0-1
Brunssum 6-PSM 2 1-2
Brikske 3-Puth. Boys 3 3-3
GroenWit 2-Sante 2-3
Bekkers 3-Keigel 2 3-4
■Hadow 3-Jabeek 2 2-3
3e klasse H
Egor 3-Hadow 4 5-6
Adveo 2-Brunssum 5 5-2
DeSter-Puth.Boys4 4-4
SZV2-Egor3 4-1
Hadow 4-Marebos 4 8-5
Tilly Boys-Keigel 3 5-3
3e klasse I
Meetpoint 3-Beek 5-3
Knoteraer 2-SZV3 4-3
Sitt. Boys 2-Pancho3 3-1
Adveo 3-Teddyberen 3 6-5
3e klasse J
Egor 5-Meyers 4 4-1
Bouwkompas 2-Egor 5 9-1
Postw. 2-Antwan 2 0-9
Adveo 4-Merpati3 6-2
Teddyberen 4-Neerbeek 4-10
Standen
le klasse A
Bingo Boys 7-13
Hemelke 7-11
Bissjop 7-10
Oostermaas 7-10
Kanaries 7- 8
Billyßilly's 2 7- 8
Sphinx 2 7_ 8
Gulpen 7- 8
Wiegert 7- 7
Flaterke 7- 4
Yerna2 7_ 4
Anders 2 7- 3
Kollefit 7- 2
UpQuelle 7- 2
le klasse B
Stampede 7-10
Meyers 2 7- 9
Brunssum 2 6- 8
Le Soleil 7- 8
MBC 7- 8
Tristar 7- 8
GroeneSter 6- 8
SHC 7- 8
Heilust 6- 7Bouwfonds 2 6- 6
Marathon 2 7- 6
Bekkers 7- 4
DWS Boys 7- 4
CantonReiss 2 7- 1
le klasse C
Egor 7-10
Sittardse Boys 6- 9
PSM 7- 9
C.P.Letro 7- 9
Teddyberen 7- 9
Groen Wit 7- 9
BongoBoys 5- 8
De Keigel 6- 7
Masita 6- 6
Meetpoint 7- 5
Knoteraer 7- 5
MBC 2 . 6-2
SHC 2 7- 2
Canton Reiss 7- 0

DAMES
Hoofdklasse

Upward-WereDi 3-1
Groningen-HGC 1-0
EMHC-Bloemendaal 1-0
Amsterdam-MOP 2-0
Kampong-DKS 2-0
HDM-Hilversum 2-2
Overgangsklasse B
Alliance-Venlo 2-0
Keep Fit-Rotterdam 1-1
Pinoke-Gron. STuds 1-1
Schaerweijde-Zwolle 0-2
Ede-Ring Pass 0-0
Tilburg-Son 3-2
le klasse C
MEP-GroenWit 1-1
HMHC-ZOW 3-1
HOD-Maastricht 5-0
Tegenbosch-Quick 3-0
Uden-Hopbel 3-1
2e klasse F
Blerick-Geldrop 0-2
Heerlen-Racing 2-2
Concordia-Basko 5-0
DVS-Tegelen 2-1
Nuenen-Horst 4-0
3eklasse E
Bosdael-Eersel 0-0
Heeze-Geleen 0-1
Gemert-Weert 1-4
Cranendonck-Deurne 1-2
HCAS-Venray 3-2
te klasse F
Hockeer-Mierlo 2-0
Kerkrade-Meerssen 2-0
Sittard-Bakel 0-0
Sjinborn-Boekel 4—o
HEREN
Hoofdklasse
Tilburg-HDM 0-4
Oranje Zwart-Bloemendaal

0-3
KL.Zw.Land-HGC 0-1
Amsterdam-Geel Zwart 4-0
SCHC-Forward 2-1
Kampong-Pinoke 0-0
le klasse C
MOP-Best 1-0
Hopbel-Concordia 4-2
HOCO-Venray 2-1
Maastricht-Son 2-4
Venlo-HMHC 2-2
2e klasse E
Nuenen-Blerick 3-3
Weert-Racing 0-1
Basko-Horst 2-1
EMHC-Geldrop 2-1
HUAC-Heerlen 2-1
3e klasse F
MiU-GroenWit 2-1
Heeze-HCAS 1-3
Tegelen-Cranendonck 3-2
Sittard-Eersel 2-2
Geleen-DVS 2-3

Nederl.Volleybal Bond Dis-
tr.Zuid-Limbug.
Dames Promotieklasse.
Furos-Fiscus 2-3
Muvoc-Jokers 2 3-0
Sittardia-VC Dynamic 2 2-3
BSV-VC Dynamic 0-3
EPV-Artemis/R.3 3-0Sp.& Sp.-Pancr.Bank4 1-3
le klasse A.
VC Voerend.2-Carna 3-2
Furos 2-Elsloo 3-0
BSV 2-Dovoc 0-3
SEC/V-Datak/VCL3 3-1
Avanti-SpartakA 3-2
le klasse B.
Furos 3-Fiscus 2 0-3
EPV 2-Jokers 3 3-1
Grovoc-EPV 3 0-3
Mut.Mal.-VCNAC 0-3
Artemis/R 4-Volharding 3-1
2e klasse A.
VC Voerend.3-Vluco 3-2
de Heeg-VC Dynamic 4 3-1
Sittardia3-AMVJ/G 2 3-2
Nivoc-Nivoc 2 3-0
Dovoc 2-SpartakA 2 3-0
2e klasse B.
VC Voerend.4-Blok 82 3-0
Jokers 5-Elsloo 2 3-0
Mut.Mal.2-Sjoahn 0-3
Avanti 2-Volharding 2 0-3
2e klasse C.
Artemis/R.5-Elan 1-3
Jokers 6-Jokers 4 0-3
Avoc 2-VC NAC 2 3-1
De Heeg 2-Datak/VCL 6 3-0
Sp.& Sp.2-Volhard.3 3-0
Heren Promotieklasse.
Grovoc-Veluco 3-2
VC Voerend.-Vluco 3-2
Helpoort-Elsloo 3-0
Grovoc-AMVJ/G 3-1
Datak/VCL 3-Datak/VCL 4 3-0
SEC/V 2-BSV 1-3
Avanti-Pancr.Bank 2 2-3
le klasse A.
Pancr.Bank 5-Fiscus 0-3
Furos 2-Vluco 2 3-0
Elsloo 2-Fiscus 0-3
Nivoc-Pancr.Bank 5 3-1
VC Nac-Sp. Sp. 0-3
Dovoc-Pancr.Bank 3 3-1
le klasse B.
VC Voerend.2-Vluco 3 . 3-0
Muvoc-Jokers 0-3
Grovoc 2-Furos 3 3-0
Datak/VCL 5-EPV 3-0
Avanti 2-Pancr.Bank 4 3-0
2e klasse A.
Furos 4-Vluco 4 0-3
Datak/VCL 9-AMVJ/G 2 3-0
Spartak A-Jaco 3-1
Dovoc 3-Pancr.Bank 6 0-3
2e klasse B.
Muvoc 2-Carna 3-1
Phoenix-Jokers 3 0-3
Datak/VCL 7-Dovoc 2 3-0
VC Voerend.4-Sjoahn 2 3-2
Avanti 3-Volharding 2-3
2e klasse C.
VC Voerend.3-Elan 3-0
De Heeg-Jokers 2 0-3
Sittardia 2-Mavoc/deBastion

