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Dodelijk
TNO waarschuwt dat de gegevens
van de Japanse steden niet zonder
meer bruikbaar zijn voor alle geval-
len waarin mensen met radio-actie-
ve straling in aanraking zijn geko-
men. De situatie in Hirosjima na de
atoomaanval is niet vergelijkbaar
met een ongeluk waarbij in mindere
mate radio-activiteit is vrijgeko-
men.

Toch durft TNO de stelling aan dat
radio-actieve straling voor twee
keer zo veel mensen dodelijk is dan
tot dusver is aangenomen.

'Geluidnorm overschreden'
Luehtkoeriers
aangeklaagd

Van onze verslaggever

U_k EN ~ De Vereniging Geen
Vliegveld Beek heeft deu vliegveld Beek gevestigde koe-

,'ersbedrijven 'XP International' en
Worldwide' aangeklaagdegens voortdurende overtreding

var> de Nachtvluchtenbeschikking,
hi? ,Ns de vereniging producerenvn vliegtuigen boven Beek en om-eevlng zowel elke nacht meer la.
toe' dan volgens diebeschikking is

' t>Raadsman van de vereniging, mr.
£" Bedaux, heeft de officier van jus-
utie verzocht tot vervolging over te«aan. De geluidnorm is in 1987 doore rechter gesteld op 55 decibel in
"J? slaapkamer. Volgens de vereni-§ln _ gaan de pakketvliegtuigenvaar voortdurend overheen en is re-
S^'matig sprake van uitschieters tot'y decibel,

bewijs voert de vereniging de
esultaten van geluidmetingen aan,"

?Je de Rijksluchtvaartdienst (RLD)
be§elmatig op Beek uitvoert. Hetetreft de maandrapporten van me-
lo_>en over de periode november»<w tot en met september 1988, die
re k

van de President van de
chtbank in Den Haag samen mete vereniging zijn uitgevoerd.

♦ Zie verder pagina 15

Het weer
|ONNIG EN DROOG

ontstaat vandaag een zuid-

" ostelijke luchtstroming met
ln _Warmere en dro_e lucht.

1 «ie aangevoerde lucht komt
ot!!,n'S bewolking voor, daar-
«i wordt het na het optrek-

in Van ocntendnevel een vrij
o_.üige dag en is het dro°e-\.nii!at er vanavond meer be-°iking wordt verwacht en de
*angevoerde lucht warmer is
VVa""^ er Seen vorst meer ver-
Ui» k

e w'nt* Baat var,daag1 het zuidoosten waaienen is
atig. De middagtemperatuur

circa 8 graden.oor actuele informatie be-, effende het weer in Limburg*unt U bellen 06-91122346.J^NDAAG:n?n °P: 07.47 onder: 16.59"oaanop: 06.39 onder: 16.01
JÜRGEN:n°n °P: 07.49 onder: 16.58'«aancp; 07.57 onder: 16.18

Chaos in
Nederland

DRIEBERGEN - Politie, wegen-
wacht, ambulancediensten, brand-
weer en bergingsbedrijven hebben
gisteren de hele dag en avond de
handen vol gehad aan de door de
dichte mist veroorzaakte verkeers-
chaos. Twee doden en meer dan
tachtig gewonden was de trieste
balans.

De Politieverkeerscentrale in Drie-
bergen moest extra personeel inzet-
ten, zowel langs de wegen als in het
communicatie-centrum zelf. Het is
volgens de verkeerscentrale nog
nooit zo gek geweest. „We hebben
geschiedenis geschreven: voor het
eerst is de ochtendspits overgelo-
pen in de avondspits", aldus woord-
voerder R. van Rees. Voor vanoch-
tend vroeg worden opnieuw proble-
men verwacht, vooral in het zuiden
van het land.
De dichte mist heeft gisterenvooral
in het zuidwesten van het land en in
Noord-Brabant tot grote verkeers-
problemen geleid. Het verkeer op
de Al 6, Rotterdam-Breda, werd to-
taal lamgelegd door een serie ernsti-
ge kettingbotsingen. Dat gebeurde

even ten noorden van de Moerdijk-
brug. Meer dan zeventig auto's bot-
sten daar op elkaar, vrachtwagens
kantelden en hier en daar ontstond
brand. De Moerdijkbrug werd daar-
na in de richting Breda afgesloten.
Talloze automobilisten stonden tot
gisteravond vast.

Het aantal files door de mist liep gis-
termorgen op tot 25 met een lengte
van in totaal 198 kilometer. Ruim
duizend personenauto's en vracht-
wagens moesten gisteren worden
weggetakeld na slippartijen en ket-
tingbotsingen. De stad Breda was
lange tijd onbereikbaar.

Woordvoerder J. Dellebeke van de
Politieverkeerscentrale meent dat
het zo niet langer kan.
Waarschuwen helpt niet, zo weten
de mensen van de Politieverkeers-
centrale inmiddels. In voor- en na-
jaar moeten vaak eerst klappen ko-
men, voordat het verkeer zich aan-
past aan de mist.

De ANWB heeft plannen een voor-
lichtingscampagne te beginnen
waarin verkeersdeelnemers wordt
gewezen op gevaarlijke weersom-
standigheden, zoals mist en ijzel.

" Vooral op de Al6
van Rotterdam rich-
ting Breda was het gis-
teren goed raak.
Brandweermannen
hadden hun handen
vol aan het blussen van
brandende wrakken,
zoals hier in de buurt
van de Moerdijk. Twee
mensen vonden de
dood gisteren, velen
werden gewond.

Man gedood bij
bedrijfsongeval
GELEEN - De 26-jarige J. Gelder-
blom uit Nieuwpoort bij Rotterdam
is gistermiddag bij een bedrijfson-
geval op het DSM-terrein in Geleen
om het leven gekomen.

Het stoffelijk overschot van de man,
die in dienst was van een Rotter-
dams schoonmaakbedrijf, werd
even na drie uur in een stilgelegde
reactor van de benzinefabriek beho-
rend bij Naftakraker 3 ontdekt.

De man was even eerder de reactor
met beademingsapparatuur bin-
nengegaan om daar schoonmaak-
werkzaamheden uit te voeren.

Het was gisteravond nog onduide-
lijk wat de oorzaak van het ongeluk
is geweest. Er wordt doorpolitie, ar-
beidsinspectie en justitieeen onder-
zoek ingesteld.Ruding: reële

lonen stijgen
BRUSSEL - Minister Onno Ruding
van Financiën is het niet eens met
de analyse van de EG-commissie in
Brussel die zegt dat de reële lonen
in Nederland volgend jaar met een
kwart procent zullen dalen. De
loonkosten zullen dalen omdat de
sociale lasten voor de werkgevers
omlaag gaan, zo zei hij maandag in
Brussel. Ruding voorspelde voor
Nederland in 1989 een stijging van
de koopkracht die mede het gevolg
zal zijn van een duidelijke produkti-
viteitsstijging.

Ruding is het wel eens met de uit-
spraak van de Commissie dat het op
het ogenblik goed gaat met de Euro-
pese economie. Die zal dit jaar met
3,5 procent en volgend jaar met bij-
na drie procent groeien (in ons land
dit jaaren volgend jaarmet 2,25 pro-
cent).

TNO: veel meer doden door radio-activiteit dan aangenomen

Gevolgen straling onderschat
Van onze Haagseredactie

DEN HAAG- Radio-actieve straling blijkt veel meer mensen te doden dan tot dusver
werd aangenomen. Tot die conclusie komt de organisatie voor toegepast natuurweten-
schappelijk onderzoek (TNO). TNO baseert zich op waarnemingen in de Japanse ste-
den Hirosjima en Nagasaki, die in de Tweede Wereldoorlog door de Amerikaanse
atoombommen werden getroffen.

De Vereniging Milieudefensie
meent dat debevindingen van TNO
in elk geval in ons land moeten lei-
den tot strengere stralingsnormen
en -voorschriften. Een woordvoer-
der van het ministerie van Milieu
weigert commentaar, omdat het nog
slechts om het concept-verslag van
een onderzoek zou gaan. Publicatie
van het volledige eindrapport wordt
pas volgend jaarverwacht.

TNO maakte voor haar rapportage
gebruik van waarnemingen die al
tientallen jaren in Hirosjima en Na-
gasaki worden gedaan. Uit die gege-
vens blijkt dat radio-actieve straling
bij veel meer mensen schadelijke
gevolgen teweegbrengt dan werd
verondersteld.

sport

Roda JC goed gemutst
" Ondanks alle sombere verwachtingen verliep de reis van Roda
JC naar Charkov exact volgens tijdschema. „Dat bespaart een hoop
ellende," vond trainer Jan Reker. „Wij kunnen ons nu in alle rust
concentreren op de wedstrijd tegen Metallist. Er heerst een prima
Europacup-sfeertje. Wij hebben de smaak te pakken." Mede dank
zij Roda-chefkok Jacques Valk, die in Hotel Intourist in Charkov op
handen wordt gedragen door (vlnr) René Trost, Jan Nederburgh
en Ernie Brandts.

Foto: 3-POOT/DRIES LINSSEN

" Rob Ehrens en Sunrise, een paar apart

# Guus Hiddink waarschuwt PSV

Moeder vindt
na 43 jaar
zoon terug

BONN -"Een 64-jarige Duitse
heeft, na 43 jaar en in Zuid-Afri-
ka, haar zoon teruggevonden die
aan het eind van de oorlog ver-
dwenen was. Dit meldt de boule-
vardkrant Bild Zeitung gisteren.
Kort voordat de Sovjet -t. oepen
in de winter van 1944-45 Königs-
berg (het huidige Kaliningrad in
de Sovjetunie) in Oost-Pruisen
innamen, gaf Traute Mittenzwei
haar éénjarige zoon Peter in de
handen van stiefouders opdat
die hem naar het westen zouden
meenemen.

Zij hoorde daarna 43 jaar lang
niets van hem, tot het Westduitse
Rode Kruis hem wist op te spo-
ren. Nadat hij zijn pleegouders
bij een bombardement had ver-
loren, ging Peter aan boord van
een schip naar Zuid-Afrika waar
hij nog woont onder de naam
Pieter du Pisani.

Vorige week heeft Pieter zijn
moeder in de Bondsrepubliek
weergezien. Overigens hadden
zij een tolk nodig om met elkaar
te praten: moeder spreekt alleen
Duits, de zoon beheerst alleen
Engels en Afrikaans.

Voorstellen voor
strenge handhaving

rij tijdenregeling
Van onze redactie economie

DEN HAAG - De wettelijke
rij- en rusttijden van vracht-
wagen- en buschauffeurs wor-
den op grote schaal overtre-
den. Vijfenzeventig werkuren
per week is eerder regel dan
uitzondering en 56 procent
van alle chauffeurs erkent dat
ze wel eens knoeien met de ta-
chograaf. Het Europees Parle-
ment zal daarom binnenkort
voorstellen tot een strengere
handhaving van de rijtijdenre-
geling in behandeling nemen.

De voorstellen zijn opgesteld door
de vervoerscommissie van het
Europees Parlement. Aanleiding is
een recent Nederlands onderzoek
van de Rijksuniversiteit Groningen,
waaruit blijkt dat de meeste chauf-
feurs ondanks alle wettelijke rege-

lingen nog steeds veel te lange
werktijden maken en daarmee een
groot gevaar voor de verkeersveilig-
heid vormen.

Opjagen
De chauffeurs, zelf kunnen daa
vaak niet veel aan doen. De trans
portbedrijven plannen de ritten z<
strak, dat opjagen en jakkeren on
vermijdelijk zijn. Dertig procent
van de chauffeurs blijkt per nacht
niet langer dan zes uur te slapen,
veertien procent slaapt zelfs nog
geen vier uur per nacht. Veel chauf-
feurs zitten _dan ook oververmoeid
achter het stuur. Achtentwintig pro-
cent erkent wel eens rijdend in
slaap te zijn gevallen, zeven procent
heeft wel eens slapend een ongeluk
veroorzaakt.

Onvoldoende
Volgens Ben Visser, lid van de so-
cialistische fractie in het Europees
Parlement en opsteller van de nieu-
we voorstellen, is de bestaande rij-
en rusttijdenregeling onvoldoende
om een redelijke werkweek voor
chauffeurs te garanderen. Daarom
moet er een volledige tijdregeling
komen, waarin allewerkzaamheden
zijn geregeld. Nederland kent zon
systeem al, maar andere Europese
landen nog niet.

De vervoerscommissie pleit er voor
in alle EG-landen gelijke strafmaat-
regelen vast te stellen. Een bedrijf
datregelmatig bij overtredingen be-
trokken is, moet zijn vergunning
kwijtraken.

Of de nieuwe rij- en rusttijdenrege-
ling in heel Europa zal gaan gelden,
hangt vooral af van de gezamenlijke
Europese vervoersministers. Die
hebben eerdere voorstellen tot ver-
betering van de regeling twee jaar
geleden van tafel geveegd. Vooral
minister Smit-Kroes heeft zich toen
zeer verzet tegen meer controle op
de transportbedrijven.
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Verbouwingsopruiming
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Damesstoffen
Zware badstof van "De Witte Lietaer" met kleine

schoonheidsfoutjes.
In 10 verschillende kleuren. Dubbel breed.

Van 29.- per meter. Voor

15 -_JL %J " per meter.
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Fraai liederenrecital
in Generaalshuis

MAASTRICHT - In het meest sfeerloze
concertzaaltje van Maastricht - de
'sterfkamer' van het Generaalshuis -
startte de vereniging 'Vrienden van het
Lied' afgelopen zondagmiddag voor
exact 35 liedfanaten de nieuwe sei-
zoenreeks liederenrecitals. De mezzo-
sopraan Fiekojan Hoolboom, aan het
Jamaha-vleugeltje begeleid door Wies
Oegema, en de bariton Frans Huijts,
met als 'toetsenist' Frans van Ruth,
brachten in plaats van het oorspronke-
lijk geplande Beethoven/Ravel-pro-
gramma een afwisselend recital onder
het motto 'Eerst ik, dan jij, dan ik weer
enz.'. Een achttal liederen van Hugo
Wolf werd dus paarsgewijs om en om
uitgevoerd, wat me bepaald niet bevor-
derlijk leek voorde concentratievan de
executanten. Desondanks beant-

woordde beider kernachtige interpre-
tatie van de liederen uit de 'Mörike-Lie-
der' en het 'Spanisches Liederbuch'
geheel aan de verwachtingen. Omdat
de vereniging 'Vrienden van het Lied'
het zingen van Nederlands repertoire
op haar recitals verplicht stelt, voerde
het vrouwelijke duo 'La maumariée' (1
en 2) van Willem Pijper uiten brachten
de twee mannen een viertal Franse lie-
deren van Henriette Bosmans.

De twee vocalisten toonden zich op
hun best na de pauze, toen ze elk een
cyclus zongen. Na twee vlotte 'Irisch
country songs' verklankte Fiekojan
Hoolboom bijzonder fraai de cyclus 'A
Charm of Lullabies', opus 41 (1947)
van Benjamin Britten, met vooral het
vierde lied 'Quiet sleep!', op tekst van
Randolph, in een opvallend 'spreken-
de' dictie. De mezzo voorkwam met
een beeldende vertolking de mogelijke

eentonigheid, die bij deze reeks van
vijf wiegeliederen altijd op de loer ligt.
De door Maurice Ravel rond de eeuw-
wisseling op gedichten van Jules Re-
nard geschreven 'Histoires naturelles'
bezitten een op tekstdeclamatie geën-
te zangpartij, waarbij de piano voor
een soort schilderachtig decor in over-
wegend pasteltinten moet zorgen.
Frans Huijts' versie van deze vijf liede-
ren was van uitstekend gehalte, al had
hij het subtiele parlando-element veel
meer uitgepuurd kunnen brengen, ze-
ker in het laatste lied, over het parel-
hoen. De twee begeleiders volgden
muzikaal exact de desbetreffende vo-
calist(e); er was in beide gevallen
zicht- en hoorbaar sprake van een
echte muzikale tweeëenheid.

Alle pianoconcerten in Eurogress van Aken

Beethovencyclus
met Justus Frantz
HEERLEN - Er zijn momenteel nogal wat Poolse musici in onze con-
treien. Zo verzorgt het Wielkopolska Symphonie-orkest uit Poznah deze
dagen de muzikale begeleiding van het oratorium 'Jeanne d'Arc au bü-
cher' van Honegger, dat wordt gebracht door het Limburgs Concert-
koor. Komende zaterdag geven diverse Poolse solisten gestalte aan de
opera's I Pagliacci van Leoncavallo en Cavalleria Rusticana van Mas-
cagni, die in het kader van het tienjarig bestaan van deLimburgse Ope-
ra Vereniging door de Bredase Opera worden gepresenteerd.

Maar ook even buiten onze landsgren-
zen zijn Poolse musici actief. Zo geeft
de in 1980 opgerichte Polnische Kam-
inerphilharmonie uit Warschau zondag
20 november om 20.00 uur een con-
cert in Eurogress te Aken. Tijdens dit

concert zal de befaamde Duitse pianist
Justus Frantz drie pianoconcerten van
Ludwig van Beethoven uitvoeren, nl.
de nummers 1, 2 en 3. In maart 1989
zal de pianist in dezelfde lokaliteit de
beide andere pianoconcerten van

Beethoven verklanken. Justus Frantz,'
die bij Deutsche Grammophon diverse
plaatopnamen heeft gemaakt, musi-
ceerde onder leiding van grote dirigen-
ten als Herbert von Karajan en Leo-
nard Bernstein. In 1986 speelde hij de
pianoconcerten van Beethoven voor
het eerst op twee concertavonden. In
datzelfde jaar voerde hij in Europese
steden ook alle pianoconcerten (27 in
totaal) van Mozart uit. Grote bekend-
heid en roem oogstte Justus Franck
als intendant van het Schleswig-Hol-
stein Musik Festival, dat inmiddelswe-
reldfaam heeft verworven.

Kaarten voor het concert van zondag
20 november zijn te verkrijgen bij Kon-
zertdirektion Hubert ~ Geulen,
S 0949/241551250.

" Justus Franz,
solist in Eurogress.

Provinciale
filmdag

ECHT - De Stichting Filmvorming Lim-
burg (SFL) houdt komende zondag 13
november voor detweede maal dit jaar
een provinciale filmdag. Plaats van
handeling is het Royal Theater, Peyer-
straat 47 in Echt. Als thema zijn drie
bekroonde films gekozen. Om 11.00
wordt The dead' van de onlangs ge-
storven regisseur John Huston ge-
draaid. Om 14.00 uur begint 'Yeelen',
de prachtige film van de Afrikaanse re-
gisseur Souleymane Cissé uit Mali.. Deze film, die de speciale juryprijs in
Cannes kreeg, toont een tijdloos dra-
ma uit de Afrikaanse mythologie. Om
16.00 uur wordt Babatte's Feast van
de Deense regisseur Gabriel Axel ver-
toond. Deze film kreeg in Hollywood de
oscar voor de beste buitenlandse film.
Voor meer informatie kan contact wor-
den opgenomen met Hay Joosten,
Ö 04750-33945.

Dirigent
onderneemt

recordpoging
HOOGEZAND - De dirigent Sim
Noordhof uit Hoogezand gaatbegin
volgend jaar een poging onderne-
men het wereldrecord dirigeren te
verbeteren. Met deze recordpoging
van 20 uur wil Noordhof geld bij-
eenbrengen om de komst van het
Poolse mannenkoor Arion uit Poz-
nan in mei 1989 te financieren. Aan
de uitvoering op 6 en 7 januari ne-
men ongeveer 200 muzikanten
deel. Daaronder zijn vijf koren die
door Noordhof gedirigeerd worden,
aangevuld met een blaasorkest.

Het oude wereldrecord dirigeren
(12 uur) staat ook op naam van
Noordhof. Hij vestigde dit twee jaar
geleden. Het leverde hem zelfs een
vermelding op in het Guiness book

of records. De vermelding in het
Guiness book vindt hij slechts bij-
zaak. Noordhof: „Sinds 1982 be-
staat er een uitwisseling tussen het
koor Future uit Hoogezand en Arion
uit Poznan. Met Future hebben we
inmiddels vier toemees door Polen
gemaakt. Er is een verstandhou-
ding tussen de twee koren onstaan
diemeer is dan alleen vriendschap.
Om de komst van 50 Polen in mei
volgend jaar te bekostigen hebben
we 10.000 gulden nodig. Alles wat
ik meer bij elkaar krijg, gaat naar de
zeehonden van Lenie 't Hart."

Noordhof verwacht tussen de 8.000
en 10.000 toeschouwers bij de re-
cordpoging. „Twee jaar geleden
kwamen er ongeveer 5.000. Nu het
langer duurt, verwacht ik ook veel
meer publiek." Het ligt in de bedoe-
ling dat Radio Noord veel aandacht
besteedt aan de recordpoging. Ook
de Duitse NDR en het televisiepro-
gramma Van gewest tot gewest
hebben al belangstelling getoond
voor de uitputtingsslag.

Auditie van
Studenten

Kamerkoor
MAASTRICHT - In de Muziekschool,
St. Maartenspoort te Maastricht, wordt
komende vrijdag tussen 20.00 en
22.00 uur een auditie gehouden van
het Nederlands Studenten Kamerkoor.
Het NSK, dat bestaat uit studenten en
ex-studenten uit het hele land, wordt
jaarlijksopnieuw samengesteld.

In een korte, intensieve repetitie-perio-
de van enkele weekeinden en een
week (januari/februari) wordt het re-
pertoire ingestudeerd, waarna acht
concerten in diverse Nederlandse ste-
denworden gegeven. Op het program-
ma van dit jaar staan werken van Brit-
ten, Werle, Stockhausen, Barlow en
Musgrave. Bovendien zal muziek voor
koor en electronica van de Utrechtse
componist Ton Bruyneél worden uitge-
voerd. Het koor, dat dit jaar .5 jaarbe-
staat, zal samen met reünisten uit ko-
ren van voorgaande jaren twee lus-
trumconcerten geven, met o.a. werk
van Selle, Mahler, Berg en Penderec-
ki. Dirigent van het NSK isCees Rotte-
veel.

Nieuwe HST-produktie
HEERLEN - 'Dr Sjat van de Tant Zeef. Dat is de
titel van de nieuwe produktie van het Heerlens
Streektheater, die vrijdag 25 november in première
gaat, gevolgd doorreprises op 26, 28, 29 en 30 no-
vember en 6 en 7 december. Komende vrijdag start
de kaartverkoop aan de kassa van de Heerlense
Stadsschouwburg (045-716478). Telefonische
plaatsbespreking is ook mogelijk onder nummer
045-716607.
De rolbezetting van deze nieuwste produktie is een
garanatie voor succes, beweert het HST. Met Lieske
van de Tillaard en Harry Vaessen heeft de groep in-
derdaad twee ervaren rotten in zijn gelederen en
ook Piet Boonstra en Jon Erkens, die het stuk be-

werkte, staan garant voor 'degelijk' spel. Onder re-
gie van Wim Hoogendam spelen verder Hetty Pluy-
men en Corrie Louvenberg.

In Dr Sjat van de Tant Zeef krijgt de ongehuwde en
dus eenzame hoofdpersoon op een goede dag on-
verwacht bezoek. Dit blijkt diepe indruk op haar te
maken; zodanig zelfs, dat ze haar nauwe banden
met de buurt enigszins verwaarloost. 'Wat is beter,
een goede buur of een verre vriend?' is de vraag, die
het HST probeert te beantwoorden. Natuurlijk gaat
het beantwoorden van deze vraag gepaard niet de
nodige humor, zoals die van het HST bekend mag
worden verondersteld.

" De hele HST-cast van 'DrSjat van de Tant Zeef.

Duo Otto/Ehlen
in Kopermolen

VAALS - Sinds enige tijd worden er
met de regelmaat van de klok culturele
activiteiten georganiseerd in museum
De Kopermolen in Vaals. Niet alleen
exposities, maar ook concerten, die
een gevarieerd aanbod te bieden heb-
ben en tal van Limburgse musici naar
Vaals halen. Komende zondag is er
weer zon concert in De Kopermolen,

waarop twee bekende musici acte de
présence geven: 'onze eigen' Tonie
Ehlen en Ottolien Otto, die sinds enke-
le jaren de drukke Randstad verruild
heeft voor een rustig verblijf in Zuidlim-
burgse dreven.
Sinds die tijd vormen pianiste Tonie
Ehlen en fluitiste Ottolien Otto een duo.
Daarvóór was Ottolien Otto gedurende
achttien jaar solofluitiste van het Am-
sterdams Philharmonisch Orkest en
speeldezij kamermuziek in diverse be-
zettingen. Tonie Ehlen, docente aan
het Maastrichts conservatorium, heeft
zich de laatste jaren veelvuldig gema-
nifesteerd als pleitbezorgster van he-
dendaagse (Nederlandse) muziek,
waarbij ook de Limburgse componis-
ten niet werden vergeten.
Ook op het programma, dat het duo
komende zondag (aanvang 20.00 uur)
zal uitvoeren, komt werk voor van een
nog levende 'Limburgse' componist,
nl. van de in Vijlen wonende Robert
Heppener. Van hem wordt - in premiè-
re - de fluit-solo 'Q'amas laura uitge-
voerd.

recept h. meijer
Vegetarische
eierragoût
De appel blijft, veruit het populairste
fruit in ons land, we eten gemiddeld
ruim 21 kilo per persoon per jaar. Ge-
zien de goede kwaliteit en smaak van
de Hollandse appels niet verwonder-
lijk. Een onlangs door de ministeries
van Landbouw en WVC uitgevoerd
onderzoek toontaan, dater in ons land

veel te weinig fruit en verse groente
wordt gegeten.
Daarom dit recept, iets anders dan ap-
peltaart en appelflappen.

Benodigdheden: 6 eieren, 45 g boter,
40 g bloem, 1 prei, 1 el kerriepoeder, 6
dl bouillon (van een groentetablet),
100 g champignons, 1 rode paprika, 2
appels, 2 el Californische rozijnen,
bieslook en peterselie.

Kook de eieren hard, laat ze afkoelen
en pel ze. Verhit de boter, snipper de

prei klein en fruit deze met de kerrie-
poeder in de hete boter. Voeg bloem
toe, roer deze goed over de bodem en
voeg daarna al roerende de bouillon
toe. Was en snijd de champignons en
paprika en voeg deze bij de ragout.

Schil de appels, snijd ze in blokjes en
voeg samen met in stukjes gesneden
eieren en rozijnen toe. Gameer voor
het serveren met fïjngeknipte bies-
look en peterselie. Serveren met droge
rijst of bij de lunch in een pasteibakje.

Limburgse
muziek
op radio

HEERLEN - Limburgse zangers
en musici zijn komende dagen
veelvuldig op de radio te beluiste-
ren. Zo is er komende vrijdag-
avond een rechtstreekse uitzen-
ding van het radio 4 programma
Musica Nova vanuit het INTRO-
podium in de Maastrichtse mv*
ziekschool. Limburgs semiprofes-
sioneel kamerkoor Studium Cho-
rale zal 0.1.v. Henri Delnooz tus-
sen 22.30 en 23.30 uur de nieuwe
compositie van Henri Delnooz
'Elis' uitvoeren. Verder staan er
tijdens dit concert uitvoeringen
geprogrammeerd van gitarist Wim
Hoogenwerf en het Aurelia Saxo-
foon Kwartet. Komende zondag is
er vanuit de parochie Maria Onbe-
vlekt Ontvangen te Amsterade
een rechtstreekse eucharistievie-
ring op radio 4. Vanaf 10.00 uur
zullen de gregoriaanse zangers
van het Getrudiskoor de vaste ge-
zangen uit de vierde mis en de
wisselende gezangen van de 23-
-ste zondag uitvoeren.

Zondagmiddag om 16.00 uur
geeft de Limburgse jazz-formatie
Jazz'sin een concert in de BFO'
studio in Hilversum, dat door de
VARA wordt opgenomen en op
vrijdag 16 decembervan 12.30tot
13.00 uur via Radio 4 wordt uitge-
zonden. Deze Heerlense forma-
tie, die bestaat uit Peter Verheijen
(contrabas), Mare Huinen (trom-
pet), Pieter Gulpen (altsaxofoon).
Ruud Vondenhoff (trombone).
Bert Spits (drums) en Jan Halle-
ma (gitaar) bestaat vier jaar. Het
repertoire bestaat uit bossa's.
blues, jazz en swing bebop. Veel
aandacht krijgt daarbij het Neder-
landse repertoire van o.a. Vera
Vingerhoeds en de Limburgers
Joepvan Leeuwen en Frans Guü-
kers.
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WAIDRINC
Het mooiste dorp in Tirol heeft voor

lezers van het Limburgs Dagblad
de volgende aanbieding:

U reist per auto (± 800 km) en komt aan op
7 januari '89 21 januari '89 -

14 januari '89 of 28 januari '89

Niet-autoreizigers kunnen reizend per
pendelbus (’ 135,- p.p.) van ditzelfde S

aanbod gebruik maken. \
v̂o
he
PaU verblijft 7 nachten op basis van halfpension in hotel: m;
va

&ÉÊÈ mf**

i ____é bi

fe jpW _, |jyp |jh Hb* : i^_______é k

TIROLERHOF ***
Alle kamers zijn hier voorzien van douche/bad - wc - telefoon.
Dit gezellige familiehotel beschikt ook over een sauna en staat

bekend om zijn gastvrijheid en prima verzorging. ,
PrijS ’ 399,- p.p. (Toeslag 1 p.k.: ’ 45,-)

* voor 28/1 geldt een toeslag van ’ 36-

München Autobahn Salzburg

_\ Lmi
o Wien

3 Kufstein

| \ Wi Winkl

— \ Skiporadies
I \ Slemplatte

■^^ ___ m^\ __Lofer" W. W
bruck u ,„ Tirol omBrenner | | jee

Bij boeking vóór 1 december verdient u VELE GULDENS
op het totaalpakket:

Voor SKIËRS bevat
het totaalpakket:

Skipas voor de hele week Ml
JÊm (inkl. busvervoer naar de B.H

STEINPLATTE)

eS 1 \____\
Ze ..pr day iaats ..na j" Ik 2* pfr id °P' '""* i savend

l/oor LANGLAUFERS bevat
het totaalpakket:

Zes dagen langlauf
W^ I uitrusting (schoenen, ski's, stokken) I

S, Wmm _P^If^ua^aive da9)tste d^3^^^^a I
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Snelle beslissers kunnen boeken middels onderstaande bon.

AANMELDINGSBON
Naam: Aantal pers.:

Adres:

Woonplaats-(-postcode:

boekt voor de Wintersportaanbieding in Waidring in hotel Tirolerhof

Aankomstdatum:

Maakt wel/geen* gebruik van
hettotaalpakket voor D SKIËRS a’ 299,-

D LANGLAUFERS a ’ 199,-
----^_^_"_^_^_"_^-^-^-^_i__^_«»_^-^-^-^-^-^"»""^^-^-^-^-^-^-"-*

Bon inzenden: Limburgs Dagblad, afdeling PR, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen. Na inzending ontvangt uvan ons een bevestiging waarna

een aanbetaling van ’ 25- dient te geschieden.



Doden bij
aardbeving

zuiri ~ **_ een aardbeving in het
m_Testen van China zijn zondag
me„_fns 600 doden gevallen, aldus

i aarifu e gistem de staatsradio. De
deed zich vlak bij de

\_T„nf met Burma voor en had een
ter ht van 7.6 op de schaal van Rich-

Mislukt project
Automatisering

kostte 33 miljoen
hehw" HAA-G - Zeven ministeries

m de afgelopen jaren 33,6
mi _°t? gulden besteed aan een
rin gezamenlijk automatise-
k'SfProJect. Het project, dat be-
sch Stond als centrale automati-p^e financiële administratie (CA-*v. is inmiddels gestopt.

I ditnisteL Ruding (Financiën) heeft
deu u amer laten weten. Inmid-
l_n_ n^bben Financiën, Binnen-
slnt__ a_en en Sociale Zaken be-k v*-. met Zljn drieën een nieuwe£rsie van het CAFA-project te star-

zr. _ ens de bewindsman is CAFA"duur uitgevallen omdat het sys-cem voor alle betrokken ministe-es bruikbaar moest zyn waarbij
ezelfde techniek en programma-tuur werd gebruikt. In de praktijk

Dleek dat erg moeilijk.

Baby Renee
naar huis

BERECHT - De baby Renee
Wer.. Vl^f daëen na zijn geboorte

V* ontvoerd door een labiele
oUdiw" zal morgenvroeg met zijn, ue_s terugkeren naar de ouderlij-

a het terugvinden van Renee vori-
PaaWer!k donderdag heeft het echt"
derH ios met de kav opnieuw on-
2ip_ lekregen in het Merwede
hehKnuis in Dordrecnt- Daardoor
rusi ifn ouders en baby zich in alle
ru , kunnen voorbereiden op de te-keer naar huis.
voq ziekenhuis wijst er op dat het
is h t

gezin Bos van groot belang
lm " na nun terugkeer in de wo-
de _.

m de Rijnstraat in Dordrecht
Rel ï rondom hen zo spoedig mo-
kom terugkeert- Het gezin blijft de
steu nde Psychosociale onder-
h_ _ln-- ontvangenvan de kant van
Cl Merwede Ziekenhuis.

Braks: uitstoot van
ammoniak beperken

Van h u^* ~ e vei"dere verzuring
ge ac bossen moet worden tegen-
dino311! met net ammoniakbestrij-
vopf splan- In het kader van de uit-
best -„ Van de Mestwet is met de
al ,lriJding van ammoniakuitstoot
of rf;? 0-1nen- N°g niet is te zeggen,
öat beleid al vruchten afwerpt.
Lan_}w volgens minister Braks van
Kan? w' die ditzei in de Tweede
v»Jrer' pas in de jaren negentig teJ^rwachten.
naar _resuJtatenvan een onderzoek
ons ï e.situatie van alle bossen in
dit i ' dat in de eerste helft van
de tr Werd uitgevoerd, blijkt dat
Jaar°eStand ten opzichte van vorig
BraW-Vry.wel stabiel is gebleven.

*s zei dat het rumoer dat vorige

week ontstond rond de uitkomsten
van een onderzoek naar de verzu-
ring van de universiteit van Nijme-
gen, voor hem weinig nieuws bevat-
te. De onderzoeksresultaten warenal dit voorjaar bekend en zijn ver-
werkt in het onderzoek van het mi-
nisterie.

Braks zei ook dat sinds het meeja-
renplan bosbouw in werking is ge-steld reeds 10.700 hectaren nieuw
bos zijn aangelegd. Volgens hem
wordt de uitbreiding met 23.000
hectaren in het jaar 2000 gehaald.
Hij wil zelfs een uitbreiding met5000 hectaren. Hierover zal binnen-kort eenkabinetsbesluit worden ge-
nomen.

Raad: burgemeester
uit ambt ontzetten

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Minister C. van Dijk
(Binnenlandse Zaken) is bereid in te
grijpen in de bestuurscrisis in Smal-
lingerland, wanneer blijkt dat de ge-
meenteraad daar met 'behoorlijke
argumenten' tegen het functioneren
van burgemeester Smallenbroek
komt. Volgens de bewindsman
moet de Friese commissaris der ko-
ningin Wiegel zich eerst over de
zaak buigen, maar Van Dijk is ook
bereid zich zelf met devertrouwens-
crisis te bemoeien.
De motie van wantrouwen die de
gemeenteraad gisteravond tegen
Smallenbroek aannam, is op zich
geenargument om de burgemeester
de laan uit te sturen, aldus VanDijk.
De burgemeester wordt benoemd,
niet gekozen,aldus debewindsman.
Deze week zal een deputatie van de
gemeente Smallingerland met Van
Dijk gaan praten over de 'onwerk-
bare en onhoudbare situatie' die is
ontstaan doorhet besluit van burge-
meester Smallenbroek om zijn
werkzaamheden te hervatten. De
gemeenteraad wil dat de minister
deKroon voorstelt de burgemeester
uit zijn ambt te zetten.

De burgemeester legde direct hier-
na een verklaring af, waarin hij de
raad aanbood te pogen het vertrou-
wen te herstellen. Smallenbroek
voegde hieraan toe er niet voor te
voelen weer met ziekteverlof te
gaan en ongeacht de opvatting van
deraad aan het werk te blijven.

PvdA'er Van Poeteren verklaarde
namens de gehele raad dat de bui-

tenwacht „nog niet het topjevan de
ijsberg" heeft gezien van de proble-
men rond burgemeester Smallen-
broek. „De zogenoemde Zwolse af-
faire is op zich geen reden om het
vertrouwen op te zeggen. Het was
slechts een incident in een lange
reeks die alles te maken heeft met
een alcoholprobleem, dat niet be-
perkt blijft tot de privésfeer", stelde
Van Poeteren.

Weer levenslang
geëist tegen

Heijn-ontvoerder
AMSTERDAM - De 45-jarige
man uit Landsmeer die op 9 sep-
tember vorig jaar Ahold-topman
Gerrit Jan Heijn ontvoerde en
doodde, verdient alsnog levens-
lange gevangenisstraf. Dat be-
toogde procureur-generaal me-
vrouw mrA. Korvinus gister-
middag voor het Amsterdamse
gerechtshof. Korvinus vindt dat
de door de Haarlemse rechtbank
opgelegde straf (twintig jaar ge-
vangenisstraf en TBR) geen
recht doet aan de uitzonderlijke
ernst van de feiten.

Zowel het Openbaar Ministerie
in Haarlem als de verdachte wa-
ren in beroep gegaan tegen het
vonnis dat de Haarlemse recht-
bank op 14 juli wees. De Lands-
meerder vond de opgelegde straf
te hoog.

„Ik heb het gevoel dat men te
weinig rekening heeft gehouden
met mijn psychische omstandig-
heden", zei de verdachte gisteren
in Amsterdam op deeerste vraag
van president mr R. Cornelissen.
De Landsmeerder wil bereiken
„dat als ik vast blijft zitten, dat
van tijdelijke aard is en ik, als ik
weer in de samenleving ben, de

energie heb om iets te doen wat
zin heeft", zei hij later.

Voor het hof stond de psychi-
sche toestand van de Lands-
meerder centraal. Het rapport
dat prof. dr F. Beyaert van het
Pieter Baan Centrum over de
verdachte opstelde, vormde ook
gisteren het belangrijkste aan-
knopingspunt.
Volgens professor Beyaert is de
Landsmeerder verminderd toe-
rekeningsvatbaar. Er zou voor
hem op een gegeven moment
geen weg meer terug zijn ge-
weest.

Er is volgens hem echter geen
sprake van volledige ontoereke-
ningsvatbaarheid, omdat er eerst
nog wel momenten zijn geweest,
waarop de verdachte van zijn
plannen had kunnen afzien. La-
ter zou de man 'een soort robot'
zijn geweest. Behandeling van
de Landsmeerder is mogelijk en
gaat tussen de vier en zes jaar du-
ren. „De kans is groot dat-ie kan
genezen".

Advocaat mr. C. Sanders noem-
de zijn cliënt wel degelijk volle-
dig ontoerekeningsvatbaar.

binnen/buitenland
Om kiessysteem te wijzigen

President Israël
wil brede coalitie

- De Israëlische pre-
sent, Chaim Herzog, heeft giste-n dag de twee grootste partijen in
rei n<^ °P-eroePen een voorlopige

sering van nationale eenheid te
'Ormen. Dit om het kiessysteem te

dat de kleine religieuze
arujen vaak op de balans van de

??acht plaatst. Maar hetvoorstel van
v erz°g, een bekend voorstander
I" 1 wijziging van het evenredige
lessysteem, werd direct door par-

J-yertegenwoordigers niet realis-
"sch genoemd. Zij deelden mee dat

j?lnsPanningen worden voortgezetrn een coalitie op smallere basis tevormen.
rechtens de wet dient de Israëli-/-«e president de kandidaat met de

eedste steun in het parlement
I ccnr te dragen als formateur van
. n nieuwe regering. Herzog
Preekt deze week allepartijen voor"U een besluit neemt.

om't 611 het rechtse Likoed-blokstond voorts ernstig verschil van

mening over het aanbod de post van
onderminister van Defensie toe te
kennen aan de leider van een reli-
gieuze splinterpartij, die voorstan-
der is van de uitwijzing van de Pa-
lestijnse bevolking uit de bezette
gebieden.

Kabinet ziet af van
richtprijs medicijnen

DEN HAAG - Het akkoord tussende farmaceutische industrie en apo-
thekers over het beteugelen van de
prijs van medicijnen, krijgt van het
kabinet een jaar lang de kans. Voor
1990 moet duidelijk zijn dat dat ak-
koord inderdaad leidt tot grote be-
zuinigingen op het medicijnge-
bruik. Minister Brinkman (WVC)
heeft dat gisteren meegedeeld in de
Tweede Kamer, waar hij staatsse-
cretaris Dees van Volksgezondheid
verving.

Vrijdag wordt de laatste hand ge-
legd aan het akkoord, dat de indu-
strie, groothandel, apothekers en
ziekenfondsen zelf hebben opge-
steld. Alle grote partijen in de Ka-
mer drongen er gisteren bij Brink-
man op aan de afspraken een kans

te geven en af te zien van invoering
van een eigen 'ijkprijzensysteem'.
Het kabinet wilde per groep verge-
lijkbare medicijnen telkens één
richtprijs vaststellen. Duurdere me-
dicijnenzouden niet geheelvergoed
worden.
Werpt het 'Omni-Partijen Akkoord'
geenvruchten af, danwil Brinkman
in 1990 alsnogzijn eigenplannen in-
voeren.

Brinkman kondigde verder aan dat
het kabinet zich nog beraadt op de
vraag hoe het overleg met de medi-
sche specialisten over hun inkomen
moet worden opgezet. Binnen twee
maanden moet er een akkoord lig-
gen, anders legt het kabinet de me-
dische specialisten alsnog zijn wil
op.

Bedden die in hetkader van debed

denreductie in ziekenhuizen wor-
den geschrapt, kunnen wellicht ge-
bruikt worden voor de opvang van
gehandicapten, zwakzinnigen of
voor verpleegtehuizen, beloofde
Brinkman deKamer verder.

Het College voor Ziekenhuisvoor-
zieningen (CVZ) kondigde overi-
gens gisteren in een advies aan Dees
aan dat er een schadevergoedings-
regeling in de maak is voor vrijge-
vestigde medisch specialisten die
ten gevolge van de sanering in de
ziekenhuizen brodeloos dreigen te
worden.

Alle partijen willen vervroegde verkiezingen

Crisis in Griekenland
door frits schils

ATHENE - In Griekenland is een politieke crisis uitgebroken.
Alle politieke partijen in het parlement, inclusief de regerende
(socialistische) Pasok, hebben zich uitgesproken voor ver-
vroegde verkiezingen nadat de minister van Openbare Orde
van Griekenland, Anastassios Sechiotis, gisteren aftrad. Se-
chiotis is afgetreden in verband met de verdwijning van de
Grieks-Amerikaanse bankier, uitgever en miljardair Jorgos
Koskotas.
Laatstgenoemde is enkele weken
geleden in staat van beschuldiging
gesteld wegens het vervalsen van
contracten met de Griekse overheid
en het verduisteren van miljoenen
dollars. De Griekse premier, An-
dreas Papandreou, heeft Sechiotis'
ontslagverzoek ingewilligd. Sechio-
tis heeft met zijn stap vrijwel zeker
voorkomen dat hy de laan uitge-
stuurd zou worden.

Koskotas, die als president-direc-
teur van de Bank van Kreta weiger-
de mee te werken aan een justitieel
onderzoek brj de bank, wordt sinds
zaterdag vermist. Niet zeker is of hij
het land verlaten heeft. Mogelijk is
hij in Griekenland ondergedoken
om zyn verdediging voor te berei-
den. Hij mocht het land niet verla-
ten en stond onder permanente be-
waking.
Zyn echtgenote en vijf kinderen
verblijven inmiddels in Zwitser-
land. Ook zijn broers en hun fami-
lies verblijven aldaar.

De hoofdofficier van justitie van
Athene heeft inmiddels Interpol in-
geschakeld om Koskotas op te spo-
ren. Zijn huis in een buitenwijk van
Athene is inmiddels door de politie
doorzocht.
Ondertussen zijn de naar schating
drie miljoen aanhangers van voet-
balclub Olympiakos Pyraeus uit
Athene bevreesd dat Koskotas die
vereniging, die hij enige tijd gele-
denvoor drie miljoen gulden kocht,
weer zal verkopen. Dit nadat be-
kend werd dat de miljardair afgelo-
pen weekeind zijn kwaliteitskrant
Kathemerini voor 12,8 miljoen gul-
den verkocht heeft. Dit wordt alge-
meen uitgelegd als bewijs dat hij in
grote moeilijkheden verkeert.

Weer geruchten
over vrijlating

Nelson Mandela
KAAPSTAD - Een woordvoerder
van het Zuidafrikaanse departe-
ment voor Gevangeniswezen heeftgisterochtend geruchten tegenge-
sproken dat Nelson Mandela zeer
snel zal worden vrijgelaten. Ook de
verantwoordelijke minister vanJustitie Kobie Coetzee heeft ver-
klaard van niets te weten. Een
woordvoerder van de minister van
Wet en Orde, Adriaan Vlok, noemde
de geruchtenzelfs grote onzin. Deze
officiële ontkenningen van de kant
van de regering-Botha volgden op
hardnekkige geruchten dat de vrij-
lating van de tot levenslang veroor-
deelde ANC'er niet lang meer op
zich zal laten wachten..

In 1989 geen
maatregelen

kinderopvang
DEN HAAG - Het kabinet is nietvan plan om voor 1990 maatregelen
te nemen die dekinderopvang moe-
ten stimuleren. Dit blijkt uit een
brief die minister Brinkman (WVC)
gisteren aan deKamer heeft gezon-
den. In het stukkondigt de minister
aan dat er ook in 1989 geld zal zijn
voor experimenten met kinderop-
vang. Er is in overleg met Sociale
Zaken 10,3 mihoen gulden uitge-
trokken. Eerder dit jaar was beslo-
ten deexperimenten stop te zetten.

Gezamenlijk
bestrijding
tolheffing

BRUSSEL - Minister Neelie Smit-
Kroes (Verkeer) en haar Belgische
collega, Jean-Luc Dehaene, hebben
de Bondsrepubliek Duitsland giste-
ren met klem verzocht af te zien van
een tolheffing op het zware vracht-
verkeer. Zij zullen de maatregel sa-
men bestrijden. Volgens de twee mi-
nisters zijn de voorstellen om de be-
lastingen en andere concurrentie-
voorwaarden voor het wegverkeer in
de EG te harmoniseren pas dit jaar
ingediend en is de discussie tussen
de EG-ministers van Verkeer nog
volop gaande. Het Westduitse argu-
ment dat de patstelling kan worden
doorbroken met een tolheffing, gaat
daarom niet op.

PUNT UIT
Staking

" De politie van Brussel is gis-
teren plotseling in staking ge-
gaan. De agenten van de Belgi-
sche hoofdstad willen meer
loon en uitbreiding van het po-
litiecorps. Verder eisen ze dat
de premie die ze krijgen voor
zondagsdienst weer volledig
wordt uitbetaald.

Ringo Starr
" Ex-Beatle Ringo Starr en
zijn vrouw, de actrice Barbara
Bach, worden in een Ameri-
kaanse kliniek behandeld voor
alcoholisme, aldus een vroegere
woordvoerder van de Beatles.
Derek Taylor zei tegenover ver-
slaggevers dat het echtpaar al
vier maanden onder behande-
ling is en dat nog een maand
blijft.

Dood
" Een Israëlische soldaat is
gisteren bij de kibboets Masua
op de bezette westelijke oever
van dè Jordaandoor een Pales-
tijn met een mes gedood. De
soldaat stond aan de rand van
de weg te liften, toen de Ara-
bier hem aanviel. Een Israëli-
sche bewaker van de kibboets,
die getuige was van het inci-
dent, schoot vervolgens de Pa-
lestijn dood.

Arrestatie
" De Filipijnse politie heeft
gisteren een van de hoogste lei-
ders van de verboden commu-
nistische partij (CPP) gearres-
teerd. De CPP en haar militaire
arm, het NPA (Nieuwe volksle-
ger) dat naar schatting 25.000
man telt, zijn al jaren verwik-
keld in een bloedige strijd met
de regering in Manila.