3-1
Datak/VCL 8-VC Nac 2 3-0
Heipoort2-Artemis/R 3 2-3
Artemis/R 2-Volharding 2 0-3
3e klasse A.
Sittardia 3-AMVJ/G 3 3-2
Datak/VCL 11-Sp.&Sp.2 0-3
Spartak A 2-BSV2 3-1
3e klasse B.
De Bastion-Carna 2 3-0
Sittardia 4-De Balrammers 1-3
Spartak 3-BSV 3 0-3
3e klasse C.
de Heeg 3-Jokers 4 1-3
Avoc 2-EPV3 1-3
SEC/V 4-Sjoahn 3 1-3
Artemis/R 4-Volharding 3 3-1
Jeugdcompetitie.
Meisjes A.
Carna-Elan 0-3
Artemis/R-Pancr.Bank 0-3
Elan-Furos 3-2
BSV-Dynamic 3-0
Grovoc-AMVJ 3-1
SEC-BSV 2 2-3
Meisjes 81.
Sittardia-Volharding 3-0
Datak/VCL-Jokers 3-0
Sittardui-Artemis/R 2 3-2
Sp.& Sb.-Volharding 3-1
Meisjes 82.
de Heeg-Nivoc 3-0
VCV-Grovoc 2 0-3
Datak/VCL 2-Dynamic 2 0-3
Sittardia 2-Dovoc 2-3
Jongens B.
Artemis/R-Dovoc 0-3
Dovoc-de Heeg 3-0
Sp.& Sp.-Pancr.Bank 1-3
Sittardia-Furos 1-3
Elsloo-Artemis/R 3-0
Datak/VCL-Muvoc 1-3
Jeugd C.
Furos 2-Sittardia 3-0
Furos-Furos 3 0-3
Grovoc-Pancr.Bank 1-3
Standenlijst.
Dames Promitieklas.
VC Dynamic 2 5-14
VC Dynamic 5-12
EPV 5-12
Muvoc 5-12
Sittardia 5-11
Furos 5- 7
Pancr.Bank 4 5- 7
BSV 5- 5
Fiscus 5- 3
Jokers 2 5- 3
Sport en Spel 5- 3
Artemis/R 3 5- 1
Dames lA.
Dovoc 5-14

Furos 2 5-13
Avanti 4-10 ;
VCV2 5- 8 1
Elsloo 4- 7 ;
AMVJ 4- 6 ,
SEC 5- 6
Carna 4- 4
Spartak A 5-4
Datak/VCL 3 4- 3
BSV 2 5-0
Dames 18.
EPV3 5-15
Artemis/R 4 5-14
EPV 2 5-13
Fiscus 2 5-12
Datak/VCL 4 4- 9
SEC 2 4-6,
Volharding 4— 6
Jokers3 5- 6
VC NAC 5- 4
Grovoc 5- 2
Furos3 5- 0
Mutiara Maluku 5- 0
Dames 2A.
Dovoc 2 5-15
Vluco 5-12
AMVJ 2 5-11
Nivoc 5-11
VCV 3 5-8
Datak/VCL 5 4- 7
VC Dynamic 4 5- 7
de Heeg 5- 7
SpartakA2 5- 5
Sittardia 3 5- 2
SEC 3 4- 1
Nivoc 2 5- 1
Dames 28.
Sjoahn 5-14
Jokers 5 5-12
Volharding 2 4- 9
VCV4 5- 9
VC Dynamic 3 3-8
Elsloo 2 4-7
Sittardia 2 4- 7
Avoc 3- 3
Avanti 2 5-2
MutiaraMaluku 2 5-1
Blok'B2 5-0
Dames 2C.
de Heeg 2 5-15
Elan 5-13
Jokers 4 4-12
Sporten Spel 2 5-12
Avoc 2 4- 7
Datak/VCL 6 5- 7
VC Nac 2 4-4
Artemis/R 5 5- 2
Grovoc 2 4-1
Volharding3 4- 1
Jokers6 5- 1
Meisjes A.
BSV 5-15
Pancr.Bank 5-15
Elan 5-11
Grovoc 5- 9
BSV 2 5- 8
Furos 4- 7
VC Dynamic 5- 6
Artemis/R 4- 3
SEC 4- 1
AMVJ 4- 0
Carna 4- 0
Meisjes 81.
Sittardia 4-11
Artemis/R 2 4-10
Datak/VCL 3- 6
Jokers 4- 3
Volharding 4- '3
Sporten Spel 5- 3
Meisjes 82.
Dovoc 4-11
de Heeg 3- 9
VC Dynamic 2 4-8
Grovoc 2 3- 6
Sittardia 2 3- 5
VCV 3- 2
Nivoc 4— 1
Datak/VCL 2 2- 0
Elsloo 2- 0
Standenlijst Heren.
Heren Promotieklas.
BSV 5-13
Pancr.Bank 2 5-13
Grovoc 5-12
VCV 5-10
Datak/VCL 3 5- 9
Helpoort 5- 9
Avanti 5- 7
Vluco 5- 7
Datak/VCL 4 5- 6
Elsloo 5- 3
AMVJ 5- 1
SEC 2 5-0
Heren lA.
Sport en Spel 5-15
Furos 2 4-12
Fiscus 5-12
Sjoahn 4- 7
Nivoc 5- 6
Dovoc 4- 5
Elsloo 2 4- 5
VC Nac 5- 4
Pancr.Bank 3 4- 3
Pancr.Bank 5 5- 3
Vluco2 5- 3
Heren 18.
Datak/VCL 5 4-12
Avanti 2 4-11
Grovoc 2 4-10
VCV 2 3- 8
EPV 5- 8
Jokers 5- 7
Muvoc 4- 6
Furos3 5- 5
Pancr.Bank 4 5- 5
SEC 3 4- 0
Vluco3 5- 0
Heren 2A.
Datak/VCL 9 5-15
Spartak/A 4-12
Datak/VCL 6 4- 8
AMVJ 2 5- 8
Avoc 4- 7
Pancr.Bank 6 5- 6
Vluco4 4- 5
EPV2 4- 4
Jaco 4- 3
Furos 4 4- 1
Dovoc 3 x 3- 3
Heren 28.
Datak/VCL 7 5-15
Volharding 5-14
Avanti 3 4-10
Muvoc 2 4- 6
Dovoc 2 5- 6
Furos 5 4-5
VCV 4 4- 5
Jokers 3 4-4
Sjoahn 2 4-4
Phoenix 5- 3
Carna 4- 0
Heren 2C.
Datak/VCL 8 5-14
Sittardia 2 5-14
Volharding 2 5-12
Jokers 2 5-11
de Heeg 5-10
Heipoort 2 5- 9
Artemis/R 3 5- 5
VCV3 5- 5
Mavoc/De Bastion 5- 4
Artemis/R 2 5- 3
Elan 5- 3
VC Nac 2 5-0
Heren 3A.
Sport en Spel 2 3-9
BSV 2 4-8
Spartak A 2 3-7
AMVJ 3 4-7
Sittardia 3 2-3
Elsloo 3 2-2
Datak/VCL 11 3-0
Pancr.Bank 7 3-0
Heren 38.
deBastion 4-12
deßalrammers 3- 9
BSV3 4- 9
de Heeg 2 2- 3
SpartakA3 4- 3
Carna 2 2- 2
Sittardia4 3- 1
Datak/VCL 10 1- 0
Pancr.Bank 8 3- 0
Heren 3C.
EPV 3 4-12'
Artemis/R 4 4-11
Grovoc3 3- 7
Fiscus 2 3- 6
Jokers 4 4- 5
Sjoahn 3 4-5
Avoc 2 4- 4
de Heeg 3 5- 3
Volharding 3 3- 2
SEC 4 4-2
Jongens B.
Furos 5-15
Elsloo 5-12
Dovoc 5-11
Pancr.Bank 5-10
Sittardia 4- 9
Datak/VCL 4- 6
Muvoc 2- 3
Artemis/R 4- 3