Schandaal
" In de Joegoslavische deelre-
publiek Bosnië-Hercegovina,
die al een reeks economische en
politieke schandalen achter de
rug heeft, is een nieuwe affaire
aan het licht gekomen. Politici
hebben jaren achtereen krediet
kunnen krijgen zonder dat zij
daar rente over hoefden te beta-
len, schrijft de krant 'Borba'.
Als voorbeeld noemt het dag-
blad partijleider Abdulah Mu-
tapcic, die zon krediet kreeg
voor de bouw van zijn huis in
Zenica.

Opgraving
" De justitie, de provincie
Zuid-Holland en het ministe-
rie van Milieubeheer overwe-
gen een opgraving uit te laten
voeren in de Coupépolder bij
Alphen aan den Rijn. Op die
manier moet duidelijkworden
of er op de voormalige stort-
plaats chemisch afval ligt. De
opgraving gaat bijna een
kwart miljoen gulden kosten.
De kosten zullen worden ge-
deeld door de provincie en het
departement.

Milieubeleid
# In de nabije toekomst wor-
den gemeentebesturen ver-
plicht jaarlijks aan de gemeen- 1teraden verantwoording af
leggen over het gevoerde g
meentelijk milieubeleid. Minis-
ter Nijpels (Milieu) heeft dat
gisteravond in de Tweede Ka-
mer meegedeeld. De bewinds-
man kondigde verder aan dat
het 'milieu-potje' van 50 mil-
joen gulden voor ongeveer de
helft gebruikt zal worden voor
het stimuleren van vormen van
intergemeentelijke milieu-sa-
menwerking. De rest zal, in
overleg met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten
(VNG), worden besteed aan
specifieke objecten.

Paspoort
" Overbrenging van de per~
soonsadministratie van pas-
poortproducent KEP naar het
ministerie van Buitenlandse
Zaken, kost bijna vier miljoen
gulden. Dat is te duur, te meer
daar een dergelijke verhuizing
niet voor één januari kan
plaatsvinden. Minister Van
den Broek (Buitenlandse Za-
ken) heeft dat gisteren geschre-
ven aan de TweedeKamer.Tij-
dens het debat over de' pas-
poort-affaire, eind september,
vroeg de VVD wat het zou kos-
ten om de paspoort-administra-
tie over te brengen van KEP
naar het departement.

Vergiftigd

" De vroegere Haïtiaanse ko-
lonel Jean-Claude Paul, die tot
voor kort één van de machtig-
ste mannen van zijn land was,
is zondag overleden. Volgens
de politie is Paul, die in de
Verenigde Staten was aange-
klaagd wegens drugsmokkel,
vermoedelijk door vergifti-
ging om het leven gebracht. In
verband met de zaak heeft de
politie de vrouw van Paul,
Mieille Delinois, en nog twee
personen aangehouden. Paul
werd eind september onder
druk van de VS met pensioen
gestuurd. Algemeen wordt
aangenomen dat Paul de hand
had in het geweld van de Ton-
ton Macoutes, de geheime po-
litie van de familie Duvalier.

" zie verder pagina 4

Bij een treinongeluk in het
oosten van Frankrijk zijn
gisteren minstens negen do-
den en tien gewonden geval-
len, aldus plaatselijke auto-
riteiten. De sneltrein Lu-
xemburg-Parijs reed bij het
station van het dorp Ay in
op een werktrein met arbei-
ders die reparatiewerk-
zaamheden verrichtten.
Acht werknemers kwamen
bij de botsing om, alsmede
een passagier: De ravage
was enorm.

(ADVERTENTIE)

/ 't Mooistevan\^/ tafelen opent over \
2 dagen! S

(ADVERTENTIE)
ZONDAG 13 NOVEMBE^\XIN DE ARENA VAN JUMPING INDOOR MAASTRICHT IN HET MECCiWimQmltëWFmf^T HÏÏJIRmVmWTtJQIWïïïïUÏ.M

V.. OM 11.30 UUR. «^Kk- J7^lJ-^V____ IS GRATIS."-^Met medewerking van: " Trompetterkorps tepaardvan deBelgischeRijkswacht. " KorpsRijkspolitie tepaard. "De voltallige Mastreechter <&Staar. " Tientallenruiters en vaandeldragers.
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Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Medische specialisten die meer praktijkkosten
hebben dan ze volgens de nieuwe regeling vergoed krijgen,
mogen aanspraak maken op meer geld. De ziekenfondsen zijn
hiertoe bereid op voorwaarde dat per geval wordt bekeken of
de kosten de tegemoetkoming overschrijden. Daarnaast moe-
ten specialisten en ziekenfondsen het eens worden over een
nieuwe opzet van de tarieven.

Dat zegt VNZ-secretaris drs D.
Blanken, die benadruktdat de VNZ
geen nieuwe voorstellen heeft ge-
daan. „Er liggen voorstellen, maar
wij hebben de indruk dat die niet
voldoende bij alle medische specia-
listen bekend zijn. Kijk, aan de
praktykkostenregeling in het alge-
meen kunnen we niets doen. Die is
nu vastgesteld. Ook met de honora-
riumkwestie hebben we verder
niets te maken. Maar we moeten
toch eens naar oplossing van andere
problemen toe." Of het nu snel tot
echt overleg zal komen, betwijfelt
Blanken.

Tot dusver staat de praktijkkosten-
vergoeding op een jaarlijks gemid-
delde van 107.000 gulden. Dit be-
drag zal in fasen geleidelijk worden
verlaagd tot 65.000 gulden. Daartoe
heeft staatssecretaris Dees (Volks-
gezondheid) onlangs besloten op
voorstel van het Centraal orgaan Ta-
rieven Gezondheidszorg (COTG).
Secretaris Blanken van de zieken-
fondsorganisatie, die is belast met
de specialistenzaken, vermoedt dat
er artsen zijn die niet voldoende
hebben aan dat bedrag.

Van de praktijkkostenvergoeding
moeten de specialisten onder meer
hun secretaresse (of praktijkassis-
tente) betalen, kosten voor congres-
sen en vergaderingen, huur van
praktijkruimten en hun auto. „Als
een arts kan aantonen dat er meer
kosten worden gemaakt dan het
vastgestelde gemiddelde zijn dezie-
kenfondsen bereid ook meer te be-
talen", aldus Blanken. Ook zijn de
fondsen bereid te praten over steun
aan jonge specialisten die grote

schulden maken om een praktijk
over te nemen.

Om medische redenen
Mies Bouwman
moet TV-werk
even stoppen

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Mies Bouw-
man moet op doktersvoor-
schrift haaf werkzaamheden
voorlopig stopzetten. Mies had
al enige tijd hevige hoofdpij-
nen. Een ontstoken ader in het
hoofd blijktdaarvan de oorzaak
te zijn.

De behandelende artsen heb-
ben haar na onderzoek meege-; deeld dat er alle uitzicht is op
volledig herstel, mits ze tyd en
rust neemt om goed uit te zie-
ken, aldus de Avro en Mies in
een gemeenschappelijke ver-
klaring.
Na overleg met programmadi-
recteur Wibo van de Linde
heeft Mies Bouwman besloten
om haar lopende serie 'In de
hoofdrol' te onderbreken. Het
ligt niet in de bedoeling om dit
programma met een andere
presentator voort te zetten, al-
dus de Avro.
Van de Linde: „Wy hopen alle-
maal dat Mies gauw weer beter
zal zijn. Het is van groot belang
dat haar ook inderdaad de rust
zal worden gegund dieze nodig
heeft om weer de oude te wor-
den."

Kamer: oppassen met
strafbaar stellen

van misdaad-plannen
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De Tweede Kamer-
fracties van PvdA en WD staan
nogal huiverig tegenover het straf-
baar stellen van het voorbereiden
yan zware misdaden zoals bank-
overvallen, aanslagen of gijzelingen.
Dit advies heeft minister Korthals
Altes (Justitie) gekregen van een
werkgroep onder leiding van prof.mr Th. Van Veen. De commissie
werd door de minister ingesteld na
de gijzelingvan Ahold-topman Ger-
rit-Jan Heijn.

Volgens Kosto (PvdA) moet men
oppassen dat incidenten als de ont-
voeringvan Heijn niet leiden tot het
verlaten van principiële stellingna-
men. „Onder druk van de criminali-
teit drijven we weg uit principiële
banen. Ik zeg niet op voorhand ja of
nee tegen de voorstellen van de
commissie".
WD'er Korthals wil heel kritisch
naar het rapport kijken. „Er zitten
gevaarlijke keerzijden aan. Moet
iemand die een auto steelt meteen
van de voorbereiding van een ont-
voering worden verdacht? De gren-

zen moeten in een eventueel wets-
voorstel duidelijk worden aangege-
ven en dat zal niet eenvoudig zijn",
aldus Korthals.

" Koningin Beatrix en Prins Claus keer-
den gisterochtend vroeg in Nederland te-
rug na hun staatsbezoek van twaalf da-
gen aan Australië. Op de luchthaven
Schiphol werd het koninklijk paar afge-
haald door de prinsen Willem-Alexander
en Constantijn. Laatstgenoemde liep met
de arm om de schouder van zijn moeder

de aankomsthal uit. Het koninklijk paar
vertrok afgelopen zaterdag van het
Kingport-Smith Airport even buiten
Sydney.

Koningin en prins vlogen via Darwin,
waar zij de nacht doorbrachten, en Sin-
gapore richting Nederland.

Peilingen
Aan zn inzet zal het dus niet liggen, als Dukakis straks
toch niet de volgende bewoner van het Witte Huis zal
worden. Dat hij vandaag gaat verliezen, is volgens alle
peilingen van de afgelopen dagen nagenoeg zeker.

De peilingen zeggen dat Dukakis gelijk heeft met zijn
de afgelopen dagen vaak herhaalde uitspraak, dat er
sprake is van een beweging in zijn richting. Maar die
beweging is volgens alle opinie-onderzoeken te klein
om voor de Grote Verrassing te kunnen zorgen.

Het is waar, zoals Dukakis ook steeds volhoudt, dat een
vrij grote groep kiezers nog een definitieve keus moet
bepalen. Studies naar de resultaten van vorige presi-
dentsverkiezingen tonen aan, dat 15 tot 20 procent van
de kiezers pas op het allerlaatste moment dat besluit
neemt.
Maar die studies bewijzen ook, dat deze wankelmoedi-
ge groep kiezers nooit massaal op een en dezelfde man
gaat stemmen, maar haar stemmen verdeelt over de
tweekandidaten.

Met andere woorden: bij vrijwel alle presidentsverkie-zingen in het verleden won degene die in de laatste pei-
lingen ook al voorstond. De uitzondering op dieregel is
1948, toen Truman verrassend van de huizenhoge favo-riet Dewey won.

Als je nu kijkt naar de manier waarop de stemmen ove'
het land zijn verdeeld, is het onwaarschijnlijk dat D<-'
kakis een tweede Truman zal worden. Want als niet g*^
keken wordt naar de landelijke stemmenpercentageSt
maar naar aantallen kiesmannen, dan is de voorsprong
van Bush werkelijk riant.
Volgens een uitgebreide peiling in de Washington Post
van gisteren kan Bush vast rekenen op in ieder geval
194 kiesmannen van 24 staten, en is het meer dan waar-
schijnlijk dat hij ook nog eens 109 kiesmannen van tieij
andere staten aan zyn zegekar zal binden. Samen: 303
kiesmannen.

binnen/buitenland

Meisner wordt
toch bisschop
van Keulen

Van onze correspondent
BONN - Na een jaar touwtrekken
tussen Rome en Keulen is de kogel
nu door de kerk: de Oostduitse kar-
dinaal Meisner bestijgt de bis-
schopsstoel in Keulen. Helemaal of-
ficieel is het nog niet, maar niemand
twijfelt er meer aan dat paus Johan-
nes Paulus II de benoeming eind
deze maand op de eerste advents-
zondsag bekend zal maken.

Meisner, de in Oost-Berlijn reside-
rende bisschop van de hele stad
Berlyn, was de favoriet van depaus
voor het aartsbisom Keulen, dat
sinds het overlijden van kardinaal
Hoffner in 1987 geen opperste her-
der meer heeft. Het Keulse Domka-
pittel en de deelstaatregeringenvan
Rijnland-Pfalz en Noordrhein-West-
falen hebben intussente kennen ge-
geven de pauselijke wens terespec-
teren. Het bisdom omvat beide deel-
staten.

Met de aanstaande benoeming van
Meisner, die een persoonlijk vriend
van Johannes Paulus is, komt een
sinde aan een jaar strijd tussen Het
Vaticaan en het aartsbisdom Keu-
len, het rijkste en een van de groot-
ste binnen dekerk. Dat het allemaal
zo lang heeft geduurd ligt hoofdza-
kelijk aan de ingewikkelde verkie-
_ngsprocedure, die in het zoge-
naamde Pruisische concordaat van
1929 is vastgelegd.

Leningen
In de tarieven is weliswaarrekening
gehouden met deze hoge leningen,
maar in bepaalde gevallen wordt te
weinig ontvangen voor een redelij-
ke aflossing van de schulden. „Dan
kunnen de fondsen daarin bijdra-
gen", meent Blanken. Maar een
nieuwe gedachte is dat niet.

De VNZ-secretaris zegt dat het
LSV-bestuur allevoorstellen van de
VNZ de laatste jaren heeft afgewe-
zen. Toch houden de ziekenfondsen
hun „aanbiedingen" overeind.
Blanken wijt het moeizame overleg
aan hetfeit dat het grosvan deLSV-
leden niet weet tot welke tegemoet-
komingen de ziekenfodsen bereid
zijn. „Dat krijgen ze, denk ik, niet
van hun bestuur te horenen dus zijn
ze onjuist en onvolledig ingelicht
over de werkelijke situatie."

Positiever
Gualthérie van Weezel (CDA) is po-
sitiever over de aanbevelingen van
de commissie Van Veen. „Met het
oog op de opheffing van de binnen-
grenzen van de EG is uniformering
van strafbaarstelling noodzaak. In
Frankrijk en België is men bij voor-
beeld verder dan in ons land; daar
worden toekomstige plegers van
zware delicteneerder opgepakt. Bo-
vendien gaat van strafbaarstelling
van voorbereidingshandelingeneen
ontmoedigende werking uit", zo
meent Gualthérie van Weezel.
De Coornhertliga vindt de voorstel-
len van de commissie erg ver gaan.
Volgens de Liga zal het erg moeilijk
zijn om tastbare bewijzen te vinden
die het voorbereidenvan zware mis-
daden onomstotelijk aantonen.

Vandaagpresidentsverkiezingen in VS

Dukakis holt
naar het einde

Van onze correspondent
WASHINGTON - Je moet wel bewondering hebben
voor de manier waarop Michael Dukakis de afgelopen
paar dagen campagne heeft gevoerd, al was het alleen
maar vanwege het uithoudingsvermogen dat hij laat
zien. In zijn jonge jaren was Dukakis een hele behoor-
lijke marathon-loper, en de mentaliteit van de stayer
heeft hy duidelijk nog steeds. Het tempo waarmee hij
sinds eind vorige week door het land is gekriskrast, is
in één woord onvoorstelbaar.

Hij wilde nog zoveel doen, zoveel mensen spreken, zo-
veel interviews geven, zoveel massabijeenkomsten toe-
spreken, dat hij letterlijk van de ene naar de andere af-
spraak rende. Hij rende uit zijn campagnevliegtuig
naar de gereedstaande auto. Rennend ging hy na afloop
van zijn optreden het vliegtuig weer in. Marges

Voor Dukakis zijn die cijfers: 24 kiesmannen uit 2 sta-
ten plus Washington D.C. zeker, 50 kiesmannen uit vief
andere staten waarschijnlijk. In tien staten, same*1
goed voor 161 kiesmannen, heeft noch Dukakis nod1
Bush een duidelijkevoorsprong, aldus deze peiling.

Voor het Witte Huis heb je 270 kiesmannen nodig, du*
Bush kan zich veroorloven uit de 'bijna zeker' categorie
nog wat staten te verliezen en toch nog de grens te paS*
seren.
De peilingen overziend, zal Bush dus vandaag wel gaaf
winnen, zij het met minder grotes marges dan Reaga**
in 1980 en 1984, toen hij respectievelijk 44 en 49 state* 1
op zijn naam schreef.

Oproep bijparade ter ere van Oktoberrevolutie

Moskou: afzien van
vernieuwen wapens

MOSKOU - Met een oproep
aan het Westen af te zien van
het moderniseren vankern- en
conventionele wapens, heeft
de Sovjetrussische minister
van defensie, generaal Dimitri
Jasov, gisteren de militaire pa-
rade ter ere van de 71ste ver-
jaardag van de Oktoberrevolu-
tie geopend.

Op het Rode Plein in Moskou on-
derstreepte Jasov dater in de inter-
nationale politiek nieuwe voorwaar-
den zijn ontstaan voor ontspanning
tussen Oost en West. De verbetering
van het klimaat is volgens hem
vooral een gevolg van het „nieuwe
denken" in de Sovjetunie en komt
tot uiting in uitgebreidere contacten
tussen Oost en West, minder militai-
re uitgaven en vooruitgang in het
zoeken naar oplossingen voor regio-
nale conflicten.

Jasov zei echter tevens dat de ont-
spanning nog geen onomkeerbaar

proces is geworden. Met de vernieti-
ging van kernraketten voor de mid-
dellange afstand is het proces op
gang gekomen, „maar meteen klin-
ken daar al weer oproepen tot mo-
dernisering en uitbreiding van wa-
penarsenalen en tot het doorzetten
van het ruimtedefensieprogramma
SDI".

De Sovjetunie zal bij haar defensie-
en veiligheidsbeleid rekening hou-
den met de ontwikkelingen in het
Westen „uitgaande van haar doctri-
ne van afdoende verdediging", al-
dus Jasov.

Op het erepodium van het Lenin-
Mausoleum bevond zich zoals ge-
woonlijk de Sovjetrussische top. Na
het betrekkelijk korte défilé van de
verschillende legereenheden trok-
ken arbeiders van Moskou in bonte
rijen met rode vlaggen en papieren
bloemen langs.

Tijdens de parade, die op detelevi-
sie was te zien, zoemden de came-
ra's herhaaldelijk in op Gorbatsjov

met premier Nikolaj Ryzjkov aa?
zijn Linker- en de Moskouse partt'
chef, Lev Zajkov, aan zijn rechter'
zijde. De gewezen partij-ideoloo»
Jegor Ligatsjov, die eens de nutf'
mer twee in de Sovjettop was, stond
aan de linkerkant van Ryzjkov ei>
werd slechts in het voorbijgaaf1

door de camera's geregistreerd. £J'gatsjov werd eind september of»'
cieel uit zyn machtige functie ai*
partyideoloog gezet. Hy is nu belast
met een nieuwe landbouwcomrni8'
sic.
Ter onderstreping van de verbete*
ring van de wederzijdse verstand'
houding waren Westerse ambassa;
deurs, met inbegrip van de Am-rt'
kaanse zaakgelastigde JohnM. iof
ce, voor het eerst sinds de Russisch*
inval in Afghanistan in 1979 op <»«
parade aanwezig. Jasov zei dat he;
nieuwe beleid van hetKremlin cc! 1

gestage afbrokkeling van ~anti-Sov'
jet-stereotypen" heeft ingezet.

i ..... _________________________________________________________________
—....._

I Michaïl Gorbatsjov tijdens de militaire parade in geanimeerd gesprek met premier RyzjW
midden) en de gewezen partij-ideoloog Ligatsjov.

Extra toeslag werkt:

Meer experts
naar Rijk

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Een eerder dit
jaar ingevoerde toeslag van
maximaal 10.000 gulden om de
rijksoverheid aantrekkelijker
te maken voor bepaalde be-
roepsgroepen, met name ac-
countants, is een groot succes-
Op alle ministeries wordt het
personeelstekort bij de accoun-
tantsdiensten snel ingelopen-
Een woordvoerder van minis-
terRuding (Financiën) heeft dit
bevestigd.

Met de extra toeslag is derijks-
overheid concurrerender ge-
worden bij de vacatures voor
het middenkader. Voor hoog-
geschoolde financiële experts
is de toeslag nogniet aantrekke-
lijk genoeg. De ministeries blij-
ven daar problemen houden
met het aantrekken van genoeg
mensen.
In het interdepartementale
overleg over accountantsdien-
sten is inmiddels afgesproken
dat de ministeries geen finan-
ciële deskundigen bij elkaar
zullen weglokken. Ook is een
akkoord bereikt over het voor-
leggen van vacatures tijden-
het overleg. Er wordt dan beke-
ken of binnen derijksoverheid
iemand voldoet aan de gevraag-
de eisen. Is dat het geval, dan
zal deze persoon worden bena-
derd. Op deze manier behou-
den financiële experts binnen
de rijksoverheid carrière-kan-
sen.

(ADVERTENTIE)

Lottotrekking zaterdagavond Ned. 3,19.45 uur

Zin in een
Caraïbtsche cruise?

Speel nu mee in deLotto!

y* U heeft nog 4 Cl3*^' «—*-»-"■ Sauerland met de
Gr* kansen om mee te spelen laatste vier cijfers goed van uw for-
in de tropische Lotto-Najaarsactie muliemummer?
met gratis extra prijzen: op 12, 19, Natuurlijk houdt u kans op
26 en 30 november. de hoofdprijs in de Lotto en op

Misschien bent u wel de ge- devele andere geldprijzen,
lukkige die liefst 10 dagen geheel Lever deze week het for-
verzorgd met z'n partner langs .. muiier in bij uw club ofwinkelier,
prachtige eilanden gaatvaren. Jd En kijk zaterdag 12 novem-

Of wint u een lang / fyT~T_~_ '3er naar ückkmg via
weekend voor 2 naar het L II V_/ Nederland 3.

De Lotto lijkt een spelletje, totdatje 'm wint
JCijk in de Gouden Gids voor de Lotto-inleveradressen

(ADVERTENTIE)

'En 3 jaargeledenkozen we
voor de aDereuinigste CV-ketel, 'n Radson!'
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Ziekenfondsen willen extra praktijkkosten vergoeden

Mogelijk toch geld
voor specialisten

Vervolg van pagina 3
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Aziatische landen reageren verdeeld op eenwording in '92

Zuid-Korea vreest grotere
concurrentie in Europa

re 7 ïj,~ rde "vier eisers" van Azië, Hongkong, Singapo-
markt .r°rea en Taiwan> is Europa nu nog geen grote afzet-
laar h' \?n de Zuidkoreaanse export gaat nu veertien procent
(je yae Europese Gemeenschap. Dat kan meer worden omdat

_a tenigde Staten' de grootste handelspartner van Zuid-Ko-
Maar iqoo

meer DePerkingen op de invoer uit dat land leggen.
*r 1992 kan daar verandering in brengen.

va " functionaris van het ministerie
ne handel in Seoul zietpositieve en

Satieve aspecten aan de Europese

eenwording. Positief is dat Europa
meer koopkracht krijgt als gevolg
van schaalvoordelen, meent hij. Ne-
gatief is dat de concurrentie metEuropese bedrijven moeilijker zal
worden, omdat die groeien door fu-
sies en overnemingen. Bovendien
verwacht hij datderoep uit Europa
om de Zuidkoreaanse markt verder
te openen luider zal worden.

Ook in Taiwan heersen gemengde
gevoelens. Vincent Siew, vice-voor-
zitter van deraad voor economische
planning en ontwikkeling, vreest
dat het vrije verkeer van goederen
Europa moeilijker toegankelijk zal
maken. Hij verwacht echter dat
Europa niet zo protectionistisch zal
worden als de VS, omdat het han-
delstekort niet zo groot is. John Ni,
directeur van een investeringscen-
trumvan de overheid, denkt dathet
aandeel van deEG in de Taiwanese
export zal stijgen van 14,7 procent
nu tot twintig procent in 1992.

De Kamer van Koophandel in Sin-
gapore heeft een commissie in hetleven geroepen om de gang van za-
ken in Europa in het oog te houden.
De.EG is nu nog geen belangrijke
afzetmarkt voor Singapore (slechts
7,5 procent van de export gaat erheen), maarkan het welworden om-
dat de grootte van de markt, het in-
komen per hoofd van de bevolking
en de groeivoet aantrekkelijke as-
pecten zyn. Functionarissen van de
Kamer van Koophandel verwach-
ten lagere handelsbelemmeringen
in het algemeen, maar hogere voor
textiel en consumentenelektronica.

In Hongkong maken slechts weini-
genzich drukover Europa 1992. Zo-
wel overheid als zakenmensen lie-
ten weten dat 1992 nog weleven op
zich laat wachten. Overigens heb-
ben alleen Zuidkorea en Taiwan
geïnvesteerd in Europa. Hongkong
en Singapore zien daarde noodzaak
nog nietvan in.

BEURS-
OVERZICHT
Tegenwind
{^STERDAM - Het Beursplein, «a maandag met tegenwind teeer? oen' Een afkalvende dollar,
Wan _auw geweest en blijvend
te _ treet alsmede een afwach-ndehouding in verband met de
hfffidentsverkiezingen in de VS"eiden beleggers afzijdig. Hier-
°°r kon het aanbod slechts te-Iv1 voortdurend lagere prijzen£orden verwerkt. Veel hoofd-ondsen sloten dan ook op het<*agste punt van de dag.

~° moest Koninklijke Ohe ge-nuegen nemen met een achter-gang van f 3 op f223,20. Akzo
*mg f2,70 achteruit tot f 150,80
H_ ,Mnilever totf 118,70. Philips
«aaide bijna f 1 tot f31,80 even-<"s KLM op f39. De verzekeraars
arm êemiddeld f 1 en ook bijn_ere hoofdfondsen waren ver-azen van f 1 of nog wat meerVeering en inslag. De stem-lr|gsindex daalde 1,2 punt tot

?P de parallelmarkt ging Textli-
onderuit. Inmiddels ontkendeerhalen over financiële proble-, er> maakten beleggers toch*°Pschuw temeer daar het half-

dp bericnt steeds maar weer °Plange baan wordt geschoven.ue koers daalde f2,30 tot f6,70.

P de lokale markt bleven de
bliezen beperkt tot enkelepechvogels. Zo zakte Norit niet"jnder dan f 13 tot f5lO en ging£ri*s f9terug naar f276. Cindu

ben ie b^ net PÜPbekledings-_ ai"ijf in Maassluis mensen
f 94* ontslaan verloor f 1,50 op

Benoeming
bij Emery

BEEK/
AMSTERDAM -
Het Amerikaanse
luchtvrachtbe-
drijf Emery
Worldwide heeft
Robert Jungblut
benoemd tot sales
manager voor Ne-
derland.
Jungblutwerkt al
acht jaarvoor
Emery en heeft
een ruime erva-
ring opgebouwd
in de luchtvracht-
sector.
Emery heeft op
Maastricht Air-
port het sorteer-
centrum voor
Europa liggen en
beschikt op de
luchthaven van
Schiphol over een
verkoopkantoor.

# Gisteren is inPeking
een Russische beurs ge-
opend over wetenschap
en techniek. Journalis-
ten namen voorafgaan
d aan de opening al
een kijkje.

Vereniging is tegen
onderscheid in alcohol

Van onze verslaggever

AMERSFOORT - Voorzitter J. van
Bilsen van de Verenigde Neder-
landse Slijters-Wijnhandelaren
(VNSW) vindt het terecht als de
overheid in de nieuwe, op stapel
staande drank- en horecawet geen
onderscheid meer maakt tussen
sterke drank en andere alcoholhou-
dende drank. Uitgaande van de mo-
derne opvatting „alcohol is alcohol"
kan de overheid naar zijn mening
niet anders. Uit een oogpunt van
matigingsbeleid zal er voor de ver-
koop een vergunningstelsel moeten
komen met vergaande beperkingen.
Van Bilsen heeft dit gisteren gezegd
tijdens de jaarvergadering van de
VNSW in Amersfoort.

Of de zelfstandige slijter-wijnhan-
delaar dit leuk vindt is volgens de
voorzitter vers twee. Zelf meent hij
dat de nieuwe situatie een voordeel
kan opleveren. De zelfstandige shj-
ter-wijnhandelaar blijft verschoond
van oneerlijke concurrentie door
met name supermarkten, die veel
beter dan de slijterin staat zyn mas-
saal, agressief en met weinig kosten
alcohol aan de mens te brengen, al-
dusVan Bilsen. De zelfstandige slij-
ter moet wel zorgen voor voldoende
opslagmogelijkheden. Van Bilsen
wil van de overheid een meer ge-
nuanceerde campagne over alcohol-
consumptie. „Niet alle gebruik is
misbruik, maar die boodschap lijkt
in de campagnes soms wel door te
klinken."
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economie

Dollar floreert
in Bulgarije

?i?FlA - Het is misschien een»cnrale troost voor de speculan-ten op de valutamarkten, maar«e dollar doet het op ten minsteeen plaats nog prima. Dat is de
zwarte markt in Bulgarije. Deoorzaak wordt gevormd doorveranderde regels voor de beste-aing van dollars in de „Core-
com"-winkels.

Jn deze winkels kunnen goede-ren, variërend van een fles whis-Ky tot een huis, gekocht worden""et harde valuta's. De winkelswaren voor Bulgaren alleen toe-
gankelijk, wanneer ze in het be-zit waren van speciale coupons
aie aantoonden dat ze de dollars°P legale wijze verkregen had-aen. Dat is nu veranderd: ieder-
fen die harde valuta's heeft is
welkom. De wijziging heeft devraag naar dollars en marken

omhoog doen schieten. De koers
op de zwarte markt is gestegen
van vijf leva vorige maand naar
zeven leva nu. Dat is negen maal
zoveel als de officieel genoteerde
koers.
Volgens diplomaten heeft de
Bulgaarse regering de regels
voornamelijk versoepeld om de
smokkel van illegaal gewisselde
dollars naar Polen te verminde-
ren. Omdat de Amerikaanse
munteenheid op dezwarte markt

in Bulgarije goedkoper is dan in
Polen, kwamen elke zomer Pool-
se wisselaars de grens over om
zoveel mogelijk dollars te be-
machtigen. Deze werden vervol-
gens naar Polen gesluisd. Vol-
gens niet officiële schattingen
ging het daarbij om ettelijke mil-
joenen dollars per jaar.
Met de versoepeling van de re-
gels wil de Bulgaarse regering
het aantrekkelijkermakenom de
dollars in Bulgarije te besteden,

zodat ze niet meer naar Polen
verdwijnen. De autoriteiten kun-
nen de winsten van de Corecom-
winkels goed gebruiken om bui-
tenlandse schulden te betalen of
import uit het Westen te finan-
cieren.

Doordat de handelaren op de
zwarte markt winsten van boven
de honderd procent boeken,
kunnen ze een luxe leven leiden.
Ze zijn regelmatige bezoekers
van de besterestaurants in Sofia,
waar ze dineren tussen de Wes-
terse diplomaten en zakenlieden
en hoge Bulgaarse functionaris-
sen. Ze kunnen hetzich zelfs per-
mitteren kieskeurig te zijn in de
harde valuta's die ze willen wis-
selen en willen alleen dollars en
marken. Zwitserse franken en
Japanse yens geven niet vol-
doende zekerheid.

Kleine bedrijven krijgen
75 miljoen voor scholing

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Van de 125 miljoen
gulden die het kabinet volgend jaar
extra wil uitgeven aan scholing van
werklozen en werkenden, gaat 60
procent naar ondernemingen met
minder dan 200 werknemers (mid-
den- en kleinbedrijf). Staatssecreta-
ris Evenhuis (economische zaken)
zei dit bij de presentatie van een
nota over het werkgelegenheids- en
arbeidsmarktbeleid voor het MKB.

De 125 miljoen gulden is vrijge-
maakt, nadat eerder dit jaar de Wir-
investeringssteun aan het bedrijfs-
leven werd geschrapt. Van het be-
drag mag Sociale Zaken 51,5 mil-
joen besteden, Onderwijs 42,5 mil-
joen, Economische Zaken 26,75 mil-
joen en Landbouw 4,25 miljoen.

Evenhuis maakte bekend dat het
MKB in de toekomst moeilijkeraan
personeel zal kunnen komen. Door
een vergrijzing van debevolkingzal
de nu bestaandeneigingvooral jon-
geren aan te nemen, zich moeten
uitbreidentot andere groepen werk-
nemers. Omdat het MKB erg ar-
beidsintensief is, maar de winstmar-
ges gering zijn, is de wervings-kracht van het MKB klein.
Algemene loonmatiging is dan ook
in het belang van het midden- en

kleinbedrijf, aldus Evenhuis. Om-
dat de lonen over het algemeen in
de sector al laag zijn, heeft het MKB
ook problemen met het aantrekken
van hoger opgeleiden, nodig voor
technologische vernieuwing.

De staatssecretaris stelde dat meer
aandacht voor kwaliteit en scholing
voor het MKB uitkomst moeten
brengen. Hij kondigde vervolgens
initiatieven aan zoals een subsidie-
regeling om de arbeidsomstandig-
heden in bedrijven tot 100 werkne-
mers te verbeteren. Met deregeling,
die nog uitgewerkt moet worden,
zyn enkele miljoenen guldens per
jaar gemoeid.

Hoe de 125 miljoen gulden verder
precies ingevuld zal worden, moet
nog worden uitgemaakt in overleg
met werkgevers en vakbonden, al-
dus Evenhuis.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 7-11-1988 om
14.30 uur by de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 27.040-/27.540,vorige ’ 26.880-/ 27.380, bewerkt ver-
koop ’ 29.140, vorige ’ 28.980 laten.
ZILVER: onbewerkt ’.380-’ 450, vori-
ge ’ 375-/ 445; bewerkt verkoop ’ 490
laten, vorige 490 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,96 2,08
Brits pond 3,44 3^69
Belg. frank (100) 5,18 5,48
Duitse mark (100) 110,50 114,50
It. lire (10.000) 14,35 15,75
Port. esc. (100) 1,29 1,47
Can. dollar 1,58 1,70
Franse fr. (100) 31,70 34,20
Zwits. fr. (100) 132,00 136,50 'Zweedse kr. (100) 31,00 33,50
Noorsekr. (100) 28,75 31,25
Deense kr. (100) 27,75 30,25 'Oostschill (100) 15,65 16,35 "Spaanse pes (100) 1,63 1,78
Griekse dr. (100) 1,25 1,45
Finse mark (100) 46,00 49,00 ■
Joeg. dinar (100) 0,02 0,07.
lers pond 2,86 3,11 '
Jap. yen (10.000) 158,50 163.50.'Onverwachte

groei van
advertenties

AMSTELVEEN - De produktie in
de grafische bedrijfstak is over de
eerste vier maandenvan dit jaarmet
8 procent toegenomen. In waarde
steeg de produktie over de eerste
drie maanden met 5,5 procent. Dit
blijkt uit een economische nota van
de werkgevers in deze sector, de
KVGO/FGE. Voor de dagbladpers
wordt 1988 een Beter jaar dan 1987,
vooral door de onverwacht grote
groei van het aantal advertenties, zo
meldt de NDP.

De export van grafische produkten
ging beter dan verwacht, vooral de
uitvoer van reclamedrukwerk zat in
de lift. De werkgelegenheid in de
grafische branche verbetert dit jaar
verder, in het eerste kwartaal steeg
deze met een half procent. Vorig
jaar steeg de werkgelegenheid ove-
rigens met 1,9 procent. Over het al-
gemeen verwacht deze bedrijfstak
dat de lichte teruggang van vorig
jaar ongedaan wordt gemaakt.
Ook de dagbladpers kende vorig
jaar een lichte teruggang maar ook
dit jaareen verder herstel. De opla-
ge zal met één procent goeien, zo is
de verwachting. Tot september
groeide de hoeveelheid advertenties
met zes procent.

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de.Amsterdamse wisselmarkt per gister- 1
middag:
Amer. dollar 2,01325-01575
Brits pond 3,5700-5750
Duitse (nark 112,765-815
Franse franc ■ 33,035-33,085
Belg. franc 5,3795-3845
Zwits. franc 134,635-4,685 .
Japanseyen 161,48-161,58
Ital. lire 15,155-205
Zweedse kroon 32,530-580
Deense kroon 29,235-285
Noorse kroon 30,285-30,335
Canad. dollar 1,63075-63.25
Oost. schill 16,0410-0510
lers pond 3,0120-0220
Spaanse pes 1,7090-7190
Gr. drachme 1,3200-4200
Austr.dollar 1,6675-6775
Hongk.dollar 25,70-25,95
Nieuwz.dollar 1,2510-2610
AntiU.gulden 1,1150-1450
Surin. gulden 1,1150-1550
Saudische rial 53,60-53,85
Ecu gulden " 2,3365-3415

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef- "fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
algemeen 283,2 279,2.
alg.-lokaal 274,0 270,3
internationals 293,2 288.9 i
industrie 247,1 243,6 'scheep/luchtv. 225,1 220,0
banken 345,2 342,6 j
verzekering 587,5 576,8
handel 465,6 462,0
cbs obl.index 118,5 118.2rend. staatsl. 5,89 5,92
waarvan 3-5 jr 5,72 5,74
waarvan 5-8 jr 5,91 5,98
waar-v.5 langst 6,16 6,21
rend. bng-len. 6,44 6,44
rend. banklen. 5,91 5,96

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen maandag-
avond de volgende koersen tot stand"
(tussen haakjes de laatste notering vah
vandaag):

Akzo 150,80-151,00(150,80)
Kon. Olie 221,90-223,20(223,20)
Philips 31,60-31,80 (31,80)
Unilever 117,20-118,50(118,50)
KLM 38,80-39,00 (39.00)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddeldeij
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20--spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:

Begin 2135.85 927.77 186.17 808 27Hoogst 2143.14 930.04 186.70 810 74Laagst 2113.62 916.16 184.45 799.51Slot 2124.64 921.14 184.92 803.41Winst/
verlies - 21.16 - 8.59 - 1.19 - 7.44

(ADVERTENTIE)

( J L__j.

Een ster extra,
**n hemelsbreed verschil
'n uwzakelijkekontakten.
y 0r seminars, presentaties, introdukties

nieuwe produkten, sales-meetings,
°timissarissen-vergaderingen,kortom°°r alle zakelijke bijeenkomsten is het
wand Hotel een uitgesproken goed

adres. Een vijf sterren-hotel,
voortreffelijke keuken, gezellige bar,""en en zaaltjes voor 10 tot 200 personenL.a" C denkbare faciliteiten, royaleParkeerruimte, ervaren en toegewijd"""soneel, dat alles vindt u in het Grandn°tel. Een top-locatie, waar u en uw"aties steeds weer graag terug zullen

komen. Onze sales-manager
(telefoon 045-713846)
zal u graag adviseren!

Meesterlijk eten,
~<Bïfe——vbrstelijk slapen:\\_L

k«i__jG'Mn« Boord 23. 8411 GE HMrten. til. 045-713846Titan:68020 gralw,tmtix: 045-741098
'men v°ofMn vin bid, douche, toilet.KTV. redio. telefoon.—_^___^^ or-ckenpcr., minibii en hiirtohn
,

-~-«!ai«t««lMß;——l—t»l____j»l.iu———__l_» '1111l

(ADVERTENTIE)

Slsl MENSENf ZIJN
VEELZIJDIGE

INFORMATICA
MENSEN

ISI is een vakopleiding
informatica op MBO-niveau,

diemensen mét
praktijkervaring aflevert.

Gemotiveerde vakmensen,
veelzijdig inzetbaar en in het
bezit van AMBt-modules,

en £CABO-diptoma.
SBVI

Stlchtiap Bwtrtjfs-an a
V«k«plelün<)en UmtNug. _^

T»l. 04752-3775. J

(ADVERTENTIE)

Betrouwbare
partnerin

automatisering

Akerstraat 62, Heerlen——.
Tel. 045-718815
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Dinsdag 8 november 1988 i5



Dinsdag 8 november 1988 16Limburgs Dagblad

~ /ERVICE RUBRIEK
WATERPOMPEN mkmmm
voor diverse doeleinden <*£___ K
en toebehoren -*
HYDRAFLEX NUTH
Kathagen 4. Tel. 045-243131
Reparaties aan alle fabrikaten, snelle service tegen
concurrerende prijzen.

| PLEXIGLAS - PVC
„op maat"

zagen, buigen, lassen, lijmen
WMmmmmmm 1■ »7il ._■. ..__ KUNSTSTOFFEN J

Hofdwarsweg 7, 6161 DE Geleen
i tel. 04490-53865 m 2,
l l_____________ ________________________ |

wmmmmmmmm11

Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.

I M.Gladbach-Köln
l BET.TIMM. en mets. Ook

col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.

! Gevr. part-time TAXI-I CHAUFFEURS v.d. hele: week, dag- en nachtdienst,
i Julianastr. 6 Brunssum.

Club PARIS vr. dames v.d.
middag- en/of avonduren.1 Provincialeweg 31ANoord-Oirsbeek, 04492-1873.
LA COMPARSA BAR
vraagt meisje. Tel. 045-
-241592 of 244240.
Gevr. charmante HEREN,
25-35 jr. voor begeleiding
i.b.v. autoen telefoon, discr.
verz. Soll. m. foto postb.
231, 6040 AE Roermond.
Geulle: Het Dagblad de Te-
legraaf zoekt op korte ter-mijn KANDIDAAT-BE-
ZORGERS(STERS). Heeft
u interesse? Bel 045-460683.
Gevr. vr. part-time HULP,
18-24 jr., voor in cafetaria-
snackb. Tel. 045-213451.
Club SM zoekt leuke
MEISJES, 502 route du
Condrox, 4900 Liége - Bel-
gië, tel. 09-32041373905.
Open van 10 tot 22 uur,
weekend gesloten.
Net meisje voor PRIVÉ-
CLUB, met garantieloon.
Tel. 045-420042.
Met spoed gevr. VOE-
GERS en leerl. voegers.
Voegersbedrijf v. Maarse-
veen, tel. 04459-1684.
MEISJE gevraagd voor pri-
vé en escort. Tel. 045-228975
POSTBEZORGERS gevr.
op freelancebasis voor Ge-
leen, Sittard en omstreken,
tel. 04490-22836.
Gevr. vriendel. handige
part-time VERKOOPSTER
m. erv. br. en banketbakke-
rij v. 2 a 3 d. p.w. P. Schee-
ren. Dahliastr. 76, Kerkra-
de-W„ 045-412174.
Wegens uitbreiding van
onze activiteiten vragen wij
BEZORGERS voor huis-
aan-huis verspreidingenvoor Groot Heerlen, Hoens-
broek, Voerendaal, Kerkra-
de, Simpelveld. Bocholtz.
Aanm. van 9.00-17.00 uur
Suppers Verspreidingen
Hulsberg, tel. 04405-3702.
Lieve, niet rokende KIN-
DEROPPAS (4 dg.) vanaf
jan. '89. Tev. licht huish.
werk (Landgraaf/Schaes-
berg). Br.o.nr. SB 991 LD,
Fr. Erenslaan 4, 6371 GV
Landgraaf.
Nette TAXICHAUF-
FEURS gevraagd, met eni-
ge kennis omgeving Heer-len. Dag- en nachtdienst.
Pers. aanmelden: Kroon-
tax, Anjelierstraat 123A,
Heerlen.

Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
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. 045-3121547-
-312709.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gefr. Tel. 045-312613.
SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.

■ TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-■ tic. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde; adres voor al uw DAK-I WERKZAAMHEDEN. Tel.

'■ 045-451862.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Erkend Stratenma-
kersbedrijf Nico Gerards,

l vrijblijvende prijsopgave +i advies. Tel. 045-13956.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
OPRITTEN en terrassen inklinkers of sierbestrating.
Ook tuinaanleg. 045-326574.
TUIN goede winterbeurt,
SNOEIEN, enz. Bel tijdig:

"■ 045-272093, na 19.00 uur.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming, Stationstraat
294, .Nuth. Tel. 045-242602.
STEREOTOREN Sony +boxen, zeer goed. 045--727669.

KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto.Fa.Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044!
Div. INRUIL-TV.'S met
garantie. Electronic service
Jo Kreutz, Kerkplein 39,
Schaesberg, 045-313815.
BETONSCHUTTINGENin steenmotief, geplaatst of
geleverd. Creugers Beton,

conomiestraat 46, Hoens-broek tel. 045-213877 (bij
Herscni).
KLEUREN TV te koop,
prachtig toestel. 045-270083.
Goede KLEUREN-TV*s
met garantie, Philips groot-
beeld v.a. ’ 145,-, zeer grote
sort. tv's. Öccasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen, tel. 045-724760.
OPGELET! 2e hands bank-
stellen(eiken-leer), slaapka-
mers, eethoeken barok,
Amerik. keuken enz. Kou-
venderstr. 208 Hoensbroek.
Te k. IJSKAST 100,-; gas-
forn. 100,-; wasaut. 200,-;
Tel. 045-725595.
Fa. Quaedackers biedt aan,
alleen voor handel, dames-
en heren lederen JACKS
v.a. ’ 75,- excl. (p.2) tel. 045-
-462000.
Gebruikte Hi-Fi TUN.-
VERST. 2x 40 W ’125.-,’175,-, ’148,-; 2x 100 W’249,-; ’345,-; comp.disk

’ 19&,-; videoree. VHS

’ 395,-; port. kleur.-tv 37 cm
’275,-; equaüser ’145,-,

’ 175,-; tapedeck Philips

’ 175,-,’ 198,-. Inr. mogel. F.Meyer, Verzetstr. 15 Hrl.Tel. 045-417651.
le soort GRASZODEN,
’3,50 nr'. Gratis thuis be-
zorgd. Afgehaald ’ 3,25
p.rr?. Ook gehele aanleg
van uw tuin en straatwerk.
Bel vrijblijvend: 045-
-323178.
Koopje: pracht grenenkeukenbuffetkXst.
vr.pr. ’ 825,- (nw.pr. ’ 2600.-
-). zwaar eiken salontafel,

’ 325,-. Tel. 045-323830.
Heren HANDELAREN op-
gelet! KTV's 12 kan. tip-
Foets en VHS video's v.a.

’ 75,-, ml. 045-220902.
Weg. verh. Barok BANK-
STEL, veel snijwerk iets
mooi, vr.pr. ’ 1800,-. Prachtwandmeubel noten, vr.pr.

’ 775,- als nw 045-323830.
Gratis gebracht en ge-
plaatst nieuwe en gebruikte
gas-, kolen-, olie-, hout-, an-
tieke KACHELS. Honder-
den guldens voordeel. De
Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te k. enkele antieke AL-
LESBRANDERS + antiek
Frans fornuis. Pr. n.o.t.k.
Tel. 045-752283. Na 18.00
uur.
Te k. excl. DAMESKLE-
DING leder en bont, div.
mod., mt. 36-38. na 18.00
uur 045-425951.
Te k. cognac leren DRAAI-
FAUTEÜIL Na 18.00 uur
045-425951.
Te k. TUBA, Egerlander-
model, tel. 045-251437.
Aluminium BLOEMEN-
SERRE te k. 4 m. L. 3.20 br.
Te bevr. 04498-56966.
STOOKHOUT eiken enbeukenhout af te halen
voor ’65,- per lVi m3, 15m3voor ’550,- aan huis be-
zorgd, van Thoor, Holstr.33, Margraten, tel. 04458-
-1818.
Te koop originele Luxaflex
LAMELLEN, lichtgrijs,
breed 535 cm, hoog 25!) cm,
vanuit het midden ope-
nend, prijs ’ 1000,-. Gasfor-
nuis Kleur donkerbruin,
merk Etna, prijs ’ 100,-.
Koelkast zonder vriesvak,
merk Erres, prijs ’ 100,-. Te
bevr. na 18.00 uur 045-
-222281.
Te k. ± 500 STRAATKLIN-
KERS; poort 3x2; 4 bnd. 14
inch 185. Mer. Lemmensstr.
36 Nieuwenhagen.
10-20% korting op alle GE-
REEDSCHAP de hele
maand november bij Wit-
hoff ijzerwaren, gereedsch.
en fietsonderd. Kievitstr. 38
Heksenberg-Heerlen.
Te k. AEG turnamat „S"
WASCOMBINATIE,

’ 300- met 6 mnd. garantie.
Tel. 271036.
Te k. antieke, ronde SA-
LONTAFEL, 6 107 cm en
57 cm hoog, prijs ’2850,-.
Gelein 17, Heerlen of tel.
045-711511.
FITNESSAPPARATUUR:
hometrainers, roeiappara-
ten, compl. ntnessstations,
chroom halterstangen van-
af ’ 52,-, halterschnven va.