Sport en Spel 5- 2
de Heeg 5- 1
SEC 4- 0
Jeugd C(gemengd).
Furos 3 5-13
Furos 2 4-10
Pancr.Bank 5- 9
Furos 4- 4
Grovoc 4— 3 .
Sittardia 4- 0

3e klasse P
NKV-Manarade 13- 2
Ready-Kido 7-12
Excelsior-Eindhoven 11-6
Sirene-Noviomagum 3- 6
Zuid 1
Den Bosch-Fortuna 3-8
Boemerang-Kanaries 4-3
Trega-JongBrabant 6-7
Eymerick-DOT 4-4
Zuid IA
Heerlen-Mariarade 2 8-6
Deurne-Deto 4 4-5
Excelsior 2-PSV 3 8-4
Rust Roest 4-Kido 2 8-7
Zuid 2B
Kido 3-Wertha 5-10
SDO 5-Eindhoven 3 18- 3
NKV4-PSV4 8- 4
Zuid 2C
Sportlusts-OranjeWit4 7- 5
Klimop 3-Tilburg 5 6-11
Deto 5-Excelsior 3 5- 5
Zuid 3C
Heerlen 2-Trega 2 4- 4
Deurne 2-Mares 10-5
Eymerick 2-Ready 2 5- 6
Excelsior 4-Mariarade 3 4-10
Wertha 2-Geldrop 2 6- 8
Zuid 3D
Klimop 4-OEC 3 5-9
Excelsior 5-Heerlen 3 8-2
Oude Gracht4-Fortuna 4 7-1
Jun. 1B
Kido-Oude Gracht 8-6
Deurne-Tilburg 8-7
Sirene-PSV 29-1
Mariarade-Oranje Wit 4-1
Jun. ID
Oude Gracht 2-SDO 3 2-4
Mariarade 2-Deto 3 5-0
Eindhoven 2-Sirene 2 2-2
Eymerick-NKV 2 4-7

Nederlandse Bond voor
Sportschutters
Hoofdklasse Pluim.
Juliana-'tHofke 826-835
Palet-Diana'sB 807-822
St.Lambertus-S.VH. 834-836
't Centrum-De Missers 844-842
5.V.H.2-S.V.T. 816-823
De Missers 2-D'r Sjeet 828-820
I.A.
S.V.K.-Robin Hood 818-811
Hattrick-5.V.T.2 823-824
Lee Enfield-E.K.S.V. 821-817
E.H.P.A.-'t Centrum 2 811-814
De Keulsteeg-St.Lambertus 2

815-806
1.8.
De Missers 3-Willem Teil

814-804
Revanche-De Leeuw 808-822
DeTreffers-5.V.H.3 805-817
Emma Boys-Juliana 2 803-818
Ter Linden-De Meuser

812-820
Heros'79-Luk Raak'Bs 810-821
LC.
'tRaadhuis-Heros'79 2 800-790
St.Hubertus-Gluck Auf

814-798
Fortuna'72-Franciscus 818-799
'tTrefpunt-Sparta 811-822
Dr Sjeet 2-Reunie 803-814
2.A.
De Missers 4-Heros'793

796-790
De Schutters-OudRompe

811-810
Hoensbroek-'t Pluimpke

815-808
De Prins-S.V.E. 799-792
5.V.T.3-'tTrepke 794-800
2.8.
St.Hubertus 2-De Roos

803-786
Op deKamp-Diana'Bo 2

806-789
Dr Sjeet3-Trianon 793-799
Robin Hood 2-R.K.W.B.C.M.

821-800
'tHofke 2-Winchester 815-813
5.V.K.2-Tjoba 818-802
2.C.
Sparta 2-LukRaak'Bs 2

802-800
't Centrum 3-DeKeulsteeg 2

790-793
Reunie 2-St.Brigid 2 809-791
Ter Linden 2-'tRaadhuis 2

815-799
Franciscus 2-Palet 2 768-735
Heros'79 4-Oud Rompe 2

820-801
3.A.
Merkelbeek-St.Lambertus 3

804-785
De Meuser 2-DePrins 2

789-804
Tjoba 2-Juliana 3 783-783
Lee Enfield 2-De Missers 5

787-797
5.V.T.4-St.Hubertus 3 801-802
Heros'79 5-Brunssum 786-802
R.1.A.'88-De Treffers 2 788-785
Vizier 2-RobinHood 3 781-798
De Valk-John Wayne 2

792—790
Diana'Bo 3-DeLeeuw 2

790-791
5.V.H.4-S.VK.3 805-813
3.C.
R.K.W.8.C.M.2-Trianon 2

787-792
R.W.8.'27 2-Emma Boys 2

765-785
't Trepke 2-Sonja Boys 782-783
Oud Rompe 3-Limburg

766-806
St.Brigid 3-DeSchutters 2

772-781
De Roos 2-Hattrick 2 783-767
Hoofdklasse kogel.
Diana'sB-St.Lambertus 2

825-848St.Lambertus-Limburg 2
870-831

Limburg-'t Trefpunt 854-820
1 kogel.
'tTrefpunt 2-Roda 807-800
Diana'sB 2-St.Lambertus 3

813-815
2 kogel.
'tTrefpunt 3-Courage 781-774Grun-Diana'sB 4 785-793
3 kogel.
St.Lambertus 4-Grun 2

775-729Courage 2-'tTrefpunt 4
779-757

KNDB-COMPETITIE,
4e RONDE
le klasse A
VAD2-Eureka 9-11
Gouda-Dordrecht 8-12
Constant-Schiedam 7-13
Alblasserdam-DeLier 6-14
De Ridder-Excelsior 11- 9
,DenHaag-RDG 5-15
RDG 8
Excelsior 6
Dordrecht 6
VAD 2 4
DeLier 4
Constant 3
Gouda 3
Eureka 3Alblasserdam 2
DeRidder 2
Den Haag 1
2e klasse D
Rijsoord-De Vaste Zet 8-12
Philips 2-Denk en Zet 7-13
's Gravenp.-M'burg 13- 7
Info 2-EADAsten 13- 7
S'berg-Gorinchem 11- 9
HDR-De Eendracht 10-10

PLDB-COMPETITIE
Eureka 3-De Vaste Zet 4 1-7
DeKroons. 3-De V. Z. 3 3-5
Stand
De Vaste Zet 3 4-8
DeKroonschijf 2 3-4
De Vaste Zet 4 3-4
De Kroonschijf 3 3-0
Eureka 3 3-0

DISTRICT URMOND
Hoofdklasse
Fortuna-Tropical 5-1
Oos Zitterd-Almania 4-2
Hollandia-'t Krietje 4-2
Brand Tav-Pappegay/ValAan

5-1
Maasvallei-Pappegay 3-3
le klasse
Pappegay 2-Maasvallei 2 4-2
Pappegay/Val Aan 2-Brand
Tav.2 1-5
Sittardia-deRails 1-5
't Vöske-Auwt Einek 3-3
2e klasse
deDuif 2-de Meule 0-6
't Krietje 2-Sittardia 2 5-1
Almania 2-'tNestje 4—2
'tTörp-deSjtaasje 2-4
3f_ klüsst* A
Auwt Einek 2-'tVöske 2 4-2
deRails 2-Hollandia 2 4-2
Voasjener Höfke-Brandpunt

4-2
3e klasse B
de Sjtaasje 2-Voasjener Höfke
2 3-3
Pappegay 3-deBetonners 3-3
Sparta-Oos Zitterd 2 2-4
deMeule 2-Fortuna 2 3-3
DISTRICT
MIDDEN-LIMBURG
Hoofdklasse
BVO-BVN 2-4
Jagerslust-BVE 2-A
Madeira-Maasgolf 3-3
81.Pantalona-BCW 4-2
Eerste klasse
Riva 2-OBKK 0-6
De Inrit-BVO 2 4-2
Riva-De Berg 5-1
Dennenoord-Heytse 3-3
BYE 2-De Grens 3-3
Tweede klasse
BVO 3-De Hook 2-4
BCW 2-81.Pantalona 2 1-5
Lantaarn-Jagerslust 2 3-3
De Klöss-De Hoove 3-3
Jachthuis-Hukske 0-6
Derde klasse
DeBreer-Gevelke 4-2
OBKK 2-Meyel 4-2
Heytse 2-BVE 3 3-3
BVN 2-DeKwartel 2 4-2

Derde klasse A
De Zwaan-De Inrit 2 2-4
Hukske 2-BVN 3 4-2
Donderberg-Oad Hael 2-4
De Berg 2-DeBreer 2 5-1
Standen
Hoofdklasse
BVN 2-4
Maasgolf 2-3
De Kwartel 1-2
81. Pantalona 2-2
BYE 2-2
BVO 2-2
Madeira 2-1
BCW 1-0
Jagerslust 2-0
Eerste klasse
De Inrit 2-4
Riva 2-4
OBKK 2-3
De Grens 2-2
Dennenoord 2-2
BYE 2 2-2
BVO 2 2-2
Heytse 2-1
Riva 2 2-0
De Berg 2-0
Tweede klasse
De Hook 2-4
Hukske 2-4
DeKlöss 2-3
Jagerslust 2 2-3
De Hoove 2-3
81. Pantalona 2 < 2-2
De Lantaarn 2-1
BVO 3 2-0
Jachthuis 2-0
BCW 2 2-0
Derde klasse
OBKK 2 2-4
Heytse 2 2-3
De Breer 2-3
BVN 2 1-2
Gevelke 2-2
BYE 3 2-1
Meyel 2-1
Jagerslust 3 1-0
DeKwartel 2 2-0

Derde klasse A
Aod Hael 2-4
De Inrit 2 2-3
De Berg 2 2-3
Hukske 2 2-2
Donderberg 2-2
De Zwaan 2-2
Dennenoord 2 1-0
DeBreer 2 1-0
BVN 3 2-0

____é__L________|
District Z.L.v.d.KNBB.
Driebanden afd.A.
Luip-Modern 7-0
Wolfrath-Apollo 2-5
DDK-OHVZ 2-5
Keizer-Grijzegr. 4-3
OHVZ-Luip 4-3
Volksh.-Keizer 0-7
afd.B.
Kantje-Volkshuis 4-3
Kempke-Schinnen 2-5
Modern-Wilza 3—4
Meers-Carambool 3-4
afd.C.
Schaesb.-Volksh. 2-5
Royal-OHVZ 4-3
St.Heerlen-Union 7-0
ABC-Royal 0-7
.Union-Carambool 2-5
afd.D.
Schaesb.-Kantje 4-3
Vink-Brunssum 2-5
Treffers-Cebusta 2-5
Royal-Vink 4-3
Brunssum-Weustenr. 5-2
Kantje-Carambool 2-5
I.A.
Benelux-Voerend. 7-0
Born-Volkshuis 3-4
1.8.

Kantje-Volkshuis 5-2
BCH-Academie 3-4
BBC-N.Klossen 4-3
Gona-Schaesb. 2-5
BVG-Gona 7-0
Volksh.-Schaesb. 3-4
Academie-Kantje 5-2
BCH-BBC 7-0
I.C.
Z.B.Bock-Klosje 3-4
St.Bavo-Butting 5-2
Klosje-Apollo 4-3
Juliana-Z.B.Bock 2-5
Volksh.-Schaesb. 0-7
2.A.
HGK-Maasband 5-2
TIP-Eikeboom 3-4
Schaesb.-BVG 7-0Bluf-Holtum 2-5
Quick-Societt. 7-0
Eikeb.-Eilhelm. 6-1
Wolfrath-Schaesb. 5-2
2.8.
Heukske-Holtum 5-2
Benelux-Kempke 2-5
Societt.-Heukske 0-7
TIP-Stein 5-2
2.C.
Z.B.Bock-Keizer 5-2
N.Klossen-Beatrix 0-7
L.Band-Waubach 3^4ABC-N.Klossen i-Z
BCV-L.Band 6-12.D.
Ransdaal-Z.B.Bock 7-0
Keizer-In 't Ven 2-5
Hofke-Hoefijzer 5-2
Brunssum-Schaesb. 2-5

Z.B.Bock-DJB 2-5
2.E.
Schinnen-N.Klossen 2-5
N.Klossen-M.Gew. 4-3
B.wapen-Keizer 5-2
Schinnen-Klosje 5-2
Keizer-N.Klossen 5-2
Schaesb.-Carambool 3-4
Klosje-St.Hoger 5-2
3.A.
Maasband-Volksh. 5-4
Maurits-Eikeboom 9-0
Wilhelm.-Statie 7-2
Volkshuis-HGK 8-1
Meers-Wilza 2-7
3.8.
Eikeboom-Tjoba 4-5
Wolfrath-Volksh. 2-7
Kempke-Born 2-7
Baandert-Heukske 7-2
TIP-Eikeboom 5-4
3.C.
B.wapen-Treffers 0-9
BBC-Weustenr. 5-4
Carambool-L.Band 2-7
Treffers-ABP 2-7
W.rade-Irene 6-3
St.Hoger-BBC 7-2
Carambool-DJB 9-0
3.D.
Vr.kring-Schaesb. 2-7
ABC-N.Klossen 2-7
Klimmen-Hoefijzer 5-4
DJB-Schaesbere - *
Uitslagen Midden-Limburg
Hoofdklasse.
't Blaakven-'t Suft 4-2
Montfort-Ovu 1-5
Ovu2-Boekoel 6-0
Paerdstal-Roggel 4-2
le klasse A.
Odilia-Montfort2 2-4
Thorn-M'beek 0-6
.Mereveld-Herkenbosch 1-5
Maasbracht-Haelen 4-2
Joppe-Wessem 4-2
le klasse B.
Ovu 3-Beegden 4-2
Swalmen-Roggel 2 4-2
Boekoel 2-LosBand 4-2
Crescendo-Internos 4-2
Kot-Odilia 2 6-0
2e klasse A.
DLV-Crescendo 2 4-4
Leveroy-Mereveld 2 0-8
Vr.kring-Taverne 1-7
Veldpoort-OVS 8-0
Montfort 3-den Hoek 7-1
2e klasse B.
Wessem 2-Montfort4 6-2
Maneslust-Walhalla 5-3
Roermond-Maasbracht 2 6-2
Ketelbink-Ona 6-2
Kot 2-deSter 5-3
2e klasse C.
Top-denHoek 2 2-6
Haelen 2-Ramona 8-0
de Stevel-DDD 2-6
Allerhand-Meijel 1-7
2e klasse D.
Beegden 2-Odilia 3 3-6
Karot-Wilhelminahof 4-4
Mijnheerkens-Meijel 2 8-2
Ovu 4-Stevensweert 8-2
Joppe 2-'tKlumpke 4—4
2e klasse E.
Dos 2-Baexem 6-2
Ona 2-Internos 2 4-4
Servaas-Casino 2-6
Tramhalte-Pumpke 8-0
Grathem 3-Wessem 3 4-
-2eklasse F.
Oranjeteam-Kot 3 2-6
Veldpoort2-Karot 2 4-
Avanti-de Peel 8-0
OVT-Thorn 2 8-2
Montfort 5-Top 2 6-2
2e klasse G.
Top 3-Paerdstal2 4-4
Heel-Horn 6-2
Roggel 3-Mijnheerkens 2 2-6
Beegden 3-deSport 4-4
Odilia 4-Vlodrop 1-7
2e klasse H.
Roermond 2-Joppe 3 4-4
Meijel3-Nunhem 8-2
Posterholt-Oude Molen 8-0
Des-Swalmen 2 3-5
Beegden4-'tStift 2 4-4
3e klasse A.
'tKlumpke 2-Kot 4 2-6
Amicia-Buggenum 4—4
Boekoel 3-DDD 2 2-6
Maasbracht 3-Leveroy 2 4—4
Crescendo 3-Posterholt 2 4-4
3e klasse B.
Crescendo 4-Maneslust 2 6-2
Tramhalte 2-Ramona 2 0-8
den Hoek 3-Amicia 2 4—4
Montfort6-Ketelbink 2 6-2
Joppe4-Top 4 6-2
3e klasse C.
Internos3-Avanti 2 6-2
Graanbeurs-OVT2 2-6
Herkenbosch 2-Brand's Quel-
le 0-8
't Bergske-Oranjeteam 2 6-2
3e klasse D.
de Sport 2-Tramhalte 3 5-3
deSter 2-Graanbeurs 2 6-2
DDD 3-Veldpoort 3 4-4
Heel 2-Amicia 3 8-0
_e klasse E.
Tnorn 3-'tKlumpke 3 2-6
Ketelbink 3-Pumpke 2 6-2
Allerhand 2-Oranjeteam 3 8-0
Meijel4-Heel 3 6-2
De Smids 2-Ona 3 3-5
3e klasse F.
de Graaf-Stevensweert 2 4-4
ABC-Volharding 6-2