’ 2,40 per kg; alles uit voor-
raad leverbaar. Smash, afd.
fitness, Theaterpassage
Kerkrade, tel. 045-459230.
Solina electr. ORGEL te
koop, ’125,-. Tel. 045-
-211852.

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effen
kleuren, complete set è 10 stuks mcl. vulling vanaf

’ 395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf

’ 998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één
stuk, dus geen geschuif meer, ’ 395- per stuk. Fuhren
Discount, Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Heerlerhei-
de), tel. 045-222622. Rijksweg 42, Swalmen, tel. 04740-
-4383.
Te k. AFKORTZAAG voor
metaal met verstek. Tel.
045-227160.

Wij kopen en halen in heel
Limburg al uw SEXBOEK-
JES, pornobladen. eroti-
sche magazines films op
Super 8 en video foto's etc.
bef a.u.b. niet straks maar
nu 045-717775 of 043-
-253078.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 Geleen.
VIDEO'S VHS, kleuren-
tv's v.a. 12 kan. en stereoto-
rens gevr. Defect geen be-
zwaar. 04406-12875.
KLEUREN-TV'S met tele-
tekst gevr. Ook VHS video.
04406- 12875.
Wij kopen GOUD, Brilj.,
munten enz. Contant geld.
Verseveld Saroleastr. 80A,
Heerlen. Tel. 045-714666.
Leg verp.
Te k. gevr. WIENER Vier-
rijer, tel. 045-251437.

APPARTEMENT nabij
centrum Hrln. Tel. 045-
-422526.
Valkenburg: tijd. te huur
1-pers. gem. APPARTE-
MENT, max. tot 1-7-'B9.Tel.
04406-15177.
Gestoffeerde en gemeubi-
leerde KAMERS te h.,
eigen keuken, all-in. Te
bevr. Pr. Hendriklaan 112,
Brunssum, tel. 045-252000.
Te h. mooie gem.KAMERS
m. cv., gebr. v. tel., keuken,
douche te Kerkrade. 045-
-452128.
Voor bestellingen en kleine
VERHUIZINGEN. Even
bellen. Tel. 045-353160.
Te h. in centr. Hrl. en Spek-
'heide gem. KAMERS m.
gebr. v. keuken, c.v. en dou-
che. Tel. 045-717525.
Jürgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 36-40, tel.
045-463333.
KAMERS te huur met vol-ledig pension te Hoens-broek. Tel. 045-214804.

HOE GROOT IS
UW KANS OP EEN

BAAN IN DE
GROOTHANDEL?

__________m______mDe Banenladder van ASB
is een barometer voor de stand van
zaken op de arbeidsmarkt.

Speciaal voor mensen die op zoek
zijn naar een baan in de groothandel,
heeft ASB een Banenladder gemaakt
met de meest gevraagde beroepen in
deze sector.

Het is een nuttig middel om uwkan-
sen op de arbeidsmarkt in te schatten.
En uiteraard om te zien in welke func-
ties in degroothandel ubijASB snel aan
de slag kunt.

Voor informatie over deze functies
ofover de honderden anderebanen die
ASB heeft, bent u van harte welkom bij
één van onze 70 vestigingen. U kunt
ook bellen: 045-719600.

aipakkers

heftruckchauffeurs
orderpikkers

adm. medewerkers

magazijnbedienden

vertegenwoordigers

chauffeurs b/c/d/e

comm. medewerkers
produkdemedewerkers

alle functies m/v

I\ JD
utemdbureau

WERK MET PLEZIER BIJ ASB

Te k. gevr. sloop-en SCHA-DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
TeL 045-216475 of 727711.
Tek. gevr. oud ijzer en ME-TALEN, sloop en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
272516, ook 's avonds.

Gem. mooie KAMER te h.
te Valkenburg. 04406-12875.

Te h. ongemeub. ZIT-
SLAAPK.in Heerlerheide,
ondergebr. in bungalow m.
gebr. van keuk., douche,
eig. opgang ’ 95,- p.wk. All-
in. Inl. na 19.00 uur 045-
-223482.
SUSTEREN te h. 1-pers.
luxe app. Ind.: woonk.,
keuken, hal. toilet, badk. enslpk., c.v. ’691,- per mnd.
mcl. Mobu. Tel. 04499-1323,R. v. Gelderstr. 11 Susteren.

KAMERS te verhuren. Tel.
045-424061, tussen 9.00 en
19.00 uur.

Te k. nabij ABP, BELEG-
GINGSPAND, huur

’ 29.000- per jaar.Kooppr.

’ 183.000.-. Tel. 045-711617.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
Te huur BOUWLIFT. Tel.
04498-52641 na 17.00 uur.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhaegen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen, tel. 045-
-725260.
Honde- en KIPPENHOK-
KEN vanaf ’ 195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. zeer mooie lERSE-
SETTERPUPS met stamb.
Tel. 045-221268.
Te k. nest Mechelse HER-
DERS, 7 wkn.. iets aparts.

’ 125,-. Tel. 045-32123f
VERMIST, Broekhem-Val-
kenburg, zwart katertje,
klein maar stevig postuur, 3
jr. oud, sinds maandag 31
oktober; mogelijk werk v.
stroppenzetter, territorium
Broekhem - Margrietlaan -
Julianalaan- Bernhardlaan.
Beloning voor goede tip.
Tel. 04406-12301.

Opa-, OMAFIETS, heren-,
damesfiets v.a. ’65,- p.st.
Mooie Union renfiets. Tel.
045-257371.
Te k. RACEFIETS, Jan
Jansen, ’300,-; evt. ruil v.
gew. fiets, 045-463989.
Te k. YAMAHA FS 1, bwj.
'82, Heemskerkstr. 7,
Brunssum, tel. 045-270381,
vr.pr. ’400-, na 6.00 uur.
ATB FIETSEN o.a. Giants
Raleigh, Tech, uit voorraad
leverbaar. Bert Rekers, Wil-
lemstraat 85, Heerlen. Tel.
045-726840.
WINTERJACKS van Hon-
da, Yamaha, Vespa van

’ 199- voor ’ 139,-. Brom-
fietsspecialist Math Salden
Limbricht.
Te k. VESPA Ciao ’ 550,-.
"Mgr. Lemmensstr'. 36 Nieu-
wenhagen.

Te k. VOEDERWORTE-
LEN. Gebr. Schaepkens,
Klimmenderstraat 106,
Klimmen, 04405-1359.

WINTERSPORT: KIP-ca-
ravans. Huur nu een KlP-
tourcaravan, ±750 kg. Spe-
ciaal voor de wintersport,
4-5 pers., toiletruimte, pri-
musverwarming. Prijzen
vanaf ’ 450,- per week. Re-
serveer tijdig. Inlichtin-
genb bij dhr. J. Beckers Ca-
ravans BV, Handelsstraat
24, Sittard. 04490-20608.
WINTERTENTENSHOW.
In onze showroom staan 6
typen wintertenten opge-
steld. Ideaal voor de herfst-
vakantie en wintersport.
Isabelle, KIP, DWT, Sunti-
me. Snelle levering, vele ty-
pen uit vooraad leverbaar.
Beckers Caravans BV,
Handelsstraat 24, Sittard.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
Voor het ZAGENvan eiken
of dennen balken en alle
voorkomend industriehout.
Pakken brandhout ’ 20,-
-per pak afgehaald. Houtin-
dustrie PeTzer 8.V.. Rijks-
weg 36, 6286 AG Wittem,
tel. 04451-1218/04450-2168.
Nieuw, nieuw, nieuw. Mi-
randa voor een totale ONT-
SPANNINGSMASSAGE.
Geen sex. 045-353489.
STOELMAATERIJ .ver-
nieuwd rieten, biezen en en
rotan-stoelen met gar. 045-
-418820.
Door jongemasseuse totale
ONTSPANNINGSMAS-
SAGE met leuk gesprek en
drankje, geen sex. 045-
-223574.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Voor allekoelkast- en diep-
vriesreparaties VROKÖ.
Tel. 045-441566 of 461658.
Tafel u slank en fit op onze
TONINGTABLES 10 keer
van ’l6O,- voor ’lOO,-;
Gratis proefbehandeling.
Bel nu 045-229708. Corne-
liuslaan 8 Heerlerheide.

Als u nu belt, heeft u morgen geld!
Heeft u al ergens een lening lopen,

dan nog kunt u bij Frisia terecht!
Voor woningverbetering, boot of caravan (tarieven vanaf):

’3O 000,- = 96x ’ 451,-(10,2%) Of 120x/ 392,-( 10,2%)

’ 40.000,- = 96x ’ 601,-(10,2%) of 120x/ 523,-(10,2%)
’70.000,- = 96x ’ 1 053,-(10,2%) Of 120x/ 915,-(10,2%)
’BO.OOO,- = 96x ’ 1.203,-(10,2%) Of 120xjf 1.046,-(10,2%)

Bel nu: 02263-7171
Voorschotbank Frisia: geopend tot 21 u.; zat, tot 16 u.

Vanaf donderdag 13 okto-
ber gezellig dansen met or-
kest Happiness in ELDO-
RADO, Bongerd 5 Spau-
beek. Tel.: 04493-4193.
EENZAAM: doe er wat
aan, bel huwelijksrelatiebu-
ro Geluk, 04498-54604 of
045-211948.
Charmante slanke zaken-
man, directeur, 49 jaar. we-
duwnaar, uit zeer goed mi-
lieu, met alle mogelijkhe-
den, zoekt langs deze weg,
op eerlijke, correcte wijze,
in contact te komen met
goed uitziende, representa-
tieve, flinke DAME. Leef-
tijd tussen 42-50 jaar, uit
goed milieu. Om van het le-
ven iets moois te maken.
Mijn afkomst staat garant
voor eerlijkheid, betrouw-
baarheid en discretie. Zij
die hier op willen reageren,
gelieven te schrijven en
foto bij te voegen. Brieven
onder nr. HK, 553, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen. Geheimhouding
verzekerd.
„PARTNER-TRUST".
Huw.-relatieburo. Inl. tel.
045-461235.
ALLEENSTAANDEN har-
telijk welkom vanavond in
dancing Gorissen, Kerk-
straat 49, Brunssum. Orkest
Henny Lubbers. Tel. 045-
-252304.
WEDUWE, BJJr., zkt. nette,
eerlijke PARTNER om nog
samen gezellige uurtjes
door te brengen. Br.o.nr.
BR 294 LD, Rumpenerstr.
81, 6443 CC Brunssum.
Alleenst. man, 54 jr., geen
drinker of uitgaanstype,
zkt. een nette VROUW.
Doel: event. samenwonen,
geen avonturier. Br.o.crew.
retour o.nr. HK 562, Limb.
Dagbl., postbus 3100, 6401
DP Heerlen.

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

JASSEN, hemden, truien.
P. Raeven. Tel. 045-322741.

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen 04490-
-45230, 24 uur service.
De massage van VERONI-
QUE is uniek!!! 045-228481,
(geen sex).
Algehele MASSAGE, als u
komt, blijft u komen! 045-
-228738 (geen sex).

JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’l5O- +btw. Tel. 04492-2601.
WINTERSPORT: KIP-ca-
ravans. Huur nu een KlP-
tourcaravan, ±750 kg. Spe-
ciaal voor de wintersport,
4-5 pers., toiletruimte, pri-
musverwarming. Prijzen
vanaf ’ 450,- per week. Re-
serveer tijdig. Inlichtin-
genbbij dhr. J. Beckers Ca-
ravans BV, Handelsstraat
24, Sittard. 04490-20608.
WINTERTENTENSHOW.
In onze showroom staan 6
typen wintertenten opge-
steld. Ideaal voor de herfst-
vakantie en wintersport.
Isabelle, KIP, DWT, Sunti-
me. Snelle leverinig, vele ty-
pen uit vooraad leverbaar.
Beckers Caravans BV,
Handelsstraat 24. Sittard.

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.
Escortservice All-in. 045-
-326191 ma. t/m vrijd. v. 14
tot 4, meesteres en slavin
aanwez. Dag!

CONTACTBURO Lucie v.
bemiddeling v. adressen.
Tel. 04490-50921 Geleen.
Nieuw NATHALIE, Moni-
ka, privé vanaf 12 u. Tel.
045-723029.
Contactburo MAAS-
TRICHT, bemiddeling in
privé-adressen. Tel. 043-
-635264.

H.H. Landbouwers
Bezoek de demonstratiedagen van de proefveldresulta-
ten van ons aardappelproefveld op 14 en 15 november

1988 van 9.30 tot 17.30 uur.
U bent allen welkom op ons adres Sleperweg 28 te
Maastricht (Beatrixhaven). Tevens zijn vele informatie-
stands aanwezig van vooraanstaande pootgoedprodu-
centen. Beleefd uitnodigend: Kooy Limburg b.v., Sleper-

weg 28, Maastricht (Beatrixhaven). Tel. 043-633636.
Frank HEETWATERREI-
NIGERS. Frissen/Tuin enPark b.v., 04406-40253.
Uit voorraad leverbaar
nieuwe en gebr. HETE-
LUCHTKANONNEN met
en zonder thermostaat. Eer-
ste kwaliteit en speciale
prijzen. Jean Spons Eijs-
den. 04409-3500/2524.
H.H. stieren mesters enrundveehouders doorlo-
pend te koop: Belgische
blauwe Limosius. Blonde
d'Aquitaine STIEREN en
vaarzen, dikbillen. C.B.S.Commerce Bestiaux Stas-sen imp./exp. België Han-
nut 09-33-19.10879.

VERA privé, tel. 04754-
-5818.

KIJKOTHEEK Videoclub.
Leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067, nw. films
aanw.
Privé bij JOLANDA 18.00
tot 24.00 u. Ook zaterdags.
04492-3198.

Voor de man van nu...
de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen
tel. 04490-42313.

PRIVÉ en escort, iedere
dag, 045-220866.
MARISKA, Maria, Chamil-
la, Mickey, Petra en Wan-
da. Tev. ass. gevr. 045-
-224621.
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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.
Privé bij ANITA, ook 's za-
terdags. Tel. 045-352543.

Club Margo
Bij ons is bijna alles moge-
lijk. Sauna, relax., trio, SM
+ mass. Rijksweg Zuid
1318, Geleen. 04490-
-48448/54052.

Club 2000
Relaxen in ongedwongen
sfeer met sexy jonge meis-
jes. Ook trio's met lesbi-
sche show. Dagl. 11-24 u.,
zat. tot 18 u. Rijksweg Nrd.
22A Geleen, tel. 04490-
-42315.

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

320.320.24
Bel

Stoei-
poesje

voor 'n
mooie doos!

06-

-32032511
50 et. p.m.

Weet je wat ik
met jou zou

willen doen?
ÜErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

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

Best in Town, BOYS voor
heren. Privé en escort. Tel.
040-517097.

Kanjers!
06-320.330.72

Tatiana - 50 cent per min.

CLUB 28. Ma.-vr. 11-24 u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.
BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.
Veronique, Melanie, Joy-
ce, Diane, Connie en Clau-
dia nodigen u uit op de pri-
vé-party bij privéhuis Ml-
CHELLE, 045-228481.
ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.
Weer SPECIALE aanb. bij
Yvonne, 6 sexy meisjes, li-
chaamssex + Franse mas-
sage, nu ’ 75,-; Trio-Les-
bisch, ook mog. zat. en
zond. ook geopend. Tel.
045-425100. Tev. ass.
gevr.

Love Line
Sabine doet nog niet zo
lang aan de liefde. Wel vol

overgave en spannend.
Tel. 06-

-320.320.61
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.
NIEUW Sexlijn compleet.
U hoort 6 verschillende
sexvormen achtereen. 50
Ct. p.m. 06-320.330.85.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-Kerkrade, Grens-
straat 23. Gabi, Regina,
Karin, Heike, Maria en Ma-
tina. Ma.-zo. van 20.00 tot
4.00 uur. Tel. 045-463943.
JUAN (mnl.) dagelijks van-
af 10.00 u., privé + escort.
Tel. 045-257283.
CLUB 88 van 14 tot 2 u.
Prins Hendriklaan 180,
Brunssum.

Diana Escort
045-

-320905/321038
Met 6 sexy meisjes, ledere
dagvan 9.00 tot 02.00 uur,

ook in het weekend.

Aaaahh!
06-320.321.66

Sex 50 et. p.m.
Blonde sexy STER nieuw
af 10 u. Tel. 045-721759,
ook zat, en zond.
ESCORT SERVICE
04490-23730. ma. t/m za.
20 t/m. 05 u. Tot ziens.
Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen, open va. 14.00
uur.
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Gratis
surprisepakket

De zevende
hemel, 06-

-320.320.07
50 et. p. min.

06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.

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.

Wpegasu* PARKET 1
Specialist in brede eiken planken (geborsteld)

Machinaal schuiert, reparaties en onderhoud
Pegasus-lamel-parket, voor doe-het-zelverEïB

'n begrip in Limburg ____9
Pegasus levert formica vloeren

|L Rijksweg-Zuid 233, Geleen, 04490-46675 JL

Spetters
06-320.330.71

120 stoten per dag
50 cent per min.

Standje 555
06-

-320.325.55
50 et. p. min.

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 3-11"
1988 zijn de volgende faillissementen:

A. UITGESPROKEN:
1. G.H.J. Pommé, Rijksweg Zuid 38, 6131 AP Sittard,

h.o.d.n. Reclameverspreidingsbüreau Pommé.'
Rechter-commissaris: mr. G.M.C.J. Gemmeke-van
Delft. Curator: mr. G.A.J.M. Niederer, Elisabeth-
straat 14, 6161 GT Geleen, tel. 04490-48455 (flnr.
13610);

2. Elbi Paumen BV, Schaesbergerweg 142, 6415 AK
Heerlen. Rechter-commissaris: mr. G.M.C.J. Gem-
meke-van delft. Curator: mr. A.J.P. Lemmen, Burg-
de Hessellepln. 15, 6411 CG Heerlen, tel. 045-
-718232 (flnr. 13611);

3. Trend Keukens Beek BV, Hubertusstraat 53, BeeK
L. Corr.adres: Akerstraat 94, 6411 HD Heerlen
Rechter-commissaris: mr. G.M.C.J. Gemmeke-van
Delft. Curator: mr. P.M. Scholtes, Bouillonstraat
8-10, 6211 LH Maastricht, tel. 043-254585 (flnr.
13612);

B. OPGEHEVEN:
4. J.J.M, van den Berg, Bovenste Puth 61, Puth-

Schinnen, (flnr. 13590).

_

Topsex
The Best!

50 et. p.m. 24 uur 06-

-320.325.25
320.325.25

/

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.320.10
Bel voor gratis

tienersposterkalende'
1989, aansteker en stig. ;

Bel de Babbellijn!
*Nieuw! Bellen met zn tienen. Over alles waar je z|(l,
hebt. Voetbal, relaties, 't weer, vrijen, film, muziek f
etc. Als 't maar gezellig blijft. Wordt het te persoonlij^ !wil je een lijntje metzn tweeën? Druk dan op de 0-MjJ >en vraag de operator of ze jullie even apart zet. Tc-tjJ
rens op de Babbellijn ('s nachts alleen voor volwas»
nen).

06-320 330 03 I ]
50 et/min. __y

Voor feest en pret bel...
i- _■■ ■Eroshjn
06-320.321.22

50 et. p.m. J'
De intiemste verhalen of belevenissen
kun ie nu kwijt. Deel ie geheim met 13
andere bellers. _"'"»"«-_,
Na 21.00 uur uitsluitend (CjLgß_.voor_ . volwassenen I \Wf %06 (_\v \I 320.324.80^0.en,_

Gay Live;
06- 1

320.321.65!
320.321.6$ I

1

Relax-line
06-320.320.06
i

50 et. p. min. __y 1
Je eigen provincienummer voor en van

Limburg
06-320.330.86

Maak nu vrienden/vriendinnen en relaties
op korte afstand! 0,50 p.m. y*

Nombre
Hombre

06-
-32032023

50 et. p. min.

WWv\Zin in een 7 _ff_/A.
erotische i^^V * ,
ontmoeting? Bel en erva^
06-320.322.22

50cent per minuut y

Grijp je kans en laat je eens óoc
9 homo's opwarmen!
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 homo's die maar één gedachte hebf^
Wordt het te intiem en wil jeeen onderonsje? .*

Vraag dan Bobby of hij jullieeven apart zet. Alleen l"'j
teren mag natuurlijk ook., 50 et/min.

06-320.323.01 J
Jose en Sande'

PartnerruJlclub
vl. j.stel, beide bi. zkt. dito echtp. of stel v. gez. se" p
partnerr. of trio e.d. vriendsch./gez.heid ook v. belang
bi. meisje ook welkom voor trio. Hyg./discr. gebo^

Gn. eendagsvl. ledereen krijgt antw. i06-320.325.51
50 et. p.m. j

DE

PRET
BOX

Vlf 06- \\|
320.325.44
w 50 CT P/M .

Soixante
06-

-32032533
50 et. p. min.

Callcutta
06-

-32032013
50 et. p. min. _y

Zoenbabwö
06-

-32032522
50 et. p. min. __y

Doe „HET MET" MarifJSittard, ma.-vr. 13-23 &
Tel. 04490-28256. y

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

06-320.324.06
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TROS
16.00 Fleur. Gevarieerd televisie-

weekblad. Presentatie: Mireille Bek-
kooij en Tetske van Ossewaarde.

17.25 De avonturier. Serie. Afl.7.
Jack Vincent en zijn makkers zien
kans met de parels te ontsnappen uit
Andersons klauwen. Zij lijken nu bui-
ten gevaar, totdat ze twee uitgeputte
mensen oppikken.

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

18.30 Autovraagbaak. 8-delige cur-
sus. Deel 6: Onderstel, remmen en
banden. Presentatie: Marlot Bloem-
hard, 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.Brand
en discriminatie.

19.00 Kijk-tv. Populair wetenschap-
pelijk programma.

19.20 Allo, allo. Engelse serie. Afl.s.

Tijdens zijn sabotage-opdracht wordt
René gevangen genomen. Kolonel
von Strohm moet de cafébaas flink
straffen, maar hij wil dit zijn goede
vriend niet aandoen.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Derrick. Duitse misdaadserie.

Afl.: Het eind van een illusie. Kunst-
handelaar Alexander Rieger wordt
door 2 kogels in een parkeergarage
dodelijk geraakt. Er is geen motief
voorhanden en dusbesluit Derrick op
bezoek te gaan bij zijn enige broer
Erich Rieger.

21.40 De TV showop reis. Ivo Niche
bezoekt prominente persoonlijkhe-
den in het buitenland.

22.25 Aktua. Actualiteitenrubriek.
22.55 Sport extra. Marathon van New

Vork '88.
23.50 Journaal.
23.55 75 jaar Las Vegas. Showpro-

gramma t.g.v. de 75e verjaardagvan
de hoofdstad van het vermaak in de
Verenigde Staten. Met optredens van
Dean Martin, Siegfried & Roy, Sam-
my Davis Jr. e.a.

AVRO/TROS/VOO
00.45-09.00 Presidentsverkiezingen

'88. Rechtstreeks verslag vanuit het
World Trade Center van de Amri-
kaanse presidentsverkiezingen. Pre-
sentatie Amsterdam: Ria Bremer,
Jaap Jongbloed,Karel van der Graaf,
Koos Postema en Tineke Verburg.
Presentatie New Vork: Joop Daal-
meijer en Ben Kampen. Verslagge-
vers Verenigde Staten: Peter de Bic,
Rolph Pagano en Pieter Varenkamp.

" Dawn Lewis in 'A differentworld'. (Nederland 1 - 20.08
uur)

Duitsland 1
atl DF"info Gesundheit. Van-
p"a9: Alter werden - aber richtig!

_
10onlntatie:RalfSchneider.
/ Ta9esschau und Tagesthe-

-11 _n °h Gott' herr P»arrer. Serie.
I fil 7. "*Faszination Musik. lm Pro-,,'Mherh.).