IRamona 3-Maasbracht4 8-0
Wilhelminahof2-deSter3 6-2
|'tKlumpke 4-de Sport 3 4-4
3e klasse G.
Herkenbosch 3-Top 5 6-2
OVS 2-de Peel2 2-6
Thorn 4-M'beek 2 2-6
Horn2-DMB 8-0
Baexem 2-Dos 3 4-
-3eklasse H.
't Stift3-De Smids 3 8-0
Vr.lring 2-de Stevel 2 6-2
Haelen3-Karot 3 2-6
Nunhem 2-ABC 2 7-1
Wessem 5-Crescendo 5 4—4
4e klasse A.
Swalmen 3-Joppe 5 5-3
DMB 2-Joppe 5 5-3
DMB 2-Avanti 3 7-1
Vlodrop 2-LosBand 2 8-0
Oude Molen 2-Amicia 4 1-7
Odilia 5-Beegden 5 4-4
4e klasse B.
Panheel-Heel 4 5-3
Brand's Quelle2-Boekoel 4 6-2
M'beek 3-Wilhelminahof 3 4-4
Baexem 3-Vr.kring 3 4—4
den Hoek 4-Ketelbink 4 0-8
4eklasse C.
DLV 2-Odilia 6 4-4
de Sport 4-Ritho 2-6
Dos 4-Baexem 4 4-
Oranjeteam 4-Casino 2 2-6
Paerdstal 3-Thorn 5 4-4
4e klasse D.
den Hoek 5-Haelen 4 0-8
Stevensweert 3-Graanbeurs 3

4-4
Buggenum 2-de Stevel 3 6-2
Los Band 3-Maneslust3 4-
deGraaf2-DLV3 4-4
4e klasse E.
't Stift 4-DMB 3 6-2
Doorstoters-Ankerplaats 6-2
OVS 3-Allerhand 3 3-5
Los Band 4-DLV 4 8-2
Paerdstal 4-Ovu 5 0-8
4e klasse F.
Ona 4-Wessem 6 1-7
Internos4-Kot 5 6-2
de Graaf3-Tramhalte4 0-8
'tKlumpke 5-DLV 5 4-4
4e klasse G. *de Ster 4-Grathem 6 4-4
Pumpke 3-'tStift5 0-8
de Smids 4-Horn 3 4-4
ABC 3-Karot 4 0-«
Top 6-Swalmen 5 4-4
4e klasse H.
de Smids 5-Paerdstal 5 0-8
Vr.kring 4-Herberg 6-2
Centrum-Maneslust 4 4-4
OudeMolen 3-Doorstoters2

6-2
Tramhalte 5-deGraaf4 4-4
4e klasse I.
Vlodrop3-J oppe 6 4-4
Casino 3-Walhalla 3 6-2
Veldpoort4-'tVeld 6-2
Maneslust 5-Panheel 6-2
DB-Klasse A.

DMB-M'beek 7-5
Ovu-Los Band 7-5
Vr.kring-OVS 11-1
OVS 2-Ritho 7-5
DB-klasse B.
Old Timer-DeSmids 4- 8
Ketelbink-.Stift 10- 2
DLV-Heel 9- 5
Los Band 2-Panheel 2-10
De dubbel* cijfers.
KADES.
J.van Eckjloggel, 17,30.
G.Cox,Montfort 14,93.
J.v.d._**_.Paer_st_l 14,36.
W van Gemert.Grathem 57/2
18,92. H.Dierx,P_erdst_l 10,80.
W.Stamd.Ovu 10,53.
Hoogste serie.
J.van Eek, Roggel 102.
UBRB.
MPuts-lfbeek 66,00.
P.Smeets,Odüia 28,33. D.Koe-
len,Ovu 24,17. A.Leenders-
Joppe 18,30. G.van Pol.Mont-
fort 18,23. B.Dierx.Wessem
18,07. L.Vullers,Roggel 15,50.
J.TeUers,Herkenbosch 13,63.
C.Peters,DLV 13,57. L.van
Alem,M__ibracht 13,21.
F.Gubbels.Ovu 12,50. JVul-
lers,Haelen 12^5. F.Hen-
drickx,Boek__l 11,80.
C.v.d.WeerdenJoppe 10,00.
J.Vo-senJdereveld 10,00.