' 1300 ?ersoverzicht.. 14_. Ta9esschau.i iSnn ""Teletekst-overzlcht.l|r? Tagesschau.
"»a Sinha Mo»*»ca - die Tochter

SffrT ?klavenhalters. Braziliaanseserie. Af1.34."30 Ein Mann für alle Falie. Ge-
prekssene. Vandaag: Harald Juhnke

16rMrek met 2iJn z°on Peer.. ie,? °ie Tnckfilmschau.
dV_. pass am Dienstag. Kinder-

Aansl.: Flip-Flop, spel-g£w met Claus Kruesken. Thema:nitterzeit.
17

'15 Tagesschau.
"25 Solo für 12. Generatiespel met

18r_t
a Kaufmann."?0 Zirkus Humberto - ein Roman

'< fii ver*ilmt. Documentaire over de.fiftnames.
18'2! Tagesschau.
18 eo Hier und Heute-« Immer, wenn sic Krimis191_r,Db- Afl Tod im Bus-I jqq* Programma-overzicht.

v'er_ ARD sP°rt extra- Rechtstreeks
sfriiH? 1e helft van de voetbalwed-
gow erder Bremen - Celtic Glas-

i 20 57
b_l _RD sP°rt extra- 2e helft voet-diwedstrijd Werder Bremen - Celtic

2lsn90w'"ao Monitor. Berichte zur Zeit.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
22.00 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Angst urn Clayton.
23.45 Kulturwelt. Der Liebe und des

Ruhmes Kranz, documentaire over
de grammofoonplaatopname van
Fierrabras, opera van Schubert.

00.45 Tagesschau.
00.50-00.55 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

"Florian Fitz, Hannelore Hoger, Peter Fitz, Rosel Zech, HolgerHandke enDaniel Hajdu in 'Die
Bertinis'. (Duitsland 2-20.15 uur)

TV-KANALEN,GOLFLENGTEN
voorT en CA|-abonnees:

zie schema exploitant

t>
*B zwart/wit programma

00
= stereo geluidsweergave

-^ * tweetalig bij stereo-app.
~ teletekst ondertiteling

TELEVISIE
,^erland 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: 3en 8
België Telë 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
On fCnooltelev'sic.

srh onen en dochters. Australi-
RirT serie met Pat MacDonald, Torn
A i_!_rds' Rowena Wallace e.a.

1sAs s6o6.(Herh.).
l£» Labyrint. Werken op eigen

16 icm- <herh-)-
-a.! 5 B.leren, een nieuwe kans. Afl.:

16 3' Domenica en Vittoria. (herh.).j*° Steek-er-wat-van-op-show.nerna: Humor in Vlaanderen vroe-en nu. (herh.).
IBnn Nieuws-

"uo Tik Tak. Animatieserie. Af1.267.

pO5 Prikballon. Kleutermagazine.
18 Francis Verdoodt.

" u Carlos en Co. Magazine waarinJ^Ppen vertellen wat kinderen willen,Jg*MHerh.).
jèi h ' Maïeika- 6-delig Engelse

ugdserie ronr j <je belevenissen van
"rn 'eerling-tovenaar. Afl.3: Wilher-

I90?,a' de heks-
""O De bril. Tekenfilm van Marcia
?"Perberg, gebaseerd op 30.000

19r^Pute. getekende prentjes,
en i M"PPets. Show met poppen
Ij3ecnte 9-St: Linda Carter,

o'ra Uitzending door derden. Pro-
r'„rTUT >a van de Natiolistische Om-l&tichting.
Qen Lott°-winnaars, mededelin-

-19 le _n Pro9ramma-overzicht.
20 _ Nieuws-" ,10 Kunst-zaken.

111

20.15 Buren. Australische serie. Afl.6:
Scott en Kim lopen weg. Danny heeft
schoolproblemen.

20.40 Fanclub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie een vedette wordt. Van-
daag: Dark Rose met Statesboro
Blues.

20.45 Wij en de andere dieren. 12-
-delige Britse documentaire reeks.
Afl.l: Liefdesbanden.

21 .15 Oogappel. Maandelijks magazi-
ne voor ouders over alles wat te me-
ten heeft metkinderen en hunopvoe-
ding. Presentatie: Jos van Hemelrijck
en Lea van Hoeymissen.

21.50 Will Ferdy in concert. Jubi-
leumshowwaarin de verschillende fa-
cetten van Will Ferdy's 40-jarige car-
rière aan bod komen. Met Backing
koor en de BRT Big Band 0.1.v. Fred-
dy Sunder.

22.40 Nieuws.
22.50 Concert. Festival van Bratislava

1987.
23.20-23.25 Coda. Tanzlied aus Med-

zobrod, van Bartók, uitgevoerd door
het koor Musica Nova 0.1.v. Roger
Leens.

" Will Ferdy in de jubileum-
show. (België/TV 1 - 21.50
uur)

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.15 Psychologie der Hoffnung.

Afl.s: Familien.
15.30 ""Teletekst-overzicht.
15.50 Programma-overzicht.
15.55 Heute.

16.00 Die Fraggles. Serie. Afl.: Wem-
bleys Flug.

16.25 Kleiner Garten für kleine Leu-
te. Afl.: Erdbeeren.

16.30 Das Geisterschloss. Serie
naar het boek van Luca M. Boston,
met Alec Christie, Daphne Oxenford,
George Malpas e.a. Afl.: Granny und
Tolly feiern Weihnachten.

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

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

17.45 Schwarz auf weiss. Spelpro-
gramma gepresenteerd door Dieter
Thomas Heek. Gasten: Richard
Süssmeier en Angelika Milster.

18.20 Schwarz auf weiss, vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.

19.30 Die Reportage.
20.15 Die Bertinis. Chronik einer

Hamburger Familie, 5-delige serie
naar de roman van Ralph Giordano.
Afl.2: 1944/45.

21.45 Heute-journal.
22.10 Als dieSynagogen brannten...

Novemberpogrom '38 - Hitlers
Reichskristallnacht. Samenstelling:
Guido Knopp.

23.10 Und die Sehnsucht bleibt.
Filmdocumentaire over het leven van
drie Oostberlijnse moeders die hun
kinderen alleen opvoeden.

00.10 Heute. Met reportages van de
Amerikaanse presidentsverkiezin-
gen.

00.25 Die gebrochene Lanze. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1954 van Ed-
ward Dmytryk, met Spencer Tracy,
Robert Wagner, Jean Peters e.a.

02.00 USA-Wahl '88. Die Entschei- '
dung. Berichten, analyses en opinies.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Kijk als je tekent zie je meer.Groep 3 en 4. Les 2.
10.30 Jonge onderzoekers. Les 3.
11.00 AIDS, het komt je niet aan-

waaien. Les 3.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

14.30-15.00 Het verhaal. Les 4.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.46 Sesamstraat.
18.00 Van ongebondenheid naar
vrijheid.Aan de hand van het levens-
verhaal van een uit Spanje naar Ne-
derland geëmigreerde man wordt een
beeld gegeven van zijn homoseksue-
le 'beleving' in Spanje toen, in Neder-
land nu.

18.30 Cursus You're welcome. Les
2.

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. Belgische vluchtelingen 1914-
-1918. 2. De stadsversierder. 3. De

Fryske academie.
21.11 ""Krystian Zimerman speelt

Szymanovski. In het Parijse Théatre
des Champs Elysées vertolkt de
Poolse pianist Zimerman Variaties op
een Poolse volksmelodie in b kl.t.,
opus 10 (1904) van Szymanovski.

21.33 Heilige onvrede. Documentaire
over de ontmoeting tussen Islam en
Christendom, zoals die nu in Europa
en Nederland plaatsvindt.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
23.00-±03.30 Amerikaanse presi-

dentsverkiezingen. Verslag tot vast-
staat wie de nieuwe president wordt,
de Republikein Bush of de Demo-
craat Dukakis. Centrale presentatie:
Joop van Zijl, Paul Witteman en Philip
Freriks.

" Günther Ungeheur en Cornelia Froboess in 'Das Ende einerIllision'. (Nederland 2 - 20.29 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)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.50 Zonen en dochters. Australi-

sche serie, met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a.
Af1.607.

19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos, Ruben de Falco,
Chica Xavier e.a. Af1.58.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletjes met

Marleen Gordts.
20.15 Argus. Praatprogramma waarin

Jan van Rompaey de mediadoorlicht.
Gastvrouw: Jessie de Caluwé.

21.25 Uitzending door derden. Pro-
grammavan de Liberale Televisie- en
Radio-Omroep.

22.05-22.35 Bouwen om te wonen.
5-delige serie over de verschillende
aspecten van bouwen. Afl.2: Schou-
der aan schouder of met alle muren
bloot.

Duitsland 3 West 3
08.00 Tele-Gymnastik. (19).
08.10 Schooltelevisie.
09.10 Sesamstraat.
09.40-11.10 Schooltelevisie.
14.35 ""Teletekstoverzicht.
15.00 Sport im Westen Extra. Ten-

nisturnier der Weltbesten: Stuttgart
Classics, rechtstreeks verslag vanuit
de Martin Schleyer-Halle te Stuttgart.

17.00 Donald Duck und Co. Afl.l: Ein ;
Comic entsteht.

17.15 Kalte Zone. Afl.l: Stadt bei deni
Eisbergen.

17.30 CREDO. Glaube und Bekennt-i
nis der Christen - 26: Über den Todi
hinaus.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.!
Les 21.

18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Türkei-Woche. Weltweit: Tur-

kije.
20.45 Hoppala. Blunders uit de tv- en

filmwereld. Presentatie: Peter Rapp.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Monitor im Kreuzfeuer.22.45 Landesspiegel. Das Vergange-

ne ist nicht tot.
23.30 Plus 3 extra. Vandaag: Gen-

technik - Manipulation als Geschaft,
reportage over genmanipulatietech-
nieken. "00.00-00.05 Laatste nieuws.

België/RTBF 1
16.50 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba nouba, met
Edouard et ses amis en Dusty, teken-
films. 18.30 Jamais deux sans toi, ge-
varieerd informatief programma. 19.00
Nieuwsoverzicht. 19.03 Ce soir, Waal-
se actualiteiten. 19.25 Lotto en Joker.
19.30 Journaal. 20.00 Actualités a la
une. (Herh.). 20.05 Doublé sept, spel-
programma. 21.15 Babel, wetenschap-
pelijk magazine. 22.45 Journaal. 23.15-
-00.45 Ciné-Club de minuit.

België/Télé 21
19.00 Tribune economique et sociale.
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal. 20.00 Arme trister, Ca-
nadese speelfilm uit 1985 van Léa
Pool. 21.40-22.40 Néo polar, politie-
serie. Afl.: L'amour en gachette.

TV5
16.05 Nieuwsflits. 16.10 Gorri Le Dia-
ble. 16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00
Le village dans les nuages. 17.30 Des
chiffres et des lettres. 17.55 Nieuws-
flits. 18.00 Battling le ténébreux. 19.30
Papier glacé. 20.00 Sports magazine.
21.00 L'oeil en coulisse. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Weerbericht. 22.35 Ci-
né-Club. 00.10-00.40 Papier glacé.

Duitsland 3 SWF
08.20 Tele-Gymnastik. (22).
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde, j

Les 21.
09.00 Schooltelevisie.
13.55 Der deutsche Küstenraum.
14.10 Ferner Nachbar Sowjet Union. i
14.30 Telekollege 11. (herh.)
15.00 Stuttgart Classics.
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Schwarzes Theater, (herh).
18.31 Walt Disneys Mickey und Do-1

nald zeigen. Sport-Goofy (4), teken-!
film.

18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Abendschau Bliek ms Land. j

Aansl.: Rheinsender.
19.30 Nach 50 Jahren. Wir kamen als j

Antifaschisten zurück, documentaire I
over Joden in de DDR.

20.15 Reiseweg zur Kust. Frankrijk, j
Vandaag: De Champagne.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn i
Neun.

21.15 Tennisturnier der Weltbesten.

_
Stuttgart Classics, samenvatting.

21.30 «Die Nacht hat tausend j
Augen. Amerikaanse speelfilm uit j
1948 van John Farrow, met Edward I
G. Robinson, Gail Russell, JohnLund !
c.a. |

22.50 Zusammenleben. Mann und j
Frau im Laufe der Zeit, 5-delige infor-1
matieve serie over het samenleven j
van man en vrouw. Afl.: Droomvrouw j
zoekt sprookjesprins.

23.35-23.40 Laatste nieuws.

Radio 1

radio
Elk heel uur nws. 7.03 Echo-maga-
zine. 7.15 Het levende woord. 7.33
Echo-magazine. 8.45 Kruispunt.
9.05 Met deKRO, met Arme. 10.05
M/V-Magazine. 11.05 Echo-maga-
zine. 12.05 KRO's Schone Kun-
sten. NOS; 12.56 Meded. voor
land- en tuinb. 13.08 Echo-magazi-
ne. 14.05 Veronica Nieuwsradio.
19.02 De Plantage. 20.02 BORAT,
gespeld 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 mensenveranderen. 23.05 Met
het oog op morgen. 0.02-7.00 Pre-
sidentsverkiezingen in Amerika.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.03 AVRO's
radiojournaal. 9.03 De muzikale
fruitmand. 10.03 Vrouw zijn. 11.30
Ik zou wel eens willen weten. 1 1.58
EO-Metterdaad hulpverlening.
12.03 Lunchtime-magazine. 13.03
Tijdsein. 13.30 De plantage: 13.48
Margreet Dolman: 14.05 Soortge-
noten. 14.48De jazzvan 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
Elk heel uur nieuws. 7.00-24.00
VARA's verrukkelijke dinsdag. 7.03
Holland wordt wakker! 9.03 Rigter.
11.03 Angelique. 12.03 VARAs
Steen & Been Show. 14.03 Twee
meter de lucht in. 16.03 De verruk-
kelijke vijftien. 18.03 Driespoor.
19.02 Dubbellisjes. 20.02 Pop-

krant. 21.02 Het Front. 22.02 La
Stampa. 23.02-24.00 Heartlands.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met rector magnificus van de Eras-
mus Universiteit Rinnooy Kan.
(8.00 Nws.) 9.00 Continu klassiek.
11.00 TROS Concertzaal: Radio
Filharmonisch Orkest 0.1.v. Kent
Nagano. 12.40 Nieuwe klass. pla-
ten. 13.00 Nws. 13.02 Klassieke
top tien. 13.25 Première in het Mu-
ziektheater. 13.30 Belcantorium.
16.00 Het Kunstbedrijf. 17.00 Vo-
caal: 1 Solisten. 2. NCRV Vocaal
Ensemble. 18.00 Nws. 18.02 Lied
van de week. 18.15 Leger des
Heilskwartier. 18.30 Muziek in vrije
tijd. 19.30 Kamermuziek uit de ba-
rok. 20.00 Nws. 20.02 Amsterdam-
se Bachsolisten. 21.30 Literama.
22.30 Orgelconcert. 23.10 Kamer-
muziek. 23.40-24.00 Muziek van
eigen tijd.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 De creatie. 10.00
De wereld zingt Gods lof. 10.50
Tekst en uitleg. 11.00 Studio 55.
12.00 Nws. 12.05 De verdieping
13.00 Nws. 13.10 Nederland en
zijn buren. 13.30 Rondom het
woord. 14.00 NCRV-Leerspiegel,
met om 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. INFORM. V.D.
RIJKSOVERHEID: 17.35 Postbus
51. 17.55 Meded. en Schippersbe-
richten. 18.00 Nws. 18.10 Vers op
vijf. 18.20Uitz. van de PSP. 18.30
Vertel me wat. 18.40Taal en teken.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30 Grafische technieken.
21.00 Ca va? 21.30 Zelf mode ma-
ken. 22.00-22.30 Gezond sporten

televisie en radio

Nederland 1
I.i°°"_3os N'euws voor doven en

I!h3°hJames Herri°*- Engelse serie.
"j- Het is prettig als je werk ge-waardeerd wordt. Maar de beloning,
,'e Jamesvan een dankbareveeboer« verwerken krijgt, ligt hem wel erg

16or. '°P de maaV*-f» (TT)Rondom tien. Praatpro-9ramma 0)v Hans sieeuwendijk.
vandaag: Weer beginnen als een

17._\(herh->--"10 Weerklank. Programma metre-"Qieuze muziek, (herh.).
17_s Journaal-

-46 De kinderen van Bolderburen.
nr.iT. _e ieu9serie naar het gelijkna-

-18 ioeJ. Ek van Astnd Lindgren. Afl.6.
to__ °uckta|es. Tekenfilmserie van

IR ._ ? lsney- Vanmiddag: Superdo.
18.1 t *■ Tekenfilmserie.i do ne lsar- 18-delige geteken-

_: se.ne naar het gelijknamige boek
(herh frtUS Aaf'BS' A,16: De overvaL

19S Journaal-"*ü Buli's eye. Spelprogramma.
19 !u r tatie: Guido Jonckers.
m__ Cosby show. Amerikaanse co-

iOo^y-serie. Afl.: Trust me.
__~ dlfferent world. Amerikaanse

Afl.: If chosen I may not

rr__Murder Bhe wrote. Engelse
21 £ udserie- A,L' Ellende in Eden.
22 «c "ieren Nu. Actualiteitenrubriek.
ca_ AdemPauze. De Sweelinck-
va_ ï11 uit Amsterdam zingt het liedvan de Week: De tien meisjes.I Ij*} Journaal.
r' i 23-30 Entree. Gevarieerd cultu-
Baat magazine- Presentatie: Doris

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.

Gevarieerd magazine.
12.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Mit Jack McGee unterwegs.
13.15 Programma-overzicht
13.20 Die Spezialisten unterwegs.

Amerikaanse serie. Afl.: Haschen
Connection.

14.05 Programma-overzicht.
14.10 MOSH - special, (herh).
14.55 Programma-overzicht.
15.00 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Man. Amerikaanse serie. Afl.: Eine
Partnerin für Steve. (herh.).

15.45 Netto - Ihre Wirtschaft Heute.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.45 Heute bei uns mit Eva Muller.
16.50 RTLaktuell.
16.55 Klasse! Quiz.
17.25 RTL-Spiel.
17.30 Popeye.
17.35 Bomemanns Nahkastchen.
17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Mit Jack McGee unterwegs.
18.45 RTLaktuell.
19.03 Karlchen.
19.10 Knight rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: K.I.T.T.'s Unfall mit Folgen-
.(herh.) (om 19.25 uur onderbroken
voor reclame).

20.00 Weerbericht.
20.10 Der Chef. Amerikaanse serie.

Afl.: In den Handen der Gangster,
(om 20.25 uur onderbroken voor re-
clame)

21.05 Mem Mann Gottfried. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1957 van Henry
Koster, (om 21.45 uur onderbroken
voor reclame)

22.45 RTLaktuell.
23.05 Sexy Follies. Erotisch magazi-

ne.
23.35-23.40 Betthupferl.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Ellens Irr-
tum. 09.35 Mr. Magoo. Tekenfilmserie.
Afl.: Mr. Magoo und Don Quichotte.
Deel 2. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 Gene-
ral Hospital Afl.: Held desTages. 10.50
Koehen mit SAT 1. 11.00 SAT 1 Bliek.
11.05 Vampire gegen Herakles. Ita-
liaanse speelfilm uit 1961 van Mario

Bava. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Jackie und
Jill.Afl.: Wo ist Mama?. 14.30■ Lassie.
Afl.: Janies Babysitter 14.55 Der golde-
ne Schuss. 15.05 General Hospital Afl.:
Arzte als Patiënten. 15.50 Koehen mit
SAT 1.16.00 ■ Meine drei Söhne. Afl.:
Tramp macht Urlaub. 16.25 Der golde-
ne Schuss. 16.35 Die Leute von der
Shiloh Ranch. Amerikaanse western.
Afl.: Aladin. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45
SAT 1 - Ihr privates Programm. 17.50
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse
komedie van Sidney Sheldon, metBar-
bara Eden, Larry Hagman, Hayden
Rorke, Bill Daily, Marton MacLane e.a.
Afl. Mem Meister blickt zurück. 18.15
Glücksrad. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
Weerbericht. Aansl.: Gewinn in SAT 1.
19.10 Airwolf. Amerikaanse avonturen-
serie. Afl.: Die Jagd nach dem Mikro-
punkt. (om 19.40 uur onderbroken voor
reklame.) 20.05 SAT 1 Bliek. 20.10
Stingray. Politieserie. Afl.: Tommy, der
Spinner. Deel 1. (om 20.40 uur onder-
broken voor reklame.) 21.00 SAT 1
Bliek. 21.10 HeiBe Ware - Kalte FüSe.
Engelse komedie uit 1965 van Robert
Asher, met Eric Morecambe, Ernie
Wise, William Franklyn, April Olrich,
Gloria Paul, Richard Vernon e.a. (om
21.55 uur onderbroken voor weerbe-
richt en reclame.) 23.00 SAT 1 Bliek.
23.10 Telethema: Wirtschaft. 23.25 lm
Nest der gelben Viper. Duits/Italiaanse
politfilm uit 1964 van Wolfgang
Sschleif, met Hellmut Lange, Per
Schmidt, Adeline Wagner, Michael Kri-
ner, Moira Orfei, Massimo Serato e.a.
00.50-01.00 Programma-overzicht.

SSVC
12.30 Schools science.
12.45 Schools Zig Zag.
13.05 Children's SSVC.
13.15 Rainbow Special
13.30 A Day in teh Life.
14.00 Nieuws en weerbericht.
14.30 Neighbours.
14.50 Victorian Values.
15.15 Take the Hith Road.
15.40 Children's SSVC.
16.00 The Sooty Show.
16.20 Beat the Teacher.
16.35 Dangermouse.
17.05 Blue Peter.
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.
20.30 The Russ about show.
21.00 Top Gear.
21.30 The Lenny Henry show.
22.00 News and weather.
22.30-23.30 Rugby Special.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good Morning Scandinavia.
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Dennis.
09.30 Transformers.
10.00 ""Soft and Romantic.
11.00 ""The Nescafé UK Top 40.
12.00 "«Countdown.
13.00 Another World.
14.00 City Lights.
14.30 Mobil Motor Sports News.
15.00 TheCisco Kid.
15.30 Baiiey's Bird.
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.
18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 Family Affair.
19.28 The Times Headline News.

19.30 Gemini Man.
20.28 The Times Headline News.
20.30 Adventures of PC 49.
21.17 The Uniroyal Weather Report.
21.50 Midland Group Champions-

hip.
22.53 The Times Headline News.
00.00 ««Pop Formule.
00.57 The Uniroyal Weather Report.
01.00 The 1988 U.S. Presidential Se-

lection.
01.30 Music of Man. Deel 6.
02.30 The Moguls.
03.15 Science and Technoly.
03.25-06.30 Landscape Channel.

BRT 2
6.30Sjapoo. (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. 19.00

Nws. 19.10 Rockgolf. 22.00 Nws.
22.05 Je weet het maar nooit.
23.30-2.00 Twee tot Twee (0.00
Nws.)

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
Reg.weerber. 17.05 Limburg aktu-
eel: Agenda en muz. 17.25 Bijblij-
ven: volwasseneneducatie. 17.55
Kort Nws. 18.05-18.07 Aankondi-
gingen.

Belg. Rundfunk
6.30 Fröhhcher Auttakt. 7.45 Ver-
anstaltungskalender 9.05 Musi-
kexpress 10.00 Gut Aufgelegt.
11.05 Gut Aufgelegt. 12.00 Musik
bei Tisch. 12 15 Veranstaltungska-
lender. 13.00 Fnschauf 14 20 Mu-
sikzeit Heute: Orchesterklange aus
aller Welt 16.05 Spotlight. 17.05
Oldiekiste. 18.40-20.00 Musikjour-
nal.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Musikalt-
scher Aperitil. 12 00 Is ja 'n Ding.
14.00Viva 16.00Entenjagd. 17.00
Musikduell. 17.50 Sportshop. 1800
Musikduell. 1900 Prima 20 00-
-01.00 Ein junges Musikprogramm.

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 905 Musikpavillon 12.07
Gut aufgelegt 14 05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzart.
16 05 Heimatmelodie. 17 00 Mu-
sik-Express 20 05 Zwischen
Broadway undKudamm. 21 00 Mu-
sik zum Traurnen. 2230-4.05
Nachtexpress.

3 SAT
17.20 Mini-Ziß. 17.30 Unser Freund...
das Pferd. Dertiendelige serie. Afl. 8:
Ohne uns lauft gar nichts. 18.00 Bilder
aus der Schweiz. Over cultuur, maat-
schappij, economie en politiek. 19.00
Heute. 19.22 3sat-Studio. 19.30 Die
Wicherts von nebenan. Afl.: Silber-
hochzeit. erie van Rob Herzet, met Ste-
phan Orlac, Maria Sebaldt, Jochen
Schröder, Anja Schüte, Edith Sscholl-
wer, Ekkehard Fritsch e.a. 20.15 Aus-
landsjoumal. 21.15 Spurensuche - un-
ser jüdisches Erbgut. Afi. uit de serie
van het tweede Duitse net 'Kontakte.,
21.45 Kulturjounal. 21.53 Sport-zeit
Nachrichten. 22.00 Zeit im Bild 2. 22.25
Club 2, aansluitend berichten van de
Amerikaanse presidentsverkiezingen.

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 Hoid 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 Rockin'in 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.
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OFN AMERSFOORT

ALGEMENE LEDENBIJEENKOMST
KRUISWERK
SCHINVELD

Op 8 november as. houdt de plaatselijke kruis-
vereniging Schinveld vanaf 20.00 uur in zaal-ca-
fé Nieling-Theunissen, Beekstraat 5 te Schin-
veld, een bijeenkomst voor al haar leden en ove-
rige belangstellenden.

Naast de gebruikelijke onderwerpen, zoals jaar-
verslag en jaarrekening e.d., zal de heer Mees-
sen, praktizerend huisarts te Valkenburg, een le-
zing verzorgen over alternatieve geneeswijzen,
waarbij hij nadrukkelijk zal ingaan op accupunc-
tuur, iriscopie en homeopathie.

Publikatie aangeboden boor dit blad m samenwerking met deStichting IdeëleReclame SIRE

SOMMIGE GOEDZIENDEN
ZOUDEN DAAR EENS

AAN MOETEN DENKEN.
Zon honderdduizend Nederlanders heb-

ben te kampen met slechtziendheid.
Dat is niet zielig, maar wel verdraaid

lastig. Want sommige slechtzienden kunnen
bijvoorbeeld overdag redelijk goed zien.

Maar 's avonds praktisch geen snars.
Anderen zien een paar vierkante centi-

meter scherp, maar alles er omheen wazig.
Zo zijn er vele vormen van slechtziend-

heid, waar weinig of niets aan te doen is.
U kunterwel iets aan doen.

Heel af en toe. Gewoon door begrip te tonen.
Of waar nodig een helpende hand uit te steken.

Soms herkent u een slechtziende aan
de button die verkrijgbaar is bij de Nederlandse
Vereniging van Blinden en Slecht- .jfc^X
zienden, Postbus 2344, 3500 GH :s(^
Utrecht, telefoon 030 - 93 11 41. %^*/

GELD NODIG?
\ Fin.kantoor JORISSEN

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 36' 48x 60x 72x 84x
5100 165- 130- 109-

-15000 478,-- 374- 312- 269,- 244-
-25000 797,- 624- 521- 449- 402-
-30000 957,- 751- 626- 528,- 487-

Effect. rente vanaf 9,6%
Zeer goedkope tarieven.

Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag mogelijk.
Overli|densrisiko gedekt. Doorlopend krediet 2% aflossing.
Vraag eerst bij ons uw geld aan en koop dankontant.Voordelige 1e en 2e hypotheken.

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair.

Lid Ned. ver. Financierings Adviseurs NVF

Schelsberg 54, Heerlen.
Tel. 045-721781/724132.

Dagelijks geopend tol 18 30 uur, 's zaterdags van 9 lot 13 uur.

Gratis gebracht en ge-
plaatstnieuwe en gebruikte
gas-, kolen-, olie-, hout-, an-tieke KACHELS. Honder-
den guldens voordeel. De
Kachelsmid. Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te k. enkele antieke AL-
LESBRANDERS + antiek
Frans fornuis. Pr. n.o.t.k.
Tel. 045-752283. Na 18.00
uur.
Te k. excl. DAMESKLE-
DING leder en bont, div.
mod., mt. 36-38. na 18.00
uur 045-425951.
Te k. cognac leren DRAAI-
FAUTEUIL. Na 18.00 uur045-425951.
Te k. TUBA, Egerlander-
model, tel. 045-251437.
Aluminium BLOEMEN-
SERRE te k. 4 m. L, 3.20 br.
Te bevr. 04498-56966.
STOOKHOUT eiken en
beukenhout af te halen
voor ’65.- per IV_ m3, 15m3voor ’550,- aan huis be-
zorgd, van Thoor. Holstr.
33, Margraten, tel. 04458-
-1818.

888 j The name stands for the fmest twist suitings in the world

1 l*Sj^s\ ____* 1M', \'m-«nj*_w^\_f_\g\MTK |$_
-88.: ____*_! '■■_ir>' _______L___A_F ___
Ë; \y**_______t-t---mwm f HH * HERENKOSTUUMS Bi
W KERKRADE |||:f|| i Einderstraat 44 __^^_6_/__!£> : _üi
||i Tel. 045-452600 %^/l.m\mZm__r $8:
B§| I Voetgangersdomein [/ wijnen |§8§:

GUNSTIGE LENINGEN J
18l—.C Cl* Je W-rmmmm—mrj—myT-m-a--p-———-irm Krediet- P. mnd. Ren» Tn_.r

HVDI-THFIfFN bedrag mcl. rente per mnd. loopt.

Persoonlijke Leningen, zonder I K 000 - fOO. 097 0k «9krediet- looptijd onderpand verstrekbaar en meestal a.uuu,- 1ou,- ö,»7 <* 69
bedrag mhmn» kwijtschelding bij overlijden. 11.000,- 220,- 0,87% 66■ar 2iz 2?r --- r2x 54x 42x 20.000, 400, o» 65
10.000,- 69,- 97,- 107,- I 5000 - 121 147- 30.000,- 600,- 0,83% 66
15.000,- 103 r 145,- 161 r I 10.000 ■ 235!- 29CV 40.000,- 800,- 0,81 %65
25.000,- 172,-242,-269,- I 15.100 284,- 352,- A3\,-M^MMMMMMMMMMMMMm
40.000,- 276r388,- 431, I *o°°° 2TS? ill' .Ti'" l FINANCIERINGSKANTOOR1 75.000, 514, 727, 809, M KSSS --S. & Ï& I fTUTIfÊfé^[NIK^

% *ih.nk.,k„nd..M,d...n u» Mm. «0-000 934,- 1161,-1423,- | N\^B "K1 P Km, >.nn«r,de 1«.....n ~,,.„r, _^ Ei, ~n„ ..„.I 0.81» „, m..na __\ U \JU U \J ___.[! \J
■■ ■■ ■■ Scharnerweg 108 Maastr chmr~~m^mÈjï^r^^^f^^a^^jT\i Bijkantoor:

I jSmüK _L _■ rM'rl'/_"l*_ll Hoofdstraat 9. Hoensbroek
______________ Bffy>__mr!__7^fs_t?_Sin ■ Tel 045-225000 ■

H
Waarbij u even- Vandaar ook dat er mogelijk'

eens in kunt gaan op maat- heden zijn gecreëerd om uzelfvia

schappelijke aspecten en cursussen en studiedagen nader te ml

sexuele vorming. formeren.
Delespakkettenzijn En vandaar tenslotte, dat het

ontvvikkeld door de Neder- hele project is ingebed in een brede
landse Onderwijs Televisie, voorlichtingscampagne in de richting

in samenwerking met de van ouders, opvoeders en jongeren!
Nationale Commissie Zodat ook zij wetenwaarmee
AIDS-Bestrijding. u bezig bent

Ze bestaan uit een Wij hopen dat u het initiatie*

NOT videoprogrammamet wilt zien als een welkome aanvulling

een docentenhandleidingen op alles wat u zelf op school al
In de klas praten over AIDS een jongerenmagazine. rond AIDS doetHet onderwerp is ei

gebeurt gelukkig steeds meer. Veel Ze zijn gebaseerd op de immers belangrijk genoeg voor.

scholen zien hetbelang ervan in. En ze nieuwste gegevens uit binnen- en Jongeren vormen een kwetsi
zien het ook als een onmisbare aan- buitenland. Ze zijn bedoeld om bare groep,
vulling op de lessenwaarin gesproken jongerente informeren overAIDS en Enerzijds omdat ze ook
wordt over sexualiteit. ze voor te bereiden op een toekomst al bij hun eerste sexuele ervaringeil

Maar in deklas vrijuit praten waarin zesteedsvaker metdeziektete met het virus in aanraking kunnen
over veilig vrijen ter voorkoming van maken zullenkrijgen. komen. En juist door hun onervaren
AIDS, dat gaat wel iets verder. Wij kunnen ons voorstellen heid een extra risico lopen. -

Vandaar dat er nu een lespak- dat niet alles wataan de ordekomt op Anderzijds omdat contacten

ket is ontwikkeld, waarin alles rond uw school even makkelijk ligt met hard drugs nooit mogen worde*1

AIDS aan de orde komt. Dus ook U moet daarbij denken aan uitgesloten,
veilig vrijen. En hoe je daarbij met gevoelige punten als veilig vrijen, AIDS is de ziekte van hun
elkaar omgaat. Eerlijk en duidelijk, condooms en drugs. generatie. Het is uw en onze taak hei1

Het pakket is bedoeld voor Maar ukunt wellicht ook daarop voor te bereiden,

jongerenvan 13 tot 17 jaar. rekenen op vragen van ouders en En ze de kennis te geven otf1

Het behandelt niet alleen de schoolbesturen. zich tebeschermen.
ziekte zelf, de risico's van besmetting, Vandaar dater erg veel zorg is Het kan om levens gaan.
maar ook alle manieren om besmet- besteed aan het niveau en de helder- CM^y

ting te voorkomen. heid van het materiaal. UlllNiV JNA* i>J 1vJJI __\__JLV'
Dit is een publikatie van deoverheid.Een activiteitenoverzichtkunt u aanvragen perbriefkaart onder vermeldingvan DPA/539 bij DistributiecentrumDOP, Postbus 11594,2502 AN 's-Gravenhage. Voor informatie over AIDS kunt udeAIDS-Infolijn bellen (06 -3 2121 1

op werkdagen 14.00-22.00 uur,40centperminuut.
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Ü HOEFT ÉCHT NIET MEER VERDER... ü SLAAGT
ALTIJD OP DE MEUBELBOULEVARD

-^ -^__^^—\ want DE MEUBELBOULEVARD
/"" """^ -n. heeft u heel wat te bieden, zoals:

-\^--' \^^ . .^^ -^ 1. 10.000 m2 verkoopoppervlakte (351 fabrikanten onder één dak);
/^^ /^~~ """"-v. 2. klassieke en moderne meubelen in diverse stijlen, houtsoorten en

*" "* MEUBEL BOULEVAHP | x^ \/^ 4 een sc hjtterende en smaakvolle presentatie;

-^-—1T^^^ "" I I ft r_ /"" een Pretti9e bediening en deskundig advies (binnenhuisarchitecten

fcr^vï^*>v, llll r ■ yy~J" U "a rA 6'ï vA een 3root assortiment van bekende merkartikelen, o.a. Auping,
_X C

"
\ Inn Lh*^. Dï_*-_ LJlrA_ n nnl 1/ lflW] BendersBench Rolf Benz (B.M.P.).Castelijn. Gelderland. Hennie de Jong,

*s^W II I \ |E__Jjf __iy~_^ 0 i__^^ B UU I I —UüüW J^\. Young International, Metaform, Montis. Pastoe en Leolux.

-__^.^:^-^ PARKEERPLAATSEN (voor de zaak)
een COFFEESHOP, KINDERCRÈCHE en LIFT.

MEUBELBOULEVARD René Pans B.V. *--"--»—-.*.
r " w " Aiezen en kopen op de

10. Maastricht, Tel. 043-215585 MEUBELBOULEVARD! /^et beste bereikbaar via de Noorderbrug. richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen. Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht, 's Maandags v.a. 13.00 uur geopend d! ak i l^Ttan rechts afslaan (dus niet de slinger af naar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. en donderdag koopavond

|SskC^V le
hGethof? ïL november bij Wit-

en f,itfe"ïare,nv jereedsch.HekSnKnder
T
d
T-Kevitstr. 38J^nberg-Heerlen.

Te k. AEG turnamat „S"
WASCOMBINATIE,
’3OO,- met 6 mnd. garantie
Tel. 271036.
Te k. antieke, ronde SA-
LONTAFEL, 0 107 cm er
57 cm hoog, priis ’2850,-
Gelein 17, Heerlen of tel
045-711511.

' FITNESSAPPARATUUR:
hometrainers, roeiappara-

" ten, compl. fitnessstations,
chroom halterstangen van-. af ’52,-, halterschijven va.

1f 2,40 per kg; alles uit voor-
raad leverbaar. Smash, afd.
fitness, Theaterpassage

' Kerkrade, tel. 045-459230.

■ _?"!:] dyi'i[|B_J_il_______l_^^^Sj

5J* Maastricht Geleen Heetten Kerkrade
tPi^!L d"^ Gro,e Grach' 31- R'^9 Centr"m 22. Geerstraat 24, Mozartstraat 2,

teL 043-212731 tel. 04490-43213 tel. 045-714090 tel. 045-463241

I Wedden dat ute veel betaalt voor II uw autoverzekering? I
Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnenwe altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neemdeproef op de som. Één telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat

't de moeite waard is.

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

veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

Koopje: Dracht grenen
KEUKENBUFFETKAST,
vr.pr. ’ 825,- (nw.pr. ’ 2600 -), zwaar eiken salontafel,’ 325,-. Tel. 045-323830.

Weg. verh. Barok BANK-
STEL, veel snijwerk iets
mooi, vr.pr. ’ 1850,-. Prachtwandmeubel noten, vr.pr.

’ 775,- als nw 045-323830.

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effenkleuren, complete set a 10 stuks mcl. vulling vanaf

’ 395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf
’998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit éénstuk, dus geen geschuif meer, ’ 395- per stuk. FuhrenDiscount, Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Heerlerhei-
de), tel. 045-222622. Rijksweg 42, Swalmen, tel. 04740--4383.

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

84 x 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

KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044!
Div. INRUIL-TV.'S met
garantie. Electronic service
Jo Kreutz, Kerkplein 39,
Schaesberg, 045-313815.
BETONSCHUTTINGEN
in steenmotief, geplaatst of
televerd. Creugers Beton,

Iconomiestraat 46. Hoens-
broek tel. 045-213877 (bijHerschi).
KLEUREN TV te koop,
prachtig toestel. 045-270083.
Goede KLEUREN-TV's
met garantie, Philips groot-
beeld v.a. ’ 145,-, zeer grote
sort. tv's. Öccasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,Heerlen, tel. 045-724760.
STEREOTOREN Sony +boxen, zeer goed. 045--727669.
OPGELET! 2e hands bank-
stellen (eiken-leer), slaapka-
mers, eethoeken barok,
Amerik. keuken enz. Kou-
venderstr. 208 Hoensbroek.

Te k. IJSKAST 100,-; gas-
forn. 100,-; wasaut. 200,-;
Tel. 045-725595.
Fa. Quaedackers biedt aan,
alleen voor handel, dames-
en heren lederen JACKS
v.a. ’ 75,- excl. (p.2) tel. 045-
-462000.

Te k. gevr. auto's vanaf1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
Wij kopen alles. BE-DRIJFSAUTO'S en bussen
van recente datum. Contant
geld. Donny Klassen BV,
in- en verkoop. Meerssener-
weg 219, Maastricht, tel.
043-635222 of 634915.
Ink./verk. gebruikte
AUTOBANDEN, met gar.
Passartweg 39, Heerlen.Tel. 045-222675.
Tek. gevr. sloop-en SCHA-
DEAUTO'S van ’ 100- tot
’5000,-. 04490-43481.
BEDRIJFSAUTO'S groot
en klein, steeds 40 st. be-
stellers, bussen, minibus-
ies, grote en kleine bestel-
lers, diesels, verlaagd enverhoogd, open en geslo-
ten, dubbele en enkele ca-bines, open laadbakken, di-
verse luxe auto's in alle
prijsklassen. Donny Klas-
sen 8.V., Meerssenerweg
219, Maastricht. Tel. 043-
-635222 of 043-634915.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Te k. gevr. LOOP-, ensloopauto's. Ook 's avonds.Tel. 045-413662.
RENAULT 11 TL wit 1986,
met LPG, in nw.st.

’ 13.250,-. Garage Kevin,
Beitel 6a, Kerkrade. Tel.
421741.
Te k. mooie OPEL Ascona
type '80, APK tot dcc. '89.
Vr.pr. ’2500,-; Tel. 045-
-422610.

Te k. PEUGEOT 104 GLbwj. '83, 78.000 km. le eig.
Tel. 045-725244.
Te k. PEUGEOT 205 XS
DWJ- '87i„ antraciet-grijs,

’ 17500,-. Tel. 045-725214.
ROADSTAR vr. loop-
sloop- schade-auto's, ookwrakken ook na 18 uur, tel.
752997 of 226346.
CORSA 1.2 S '84; Kadett
Caravan 12 S '84 en '81; Re-kord 1.9 N; Kadett 12 N '79
en '82; Fiesta 1.1L '83; Peu-
geot 305 GL '82. Autobe-
drijf J. Denneman, Raad-huiistraat 107, Hulsberg.
Te k. JAGUAR XJ 6, 4.2 S
111, bj. 80, apk '89. Tel.
04490-19534.
Te k. Fiat RITMO 75 cl,
autom., APK 5-'B9, i.g.st. Pr.

’ 1250,-. Tel. 045-227-03.
Te k. BMW 320 I, wit, 8-'B5,
div. ass. Pr. ’26.500,-. Tel.045-311358.
Te k. Opel KADETT Hatch-
back 1.3 S bj. '80 + apk
. 4750,-. Baron Mackaystr.
65, Heerlen, 045-728454.
Te k.' CITROEN BK TRD
bj. '87. Inr. mog. Caumer-weg 70, Heerlerbaan-Heer-len.
RENAULT 4 F 6 combi sta-tioncar m. '84, rood, opti-
male cond., afkomstig vanRijksinstantie. Inr. mog.
Autobedrijf Boschker +Zn., Heerlerweg 67, Voe-rendaal, 045-751605.
MITSUBISHI Colt 1200 GL
kl. beige, apart mooie auto,
1981, optimale cond. Inr.mog. Autobedrijf Boschker
+ Zn., Heerlerweg 67, Voe-
rendaal, tel. 045-751605.
MAZDA 626 autom. 2.0 ltr.
4-drs. met lpg, kl. zilver, op-timale cond. Inruil mog.
Autobedrijf Boschker +Zn., Heerlerweg 67, Voe-rendaal, tel. 045-751605.
Te k. RENAULT 11 bj. '85.Inr. mog. Caumerweg 38,
Heerlerbaan-Heerlen.

BREMBO-REMSCHIJVEN. „De allerbeste kwaliteit".
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.
11.000 KNALDEMPERS en -pijpen voor alle auto's en
vrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar. Kerp, In de
Cramer 31, Heerlen. 045-716951.
Te k. excl. Ford MUS-
TANG 4 cyl. Turbo. Inr.
mog. Caumerweg 70, Heer-lerbaan-Heerlen.
KOOPJE!! Opel Kadett 12S bj. '80. Caumerweg 38,
Heerlerbaan-Heerlen.
Te k. LADA 1600 GLS. bwj.
6-'B3, met lpg + aanhang-
wagen. Tel. 045-227160.
Toyota CELICA coupé
16Ö0 ST, bwj. 77, APK,
5-gang, acces., ’ 1750,-. 045--720951.
Ford FIESTA 1100 L, bwj.
77, APK t/m juni '89,
’850,-. 045-720951.
Te k. RENAULT 5 eind '80,APK 10-'B9, mooie auto,zeer zuinig, koopje ’ 1400,-.
Gatestr. 83, Landgraaf
(oude C-1000).
Te k. MERCEDES Benz-bus 207. Tel. 045-270707.
BMW 518, i.pr.st., '80, APKvr.pr. ’3650,-. Tel. 045--415528.
Opel KADETT 1.6 S GTSpec, bj.'B7, staalgrijsmet,
le eig. Tel. 045-216564, na17.00 uur.
Te k. Ford SIERRA, '86,
5-drs., LPG, ’14.500.-; Ka-
dett Caravan, '81, LPG.’4500,-; Landrover, diesel.79, ’5500,-; Opel Rekord
aut, 4-drs., LPG, / 2500,-;
Taunus 16, LPG, ) 2150,-;
VW-bus 28 LT, geel kent.,
LPG, f2000,-; VW Sciroc-
co, ’ 2500,-; Opel Manta, 76,

’ 1500,-; Escort, f 750.-; Re-
nault R4GTL, 79, ’350,-.
Hommert 24, Vaesrade;
kruispunt Schinnen.
CHEVROLET Citation '80
aut. Lpg, km. 96.000 APK
gek. ’3750,-. 045-215928.

BMW 318-1 tpe '84. ver-laagd, sportvelgen enz.
Laagstr. 34, Hoensbroek-
Steenberg.
Te koop div. gebruikte ON-DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.
Weg. omst. te k. DAIHAT-
SU Charade TS 5, bwj.
4-'BB, 7500 km, kl. grijsme-
talic, ’2500- ond. nw.pr.
Tel. 045-412503.
BMW type 316, '81, sportv.,rood, zeldz. mooi. Kerkra-derweg 166, Heerlen.
Te k. VOLVO 343 DL, bj.'80, met APK. Tel. 04498-
-51264.
Haast u. Wij hebben nog en-
kele gloednieuwe SKO-DA'S met 2 jaar garantie
voor ’9695.-. Uw Skoda-
dealer voor de mijnstreek,
garage Central Geleen,
Rijksweg-Centrum 97.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
BMW 315 bwj. '82 wit. 1600cc, LPG, garage onderh.
Tel. 045-251920.
TOYOTA Tercel 1.3, nw.
model, '83, koopje. Rotter-
damstr. 24, Heerlen.
BMW 315, t. '83, sch. k.dak,
alarm, APK. zeer mooi.

’ 8500,-. St.-Martinusstr. 31,Kerkrade-West.
VW KEVER, bwj. 72, zeer
goed, APK, f2500,-. Tel.
045-423750.

JWjêt__^^ K&ytnboijg gaatevenruimte maken...

Jack met capuchon. fTT^ Casual jasje, 100% katoen Trenchcoat, katoen/ II JjM\\ Gevoerd jack,pol/katoen. |_Jj M Uni 2-rij blazer, pol/ £771-1 Warm aevoerderegenjas,Normaal 169.- Nu ______OÊ Normaal 98.- Nutmmmimm pol. Normaal 219.-Nu ____±__M Normaal 79.- NÜ __±_9 viscose. Normaal 119.- JVüEcLS 100% katoen. , ITT3THSweatpullover, katoen/ KTHS &»e£,/00% totoen. FTTPI Streepbloes, div.kleuren. MaTYTM-I Bloes unikrinkel pol/ FT7W. Normaal 198~ Nlï l__fcC_fli
Pol. Normaal 79.9[ NÜrnKmmmmM Normaal 69.- NÜ tLm-dmt Normaal 69.95 NÜ K_C_fc___i w«m<>. N_.n_<_/ 79.95_VÜU__9
JoUOO% _~<.<_.

mr ,tTHl Wijde print rok, pol/ E77*_Normaal 98.- Nu _________
viscose.Normaal 119.- Nü\mmm____\ m

'. Te k. onder garantieen ser*
vice: Ford Escort 1600 n.t;

- cabriolet '84; Kadett GSI,
r> div. extra's, '86: Opel Ka«
0 dett 1.6 D LS, '85; Opel Ka=
" dett. 1.3 S. '85; OpelXadeti

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, _4;
_

Opel Ascona 4-drs. 16 S '83',
_

Ford Mustang '80; Toyota- Corolla 12 V DX '86; Pèu.
geot 204 Stationwagon, '79-,- apk 6-'B9. Inruil, financ. gar:

" Autohandel P. FRANKEN.Ganzeweide 59, Heerlen-.

' Tel. 045-216475 of 727711.
_

Autobedrijf PIET PLOUM
biedt te koop aan tegen be-taalbare prijzen en goede
garantie: Mercedes 190 E
m.v. extra's uitbouwset- BBS wielen enz. kl. rood, '83; Ford Escort KR 3i in- top cond. kl. zwart '83; Ford
Escort KR 3i Cabriolet met
ABS, apaprt mooi nw. mo--1 del, kl. wit '86; OpelRekord
2.0 S Berlina weinig km.