Hoogste serie.
P-SmeeU.Odilia 195.
C.v.d.Weer_eiUoppe 124.
D.Koelen.Ovu 120. J.Frenc-
kenjtf'beek 117. A.Leenders-
Joppe 112. B.Dierx.Wessem
111 MPuts.M'beek 105.
Standen.
Hoofdklasse.
Ovu 2 2-12
Roggel 3-10
t Blaakven 3-10
Ovu 3- 9
Grathem 3- 8
Dos 3- 8
Paerdstal 2- 6
Montfort 2- 5
tStift 2- 5
Boekoel 3- 5
le klasse A.
M'beek 3-16
Herkenboech 3-13
Joppe 3-12
Maasbracht 3-10
Odilia 2- 8
Wessem 2- 6
Montfort2 2- 4
Haelen 3- 4
Mereveid 3- 3
Thorn
le klasse B.
Kot 3-14
Roggel 2 3-12
Swalmen 3-12
Ovu 3 3-10
Internos 3-10
Crescendo 3- 8
Odilia ï 3- 8
Boekoel 2 3- 6
Beegden 3- 6
Los Band 3- 5
2e klasse A
Veldpoort 3-19
Taverne 3-17
Mereveld 2 3-16
Montfort3 3-15
DLV 3-14
Crescendo 2 3-13
denHoek 3- 9
Vr.kring 3- 8
OVS 3- 6
Leveroy 3- 3
teklasse B.
Wessem2 3-16
Maneslust 3-15
Walhalla 3-15
Keteibink 3-15
Kot 2 3-13
deSter 3-11
Roermond 3-11
Montfort4 3-10
Maasbracht 2 3- 8
On» -3-6
2e klasse C.
Haelen 2 3-18
den Hoek 2 3-14
DDD 3-14
Top 3-14
Meijel 3-13
de Stevel 3-12
Grathem 2 2-10
Ramona 3- 8
Allerhand 3- 5
deSmids 2- 4
*eklasse D.
Joppe 2 3-18
Ovu 4 3-16
'tKlumpke 3-14
Mijnheerkens 3-14
Karot 3-13
Odilia 3 3-11
Beegden2 3-10
Meijel 2 2- 8
Wilhelminahof 2- 4
Stevensweert 3- 4

2e klasse E.
Tramhalte 3-24
Baexem 3-14
Internos 2 2-12
Dos 2 2-12
Ona 2 3-11
Casino 3- 9
Wesaem 2- 6
Grathem 3 2- 4
Pumpke 2- 2
Servaas 2- 2
2e klasse F.
Avanti 3-20
Top 2 3-16
Kot33-12
Karot 2 3-12
OVT 3-12
Montfort 5 2-10
Thorn 2 2-10
Veldpoort 2 3- 8
de Peel 3- 8
Oraryeteam 3- 4

te klasse G.
Vlodrop 3-19
Roggel 3 3-14
Heel 3-13
de Sport 3-12
Mijnheerkens 2 3-11
Odilia 4 3-11
Paerdstal 2 3-11
Hom 3-11
Beegden 3 3-10
Top3 3- 8

Ze klasse H.
Meijel 3 3-18
Joppe 3 3-16
Nunhem 3-14
Beegden 4 3-14
Posterholt 3-14
Roermond 2 2-12
Des 3- 9
Swalmen 2 3- 9
't Stift 2 2- 4
Oude Molen 3- 2

Eistee Cup 1988.
H«ffM_
A greep.
I.Laurens
2.Strok
3.Schreurs
4.San__foct
B greep.
l.Geuyen
2.van Praet
3.C_Uewaert
4.Peeters
Dmm_
I.Selder
2.80 s
3.Hau_m_ns
4.van Wiggen.

Nationale League klasse IC
H. deA. H-Kangoeroes V. 3-0
De SteegV.-H.de AH. 3-0
H. deA H-deHofstedeR 2-1
Nationale Leagne klasse 3F
United 8.H.-BC Venlo 0-3
R. taxi PS VU. Bears H
U.BearjH.-SUrdustS. 1-2



de reserves van het Amsterdam-
se VAD met minimale cijfers te-
rug te wijzen. Door deze resulta-
ten wordt de positie van de twee
Limburgse verenigingen onder-
aan de ranglijst een flink stuk
florisanter.

Samen met Eureka en De Ridder
zullen Den Haag, Alblasserdam,
en Gouda gaan uitmaken welke
twee degraderen. Over twee we-
ken staat het belangrijke duel
Eureka-De Ridder op het pro-
gramma.

DVS Schaesberg steeg naar een
gedeeld vierde plaats op de rang-
lijst middels een knappe krappe
11-0 overwinning op Gorinchem.

Van onze medewerker
BAS SCHREURS

.RUNSSUM- Het Brunssumse
De Ridder heeft tijdens de vierde
onde van de nationale damcom-
>etitie voor een stunt gezorgd
loor koploper Excelsior (Den
ïosch) met 11-9 te verslaan. Het
«rste tiental van De Ridder, dat
egen Excelsior voor de eerste
naai deze competitie over alle
>asisspelers kon beschikken,
iad de vorige drie wedstrijden
iog geen enkel punt weten te
'ergaren. Eureka uit Heerlerhei-
le, de andere Limburgse ploeg"
n de eerste klasse, behaalde
veneens een goedresultaat door

Het was duidelijk dat zowel
Eureka als De Ridder voor aan-
vang van de competitie het zeer
zwaar zouden krijgen. Eureka
verloor het vorig seizoen vier
sterke basisspelers, terwijl De

Ridder als kersverse promoven-
dus op papier over een niet al te
sterk team beschikte. Uit de eer-
ste drie wedstrijden scoorde al-
leen Eureka een mager puntje.
De prestaties in de vierde ronde
mogen zeer opmerkelijk worden
genoemd. De Ridder leek geen
schijn van kans te hebben tegen
Excelsior. De ijzersterke ploeg
uit Den Bosch had Eureka in de
eerste ronde al met de verschrik-
kelijke cijfers van 16-4. De Rid-
der maakte zijn naam als wissel-

Pancratiusbank/VCH: te weinig 'killersmentaliteit'

Datak/VCL krijgt
lesje in wilskracht Albert Krystek grootmeester

van onze medewerker PAUL DEMELINNE

BORN - Tijdens een judotoernooivan het district Limburg in de sporthal Het Anker in Bom, is de Heerlense sport-
schoolhouderAlbert Krystek (52) bevorderd tot zesde dan. Een unieke gebeurtenis voorhet districtLimburg. Nor-
maal gesproken worden debevorderingen alleen gedaan tijdens de nieuwjaarsreceptiein Nieuwegein. VoorKrys-
tek heeft men echter een uitzonderinggemaakt, door hem in eigen district deze dangraad toe te kennen. Krystek,
hij mag zich nu grootmeester noemen, kreeg deze dangraad toegekend vanwege zijn grote verdienste op het ge-
bied van judo in de laatste 35 jaarin Limburg. De rood-witte band werd aan Krystek uitgereikt door Vorstenbosch
als lid van de nationalegradencommissie. Ook de Schinveldse Limpens werd gelijktijdig bevorderd tot zwarte dan-
houdster. Limpens behaalde onlangs als bruine danhoudster het Nederlandskampioenschap in haar klasse.

Foto: PETER ROOZEN

LANDGRAAF/GOUDA - De volleyballers van Datak/VCL
hebben het eerste competitiepunt binnen. Veel voldoening
leverde dat wapenfeit helaas niet op, want de Landgraafse
equipe liet mogelijkheden op een grotere oogst liggen. VCL
kreeg van opponent en lijstaanvoerder Youngstar/Vrevok
een lesje in wilskracht en kansen benutten: 2-3 (17-15, 5-15,
15-5, 7-15, 12-15).

van onze medewerker

Rapid de buit;
VCH 2 de kater

VC Voerendaal zet Datak/VCL aan de kantRoel Maas was voor het eerst sedert
zijn enkelblessure weer van de par-
tij bij Pancratiusbank/VCH dat in
de eerste twee rondes taktisch ge-
disciplineerd speelde. Na 8-8 in de
eerste en 10-12 (met knappe opslag-
series van Pim Uyterschout en
Huub van de Heuvel) in de tweede
set verdween in aanvallend opzicht
de snit uit het Heerlense spel en
nam de foutenlast toe: 15-8 en 15-12.

Een mentale opdoffer die in de af-
sluitende doorgang genadeloos
door een geprikkeld Radius werd
omgezet in 15-3.

" LANDGRAAF - De heer
J.Hanssen uit Landgraaf wordt
tijdens de jaarvergaderingop 26
november in Slek-Echt door het
bestuur van de Nederlandse
Golfbiljart Bond voorgedragen
als voorzitter van de organisatie.
Hij is momenteel voorzitter van
de technische commissie en de
nationale strafkamer. Hij wordt
opvolger van Huub Daniels uit
Weert, die zijn functie neerlegt.
Ook wedstrijdleider Theo Graus
uit Echt trekt zich uit het bestuur
terug.

" MAASMECHELEN - De Ven-
lose darter Rene Strik eindigde
in de Elsloo-cup op een verdien-
stelijke tweede plaats. Wiel
Schreurs uit Roermond comple-
teerde het Limburgse succes
door de derde prijs weg- te sle-
pen. Winnaar werd de ongenaak-
bare Leo Laurens uit Vlaande-
ren.

MAASTRICHT - Ruim twee-
ëneenhalf uur nam het mara-
thontreffen tussen de nog
puntloze staartploegen Arte-
mis/Rapid 2 en Pancratius-
bank/VCH 2 in beslag. Een
partij waarin nerveusiteit het
matige niveau bepaalde en de
Heerlense toekomstploeg met
een kater bleef zitten: 3-2 (13-
-15, 9-15, 15-9, 17-15, 18-16).

goede leerschool. De ploeg doet 6f
varing op met het aankunnen vBj|
de druk die dit soort duels met zie"
meebrengt."
Pancratiusbank/VCH 2 domineer*
in de eerste sets, maar kwam in *problemen toen de RapidreserV*
vanafronde drie met wat meer oV«Jj
leg ten aanval trokken, terwijl IjJ
percentage fouten in service en st»
bij de Heerlense tieners onvers?
derd groot bleef: 15-9. Het romme'
ge spelbeeld onderging nauwelir
een verbetering, al gaven Sally D°f,mans en Connie Goessens bij tijd*wijle blijk van veel aanwezig tale"
In de uiterVnate spannende ontWjJ
pingvan de laatste sets trok Pand*
tiusbank/VCH 2 beide malen ontf
tuinlijk aan het kortste eind.

De pil van de nederlaag kreeg een
extra bittere nasmaak omdat Pan-
cratiusbank/VCH bij 15-16in de bar-
rage een Maastrichtse smash af-
blokte, dievia de arm van de Rapid-
aanvalster buiten rolde. Geposteerd
op slechts één meter afstand, sloot
de tweede scheidsrechter echter de
ogen voor het.gebeuren en onthield
daarmee de Heerlense equipe de
winst. Coach Jos Geraedts: „Jam-
mer van diearbitrale misser. Ander-
zijds zijn wedstrijden zoals deze een

In de derde divisie zegevierde
Voerendaal verrassend met gr"1*
cijfers tegen het favoriete P'
tak/VCL: 3-0 (15-8, 15-12, 15-3). £e'
verdiende zege, want de thuispl°s
toonde meer homogeniteit, tervw
Datak/VCL muurvast zat, me*
door het ontbreken van de geble5
seerde routinier Linda Bloem.

" VEENENDAAL - Tijdens ka-
ratedan-examens, die in Veenen-
daal werden afgenomen, slaagde
de Valkenburgse tweeling Diana
en Bianca Lotz (Sportschool We-
wengkan), voor de tweede dan.
Een belangrijke opstekervoor de
Valkenburgse dames die moge-
lijk worden geselecteerd voor
het Europees kampioenschap
over twee weken.

Pancratiusbank/VCH werd in Gou-
da door Radius met 3-0 (15-8, 15-12,
15-3) aan de kant gezet. Desondanks
constateerde de Heerlense coach
Huub Hollands: „Het klinkt, gelet
op de uitslag, misschien wat para-
doxaal, maar ditRadius was teklop-
pen geweest indien we wat meerkil-
lermentaliteit in de strijd hadden
kunnen werpen. Vooral als de tien
puntengrens in zicht kwam, ver-
dween bij ons de durf."

Pascal Haan werd in de eerste ronde
vrij snel tussen de lijnen gediri-
geerd door coach Harrie Smeets, na-
dat Datak/VCI een 8-4 voorsprong
nogal slordig uit handen gaf. De
thuisploeg overleefde een setpunt
bij 12-14, maar het 17-15 resultaat
kreeg geen direct vervolg. Een
agressiever Vrevok dicteerde in de
tweede reeks het scorev.erloop 15-5,
maar etaleerdetoch kwetsbare trek-
jes toen Joost Doensen, de beste
aanvallerbij de thuisploeg, en Frans
Crombach doel troffen met hun
messcherpe opslagen. Via 9-0 kwam
15-5 op het scorebord en borduurde
Datak/VCL aanvankelijk ook in de
vierde set met succes door op dat
stramien: 7-1. Vanaf die fase raakte
Datak/VCL echter van slag af toen
een andere blokorganisatie bij Vre-
vok meteen succes opleverde. De
anders zo koele afmaker René Rem-
merde sloeg zich liefst vier maal
achtereen vast op op een soloblok.
Frans Crombach: „We zaten te lang
op een dood punt. Bijgevolg kelder-
de het zelfvertrouwen." Vrevok
dwong een vijfde set af (7-15) en de-
monstreerde in diebarrage meer in-
zet en enthousiasme: 12-15.

Datak/VCL 2 verloor de ontmoeting
tegen VC Velden met 1-3 (15-9, 16-
-18, 11-15, 10-15). Slechts in de eerste
helft toonde de thuisploeg zich ge-
lijkwaardig aan de Noordlimbur-
gers. Breekpunt was de uitermate
spannende tweede set, waarin de
VCL reserves een 0-7 achterstand
bij 13-13 hadden weggepoetst. De
sluweroutinier Toon van deKroon-
enberg zette VC Velden in extremis
toch nog op winst: 16-18. Een tegen-
slag die de thuisploeg niet meer te
boven kwam. Aanvaller Ramon
Jungbauer: „Vanaf de derde set hin-
gen we als los zand aan elkaar. Het
ploegverband was totaal verdwe-
nen." Furos continueerde de weder-
opstanding die vorige week werd
ingezet. Het pittige duel tegen Inter-
kontakt/Pegasus werd met de nodi-
ge inspanning, maar verdiend in
winst omgezet: 3-1 (16-14, 15-11, 12-
-15, 15-7). Met dit resultaat hebben de
Kerkradenaren enige afstand van
de staartzone genomen.

De topper in deze klasse, het dUe
tussen VCE Boxmeer en Pand*tiusbank/VCH 3 leverde de eers*
seizoensnederlaag voor de toch 3
varen Heerlense formatie op: 3*
(15-7, 14-16, 15-7, 8-15, 15-9). D j

tak/VCL 2 streek kostbare punte
op in confrontatie met Rooyse VK'
0-3 (10-15, 9-15, 5-15).

Braggarts niet
opgewassen tegen

fanatiek Titanus
„De gelukkige winst is het enige
lichtpunt van de hele wedstrijd".
Veel balverlies, een laag schotper-
centage en weinig concentratie
brachten het wedstrijdniveau naar
een laag bedenkelijk peil. Beide
teams deden weinig voor elkaar on-
der en bleven gedurende de gehele
wedstrijd dicht bij elkaar. Rust-
stand 33-29. Drie minuten voor tijd
(60-53) vochten de gasten uit Neder-
weert terug maar kwamen nipt te
kort om de winst mee naar huis te
nemen.

„Een trieste bedoening", luidde het
commentaar van de ex-coach van
Brunssum Eagles, Bongarts, na af-
loop van het treffen tegen medede-
gradatiekandidaat Jumping Giants.

keek negen minuten later tegen een
50-54 achterstand aan. Een ijlings
genomen time-out had het gewen-
ste resultaat. De thuisclub ging over
op een ruim opgezette 3-2-zone, die
het de spelverdelers uit Limburg
moeilijk maakte.

Van onze basketbalmedewerker
TIBERT LAGARDE

ST.-MICHELSGESTEL - De Heer-
lense Braggarts-heren hebben hun
tweede basketbalduel verloren te-
gen het thuisspelende Titanus
(71-66) en de Brunssum Eagles
wonnen nipt met 62-61 van Jum-
ping Giants uit Nederweert.
Braggarts begon in een 2-1-2-zone-
verdediging. De basisspelers verde-
digden furieus en zetten een 8-2
achterstand om in een 8-11 voor-
sprong. De thuisclub verdedigde in

een fanatieke man-to-man. De strijd
bleef lang gelijk opgaan, maar werd
wel steeds grimmiger. Menige irrita-
tie over en weer waren niet in het
voordeel van het spel. De Heerlena-
ren bleven scoren, Titanus begon
echter met een grote serie succes-
volle drie-punts-schoten. Een aantal
van acht in de eerste helft was ge-
noeg om bij rust op een 44-36 voor-
sprong te kunnen bogen. In de
tweede helft startte coach Kerstjes
(Braggarts) eveneens met een man-
to-man-verdediging. Titanus werd
daar duidelijk door overbluft en

ROOSENDAAL - Rugbydj
EMRC uit Maastricht heeft een vj
diende maar zwaar bevochten '6-zege behaald bij de reserves v
RCC. Door deze overwinning h&,
EMRC alleen en ongeslagen de 1'
ding in de eerste klasse zuid. \
winst kwam tot stand door goed i
menspel tussen voorwaartsen I
driekwarten. Peter en Dick KesSj
scoorden de tri's uit fraai uitï
speelde spelmomenten. Eindstai 1

6-13.

EMRC
ongeslagen aar

de leiding

" Volle concentratie bij JohnnyLennartz.
Binnen een kwartier nam Excel-
sior een 9-5 voorsprong en liet
Eindhoven geen enkele kans.
Het tempo werd sterk verhoogd
en de verdediging sloot als een
kluis. De hele ploeg speelde een
uitstekende tweede helft, getui-
ge het feit dat vrijwel alle spelers
scoorden.

trekken: 5-5. Na rust tapte de
Sittardse ploeg uit een ander
vaatje en speelde bij vlagen de
Eindhovense korfbal-ploeg vol-
ledig weg.

SITTARD - Korfbalvereniging
Excelsior versloeg met 11-6
Eindhoven dat op de tweede
plaats van deranglijst staat.
Met name een uitstekende twee-
de helft wist Excelsior de zesde
overwinning op rij te boeken en
zo de eerste helft van de veld-
competitie met een eerste plaats
af te sluiten. De eerste helft ver-
liep erg spannend. Na een 2-0
voorsprong voor Excelsior
kwam Eindhoven sterk terug en
nam zelfs een 2-4 voorsprong.
Met veel moeite wist Excelsior
voor rust de stand nog gelijk te

Excelsior haakt
Eindhoven
aan zegekar

Trainer-coach Ton Moonen was
uiterst tevreden over de presta-
ties van zijn ploeg in de eerste
helft van de veldcompetitie.

Na deze goede eerste helft van de
veldcompetitie staat Excelsior
nu klaar voor de loodzware zaal-
competitie.

Het damesteam van Schimmert-
/Moonen verloor teleurstellend in
Wageningen tegen het onderstaan-
deShot. Daarmee wordt Schimmert
hekkesluiter in de eerste divisie.
Angelique Ruyschop deed wat ze
kon en won 3x. Frieda Houben won
lx, maar Sonja Severins kon niet in
haar spel komen en verloor haar
drie sets.

van onze tafeltennismedewerker
WEERT- De Megaclesdames zetten
hun opmars naar het kampioen-
schap in de eredivisie onverdroten
voort. Nu werd Middelburg, on-
danks een zieke Jasna Bernardic,
met 7-3 verslagen. Megacles gaat
aan kop met 71 punten uit 10 wed-
strijden, gevolgd door Irene met 45
uit 8.

Teleurstelling
Schimmert EMRC-II oogste waardering do'

hoewel niet compleet, pas in de la'
ste minuutvan RCC-111 te verliezj
18-16. Minder goed verging het jj
ongeslagen Grasshoppers uit Be
dat op bezoek ging bij de Wallab!
uit Venlo. Twee even sterke teaf*
met dit verschil dat Wallaby's tj
tisch knap speelde. Omdat rr
over grote voorwaartsen beschik
kickte Wallaby's de bal veel uit,
dat de daarop volgende line-outs
lemaal voor Wallaby's waren,
een 6-0 achterstand bij rust kW
Grasshoppers nog wel terug tot'
maar daarna kon men de druk f
meer aan, ook al nadat Alex Hv
geblesseerd was uitgevallen en \i
Jacques Bacchus geblesseerd raj
te. Koploper uit zuidoost-11, H$
len Sport-rugby, behaalde een ij
elementaire 0-40 overwinningbij;
Beren in Bree (B).

voor de thuisploeg, die maar vier at-
leten op de been kon brengen. De
eerste stap naar het landskampioen-
schap is gezet. Helios uit Simpel-
veld voert na de monsteroverwinnig
(1217-1101) op het Nijmeegse Atlas
alleen de ranglijst aan. Het punten-

totaal betekende tevens een nieuw
clubrecord.
Trainer Piet Strohlenberg nam bij
het onderdeel stoten geen enkel risi-
co. Hij speelde bij de eerste beurten

van zijn atleten telkens op safe,
waardoor de overwinning nimmer
in gevaar kon komen.

Op het persoonlijke vlak waren ook
successen te melden. Johnny Len-
nartz tekende op het onderdeel
trekken met 97.5 kilogram een
nieuw persoonlijk Cecord aan. Ook
zijn coëfficiententotaal van 287.13
betekende een nieuw persoonlijk
record. Ger Vandeberg behaalde
een persoonlijk record met 115 kilo-
gram trekken. Tenslotte stootte Ro-
ger godschalk, die buiten mededin-
gen meedeed, 92.5 kilogram om-
hoog, ok dit betekende een nieuw
persoonlijk record.

Van onze medewerker
JAN DE BOER

NIJMEGEN - Het was aan de tacti-
sche fout van de Nijmeegse ge-
wichtheffer Ton Leenders te dan-
ken dat het Simpelveldse Helios
met de eindzege tegen Atlas huis-
waarts kon keren. Driemaal in de
fout bij zijn poging 135 kilogram
trekken, betekende de doodsteek

Helios
heeft titel
in vizier

" Datak in de aanval tegen Vrevok. Uiteindelijk viste Datak
achter het net.

Foto: 3-POOT/DRIES LINSSEN
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Uitschieter De Ridder vallig team weer eens meer dan
waar en zorgde voor een verras-
sing van de bovenste plank. De
Bosschenaren kunnen hun kam-
pioensaspiraties voorlopig weer
in de ijskast zetten.

■ Limburgs dagblad
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