-i groen met. '84; Opel Kadett

" 1.6 diesel kl. wit '83; Opel- Ascona 1.6 S automat. kl.- geel '83; VW Kever cabrio-let 1303 amerik. uitv. in

" showroom cond. antraciet- met. '73; Mitsubishi Galant. stationcar 1.6 GLX grijs- met. '83; Mitsubishi Cordia, 1.6 GSL grijs met. '84; Flat; Ritmo 60 CL weinig km.. antraciet met. '84; DatsunSilvia 1.8 injection sportie-
ï ve auto loper met. '82;

' Toyota Celica 2.0 KT '82;

" Renault R 18 GTL kl. wit. '83; Renault R 4 kl. rood '82;
Honda Civic autom. rood. met. '81; Honda Quintetrood met. '81; VW Derby- groenmet. '80; Saab 900

" EMS groen met. '80; Ford

" Taunus 1.6 stationcar goud

" met. '80; VW Passat grijs. met. '79; Ludi 80 automatr grijs met. '78. Inruil en fi-. nanciering 3 mnd volledige
garantie. Autobedrijf Piet- Ploum, Europaweg Zuid 7-i Übach-o-Worms, Land-
graaf, tel. 045-312905.
Te k. gevr. luxe BESTELen combi's, bus en jeeps
Direct contant geld. Tel045-456963.
SEAT-dealer A.C.H., Jeu
grubbenweg 20 (bij Rand
weg) te Hoensbroek, tel045-222455 biedt met ga
k. aan: Seat Ibiza 1.2GL'87
Ibiza del Sol 1.2GL'87: Seai
Malaga 1.2L'85; Malag.
I.SGLX'BB; Seat Ronck--I.2GLX'B6: Seat MarbelkGL'B7; Subaru Mini'B7
Subaru 1800GL'85; Suban.
130084; Suban.
1800GLWD'88; Mazd.

323'81en'78; Seat Ibiza die
sei Van'B6: Peugeo-
-305GL79; RsTL'Bsen'Bl
Peugeot 10479; VW Golf
'80; Honda Civic'Bo; Hond.
Accord'77; Lad.210GL'83en'82; Opel Kadett'77; Horizon GL'7B
Mini 100078; Fiat Ritme
diesel'Bo. Allegro 130078
Poski Fiat'77; Sunbearr
100079; Daihatsu Char
mant 130083; Ford Tav
nus'7B; Solara I.6GLS'BI
Inr. en fin. mog. Donderdags koopavond.
Autohandel E. CUSTERSVerlengde Lindelaan 23nabij markt Oirsbeek, tel04492-5261, biedt te koor
aan: VW Golf Turbo Diesel
'83, ’ 14.000,-; BMW 735 Ii.z.g.st, t. '81, ’7200,-; Ope
Ascona 1.6 S, t. '84, f 8900,-
Renault 18, t. '82, lpg
’3900,-; Opel Ascona Die
sei, '83, f 7900,-; Fiat Uno 5.'
S. t. '86, ’ 10.500,-; ToVetf
Starlet Station, t. '80,
’2900,-; Opel Kadett 1.2"St.'Bl, ’5900;-; Fiat Ritm.
CL, t. '81, f2900,-- BMW
320, t. 78. ’2900,-; £eui
104, t. 77, ’llOO.-; Opej
Manta, t. 78, ’ 2750,-; Opèl
Ascona 1.6 S Hatchback, t
'83, ’8900,-; Opel Ast.
1.2, t. 79, ’ 2900,-; Opel Re-
kord Diesel Autom, t. '81’3250,-; Ford Taunus Stationcar, 78, ’1400,-; 3*Opel Ascona, '77-78-79. va’1600,-; Ford Taunus 1.6lpg, t.'Bl, ’ 4250,-; 2x Fort i1.6. 78, va. f1500,-; ForeCapri, t. 77, ’1400.-; VW
Passat t. '81, ’3750,-; Re
nault 4 TL, t. '84, ’4750,-
Citroën Visa, t. '80, ’ 2700-
Mazda 616, t. 79, ’ 1900,--2 x Crysler Talbot, vanal
’1250,-; Datsun FII, 3xvanaf ’ 1400.-; BMW 1602
i.z.g.st '72, ’2200,-; ManU-
A GTE i.st.v.nw. 75 I

’ 7500,-; Renault 4,verl. eh.
t. '83, ’ 3400,-; div. goedkopc inruilers. Alle auto's met [
recente APK. Inruil, finan
ciering moe. Geopend var10.00 tot 19.00 uur; zat. tol I17.00 uur.
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k _i I Donderdag 10 november as. start CSI, Jumping Indoor Maastricht, een wereldgebeuren opm V A W I paardesportgebied.
V V A mi _m I Medewerking verlenen topruiters uit de gehele wereld, waaronder de Olympische kampioenen uit Seoel._m I U beleeft spanning, show en sensatie in optima forma._m I Internationale springrubneken met veel geheel nieuwe en originele wedstriidformules.

M V W V I Beroemde dressuurruiters presenteren het kampioenschap „pas de deux" en de „quadrille" op de tonen_m I van klassieke muziek.
m Ml Maf _m I Wilt u zich even verpozen, dan is er de „passage", alsook de unieke hippische beurs „le village".m Ma M. Y_m I Beide een feestelijk ontmoetingspunt voor alle paardesportliefhebbers._U I U kunt daar tevens genieten van de specialiteiten die Maison van den Boer ute bieden heeft. Er zijnm —\ I daarvoor twee sfeervol ingerichte restaurants. Maison van den Boer biedt iedere 250ebezoeker een gratis, I

M ___CPH M M V H M H I geheel verzorgd diner aan voor twee personen.

_r __ï* __^ Entreeprijzen
M I Donderdag 10 november Zaterdag 12 november gezinsmiddag

M "< ~l_Ê___ - I lo9e ’3O- tribune At B ’2.50y^ _H_^^^__2__9 I tnDune A ’l5- avondprogramma
__F "-^^_r__r^l___WlÉ^_HH H I tnbuneß /10'" loge ’35-V 'Êl >,^___ffl_r_K _-("___! _W J_ F__i I Vrijdag 11 november tribune A ’20,-

-p,ÉÉÉÉ___i__>S-___WÏ £ "36.^P* _^__i io9e" '3&- lribuneß /15,~
__^"__S__^____T_______D ___J_^__rfH ■''kv^r^^'A Am I lnDuneA ’2O- Zondag 13 november
\_S*S_WSM \W*y*^PwL* * -MA tnbuneß ’l5.- ,oge ’35 _

__P^_________È9 __F ___F «f _____\\_r&' -.""/_[ __2___.__H tribuneA ’2O-
-■ 1 ■ "_______>___

«' or_/fci_Js*'o*_~^B tribune B ’l5--___F ~ - ___^__ ._^__P*_^W^^_V ' flr^ » "** ■-i_-i----i__—___——_—__———__——_—_—_—____mp _w Af -*^^ _W^* V\ i /' _T .
.^^ _. *_f I / /" _^fl I Jumping Indoor Maastricht op 10, 11, 12 en 13 november in het nieuwe MECC is een bezoek meer dan

__________>_- ! h t___S_T*** _____-! Iwaard'
'^^ _f_iT^ /rW_. i* _^H I Na afloop van de wedstrijden vertrekken bussen in alle richtingen via de buslijnen 2, 3, 9en 10.

___. / _T « mL _____. " ■ pM^^ //S ~ J ___. I I
____*. \ IL Xft 1_ _^_fl PROGRAMMAOVERZICHT JUMPING INDOOR MAASTRICHT 1988_^_. T*'- A T_M^©V _kV, __*-' . :-. _. I _^ I________ "_"-<%___ mï __^_k_S__P^E^9_ _______! H*Q tVIJI ttttmV_£J_^ 14.00 uur Pauze.

>-- |B_r *--^^^S- «wIlPP^^ ___! I 14.15 uur Rubriek 7b „Rabobank-prijs".
to^-T_^SÊL. — |i '".-SÖÖS-, ___! 16.00 uur Openingsceremonie Internationaal relais-spnngconcours.

"_____\Wr ___r^^____^_ f V< \ _4F ____ I 16.15 uur Rubriek 1 „prijs van de gemeente 15.15 uur Show: wereldkampioen vierspannen_iS|'>_r /r_ ___B_M_*/ _Cl_R Maastricht". IJsbrand Chardon gesponsord door
/"' y' I; ___W J >^_ j\ 'Tïrvi* Internationaal springconcours tabel A 1.40 Philips Nederland.

>r ' ____!_"__! WMJ* Tv -^. _I m, op tijd. 15.30 uur Show: hondenspringconcours.
_^_k_ wS'MaT \ '/l »^ I 18-15 uur Show: wereldkampioen vierspannen 16.00 uur Show: trompetterkorps Belgische

ff Am wÊ__f \ >M V __. _^fl IJsbrand Chardon gesponsord door rijkswacht.
-V sL / _____ ____r _/V? _4 Philips Nederland. 16 15 uur Pauze.
M V " Al _^-r-^_i I 20 00 uur Openingsceremonie 16.30 uur Rubriek 8 „Maison van den
V _^_| IH ~ V I 20.15 uur Rubriek 2 „Ridder bier-prijs". Boer-prijs".
M ~^Ml__W -"^l^^M " \H Internationaal springconcours tabel A Internationaal springconcours „heen' _^_j_Sn_l_t_ _> "S''-1 1.40 m, met barrage. en weer".

__f r^i -_-_r7_J- -'"/^ I 21.30 uur Show: Olympische dressuur quadrille 20.00 uur Openingsceremonie.
\W _f2__U__A . gesponsord door DAF Trucks. 20.15 uur Rubriek 9 „DAF-prijs".Mf mWM^f^MmWtm * ' V _■ I 21-45 uur Show: wereldkampioen vierspannen Internationaal jachtspringconcours.m ir^___^"___l -*ff*n~~' i

__ IJsbrand Chardon gesponsord door 21.15 uur Show: wereldkampioen vierspannen
V ___S_______L t\ _^!5p -'.'^V * -H Philips Nederland. IJsbrand Chardon gesponsord doorV '"--*-'*^lK\N "#^r____i I 2200 UUr Pauze: Phil'Ps Harmonie Eindhoven. Philips Nederland.

_■ :-■"*'<' >" ■ I 22.15 uur Rubriek 3 „Zangersheide-prijs". 21.30 uur Rabobank finale kampioenschapm \\\___S_:^*£-^&_{ f * ■» ;V^ Internationaal„knock-out'-springconcours. politiepaarden.
V V I 23.00 uur Uitreiking MECC-awards 1988 aan de 21 45 uur Pauze
M ___\ V winnaars van de L'Année Hippique 22.00 uur Nashua pas de deux-kampioenschap.
M j^-J V World Ratings 1988. 23.00 uur Rubriek 10 „Wilma-prijs".

_^fl \'&■ "■- I Internationaal springconcours two fences I
_^fl , 't / Tflff|^^ challenge

___W _____ >y_? I I
V V I 16.00 uur Rubriek 4a „grote prijs JIM"
M W aangeboden door bestuur Jumping ■
M _^J V Indoor Maastricht. 11.30 uur-Grote St.-Hubertusmis met medewerking I_^fl |^^_ Internationaal springconcours tabel A 12.30 uur van:m / M\ 150m, op tijd. - trompetterkorps te paard van de

M Ma 17.30 uur Rubriek 5 „Bert Quadvlieg-prijs". Belgische rijkswacht;
m V Internationaal springconcours tabel A - jachthoornkring St.-Hubertus Turnhout; I
M _^B V 1.40 m. met barrage. - de voltallige Maastreechter Staar;
V V I 20.00 uur Openingsceremonie. - tientallen ruiters en vaandeldragers.m V I 20.15 uur Rubriek 4b „Senator-prijs". 13.00 uur Openingsceremonie.V _^J V Internationaal springconcours tabel A 13.15 uur Rubriek 11 „grand prix van de stad

M _^fl V 150 m, met barrage. Maastricht".m_^_W I 21.30 uur Show: Olympische dressuur quadrille Internationaal springconcours
kS gesponsord door ENCI. „grand-prix".I 21.45 uur. Show: wereldkampioen vierspannen 1e manche. Aangeboden door de

IJsbrand Chardon gesponsord door gemeente Maastricht en Philips
Philips Nederland. Nederland.I 22.00 uur Show: trompetterkorps Belgische 15.00 uur Show: wereldkampioen vierspannen
rijkswacht. IJsbrand Chardon.I 22.15 uur Pauze. 15.15 uur Show: trompetterkorps Belgische

22 uur ri|kswachl
Internationaal springconcours „fancy 15.30 uur Rubriek 11 „grand prix van de stad
dress". Maastricht".

23.11 uur (11.11 uur) Intrede van raad van elf te Internationaal springconcours
paard en proclamatie van prins JIM I. „grand-prix".

m 0 m --■« mar- 0 -^ ________nniiMV_BHIIVMI_VWr___B 2e manene en eventuele barrage.Im /■ i i 16.45 uur Prijsuitreiking „grand prix van de stadJumping Indoor Maastricht=_^__h =^-_f gesponsord door de Rabobank. Wijzigingen voorbehouden.m

iU"ii"i__"io nov. 00 /fnccc M33stncnts^H^G^^H^=,,nMME ___,B^.|
HHH^^^H I Met medewerking van: . Trompetterkorps te paard van de Belgische Rijkswacht.

" Jachthoornkring St.-Hubertus Turnhout.
miP T-__ .fxl^ //^t^*' * De voltalli9e Maastreechter Staar.

PHILIPS H irucKs^ INlffl®lkiiuiSi OPEL -ft- W '"m u esenvaandedra9ers
II vl(Slv2)ll HiyiCsl l__^l-^^fc- VÜT ACTIVITEITENCENTRUM VOOR EVANGELISATIE

_>
m~~m~~mmm~^mmm~~~~~~*~mm*m**--*--~---------*-V»----------------~---mmm-^ —__-_-_, ~ . , m

_
m__-mm-----m---mmm--_____ -mmm

____
mm

jflfl :_^ De kans is één op vier dat dit jongetje voor Ol"
■___ \w___m zijn eerste verjaardag overlijdt aan een ziekte als UI
t| ftflSk polio, mazelen, kinkhoest, difterie, tbc, tetanus I-

mJ Pip °* §e^e koorts. Ziektes die gemakkelijk zijn te f\ p-| il ff^f^l\|

JP voorkomen, door kinderen in te enten. Steun IJL VU UUI V

_M Lm e vaccmatieProJecten van Stichting Redt de U U /
m\ rii r l^#l«l ■Kinderen in West-Afrika. Het kost u maar 1 15,-

W ■Üi^ om een kindje mte laten enten. Of moeten t

l/n__ll__^Tr we zeggen: om zijn leven te redden. rËÉÈÈÊmf&---^mJ CfoIC K P__ I_i H ÊÈÊÊÈÈ^ff'
IXIIIÜUI lIIÜ Giro 809/ ABN Bank 70.70.70.252, . SÊgÊÊ^Ê-i%

Cl /CI\IO Noordeinde 67-71, fSWr/fLLVIIMu 2514 GD's-Gravenhage.

RR/A ADI | ||(F pHtlGl
_________

-_r_-_------i-------i -_-_-_-. Ibl-P I H l_r_L .:_":V^__^ps^^»V.v-.-sBte:. / Jmm-: ÜifeZIEKTES KN" ■ Wm fkl_Ll\ LÜi NEDERLAND f|

Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
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.
TRAP BEKLEDEN, railshangen, gordijnen maken.Voordeelprijzen en vak-manschap. Gratis prijsop-gave. Schillings Interieur,Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk-zaamheden aannemen. Tel.045-210020.
TV/VIDEO-REPARATIEGörgens. Tel. 045-314122

DAKDEKKERSBEDRIJFDe Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met delangste schriftelijke garan-tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Dakdekkersbedrijf M. Haasis en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Erkend Stratenma-
kersbedrijf Nico Gerards,
vrijblijvende prijsopgave +advies. Tel. 045-313956.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
OPRITTEN en terrassen inklinkers of sierbestrating.
Ook tuinaanleg. 045-326574.
TUIN goede winterbeurt,
SNOEIEN, enz. Bel tijdig:
045-272093, na 19.00 uur.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming, Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.

KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten,' Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044.
Div. INRUIL-T.V.'S met
garantie. Electronic service
Jo Kreutz, Kerkplein 39,;Schaesberg, 045-313815.
BETONSCHUTTINGEN
in steenmotief, geplaatst of
feleverd. Creugers Beton,Iconomiestraat 46, Hoens-broek. tel. 045-213877 (bij.Herschi).
KLEUREN TV te koop,prachtig toestel. 045-270083.
Goede KLEUREN-TV'smet garantie, Philips groot-
beeldv.a. ’ 145,-, zeer grote
sort. tv's. OccasioncentrumGeel, Grasbroekerweg 25,Heerlen, tel. 045-724760.

" STEREOTOREN Sony +boxen, zeer goed. 045--■ 727669.. OPGELET! 2e hands bank-
stellen(eiken-leer), slaapka-■ mers, eethoeken barok,
Amerik. keuken enz. Kou-
venderstr. 208 Hoensbroek..Te k. IJSKAST 100,-; gas-
forn. 100,-; wasaut. 200,-;

!Tel. 045-725595.
Fa. Quaedackers biedt aan,
alleen voor handel, dames-
en heren lederen JACKS
v.a. ’ 75,- excl. (p.2) tel. 045--; 462000.
Gebruikte Hi-Fi TUN.-
VERST. 2x 40 W / 125,-,
’175,-, ’148,-; 2x 100 W; ’249,-; ’345,-; comp.disk

’ 19&,-; videoree. VHS

’ 395,-; port. kleur.-tv 37 cm■f 275,-; equaliser ’ 145,-,■ ’ 175,-; tapedeck Philips
f175,-, ’ 198,-. Inr. mogel.F.
Meyer, Verzetstr. 15 Hrl.■ Tel. 045-417651.
Gratis gebracht en ge-

-1plaatst nieuween gebruikte
gas-, kolen-, olie-, hout-, an-. Geke KACHELS.. Honder-
den guldens voordeel. De. Kachelsmid, Walen. 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.

A>Te k. enkele antieke ■LESBRANDERS + aW&
Frans fornuis. Pr. n?£ÏTel. 045-752283. Na «■uur. J3
Te k. excl. DAMESKjft
DING leder en bont. £3mod., mt. 36-38. na l*!
uur 045-425951. A
Te k. cognac leren DB-4^FAUTEUIL. Na 18.00 *,
045-425951. M
Te k. TUBA, Egerlan^
model, tel. 045-251437^Aluminium BLOEM.K.■ SERRE te k. 4 m. 1.. 3.20"
Te bevr. 04498-56966. A
STOOKHOUT eiken l
beukenhout af te h*^voor ’ 65.- per VA m.Jym3voor ’ 55U- aan huis.jf
zorgd. van Thoor. Hog
33, Margraten, tel. 0**r,1 1818. _A

\ Te koop originele Luxa|s
LAMELLEN, licht^ï
breed 535 cm, hoog 25^1vanuit het midden "*((. nend, prijs ’ 1000,-. Ga» 1*nuis kleur donkerbrjj.
merk Etna, prijs f &_$
Koelkast zonder vrieS»W; merk Erres, prijs’ 100,'^a. bevr. na 18.00 uur H
222281. Jj; Te k. + 500 STRAATK^jf
KERS; poort 3x2; 4 bndjji. inch 185. Mgr. LemmenS';36 Nieuwenhagen. ___\
10-20% korting op alle _5;REEDSCHAP de _%. maand november bij *ihoff ijzerwaren.; gereed»^.en fietsonderd. Kjevitstf-'j
Heksenberg-Heerlen. _J_\'.Te k. AEG turnamat ft
WASCOMBINATIE, J1130 _~ met 6 mnd. garafl*!,: Tel. 271036. J

"Te k. antieke, ronde "_1LONTAFEL, 6 107 crOS, 57 cm hoog, prijs ’ 28%
1Gelein 17, Heerlen of I

"045-711511. M

' FITNESSAPPARATUÜS-hometrainers, roeiappfS-ten, compl. fitnessstati^;chroom halterstangen *J-af ’ 52,-, halterschiivenjï-’ 2,40 per kg; alles uit vö2
!raad leverbaar. Smash,3. fitness, TheaterpasSf
Kerkrade, tel. 045-45923.

Dinsdag 8 november 1988 "10



levert toch
vijf mille op

Burenruzie
woedt in

Heerlerheide
Telefoon

" Zie verder
pagina 16

opgelopen strijd af-
gelopen donderdag
een bedenkelijke cli-
max bereikte met
een gevaarlijke
steekpartij met een
riek, gevolgd door
een worsteling op le-
ven en dood tussen
beide geburen uit de
Rennemigstraat 25
en 25 A.

De een, slager Frans
Eussen, hield er on-
der meer twee pijn-
lijke gaatjes in zijn
wang aan over. De
ander, buurman
Kortis, eigenaar van
een sigarenhandel
op nummer 25 A,
liep daarbij even-
eens flinke verwon-
dingen op.

Van onze
verslaggever

HEERLERHEIDE -Dat onverkwikkelij-
ke, jarenlang slepen-
de burenruzies vaak
diep ingrijpen in het
dagelijks gezinsle-
ven van de betrok-
ken kemphanen, is
bepaald niets
nieuws.
Maar als een Heer-
lense slager, over-

mand door emoties,
de redactie van deze
krant belt met de
noodkreet dat de
omzet van zijn eer-
tijds goedlopende
zaak als gevolg van
zon alles verscheu-
rende burentwist
met meer dan de
helft is gedaald, is
dat minder gebrui-
kelijk.

Zeker nu die hoog-

KERKRADE - Het slecht be-
zochte benefietconcert dat afge-
lopen weekeinde ten bate van de
Nederlandse Hartstichting in de
Kerkraadse Rodahal werd ge-
houden, heeft een netto-winst
opgeleverd van 5.000 gulden. Jan
Lennaerts, organisator van de
avond, heeft dat gisteren bekend
gemaakt.

Van dat geld kunnen naar zijn
schatting duizend middelbare
scholieren uit deOostelijke Mijn-
streek deelnemen aan reanima-
tiecursussen. Daarmee wordt
pas na de zomervakantie in 1989
gestart.

Lennaerts, die zon benefietcon-
cert voor de 'eerste en de laatste'
keer organiseerde, sprak on-
danks slechte opkomst van het
Kerkraadse publiek toch van een
geslaagde avond.

Streekgewest gaat door met geslaagd werklozenproject

Meer banen voor jongeren
# Eind december

zal niets
meer te zien

zijn van
deflats.

Foto: 3-POOT/FRANS RADE

" Een boze Frans Eussen naast de vleesmachine in zijn sla-gerij. Foto: 3-POOT/CHRISTA HALBESMA

*-en inwoonster van Heerlen. °est voor de politierechter in
Q-Q-stricht verschijnen omdat

in ifen ïtteaate zendinrichting
sn «aar bezit had. Rechter mr
-er, k veroordeelde haar totn boete van driehonderd gul-
_*n Waarvan tweehonderd gul-

voorwaardelijk plus ont-
ep_j ln® aan e' verkeer van de

(een draadlo-
£ telefoon). Officier van justi-. nyr Smalburg maakte dever-
«crite duidelijk dat ze een
di_h i9ing voor dit toestel n°-

0i M i eiste driehonderd
» 'den boete en onttrekkingan het verkeer van de telefoon.

Telefoon (2)
i_ri _ Was tegen het zere beenm.. "aar raadsman mr Aretz.
Ori. » de Politierechter een

°ot aanta. advertenties zien_, a^n reclame gemaakt
mTu voor deze telefoons. Hij
»n Ih °P dat daar niet b^ ver'

'a stond dat er een vergun-
taa Uoor nodio was. „De fout
bii !.let °V de verdachte, maar3 de winkeliers." De officier
j justitie mr Smalburg dien-ftem meteen van repliek: )rßij
o^^'enties van auto's staat
ri,- !J'et dat jeeen rijbewijs no-
dtf-rf ■■*' Bi:i de 'pil'is et 00,c. lde.ijfc dat die voor vrouwen
di«n n^et voor mannen- öit zijn
hi> h»n TOn algemene bekend-

Brood

Idee Van onze verslaggever

Vechtjas
n:Met de veronderstelling is
'ks mis. Namelijk dat die op-

vJKding in Amerika over"°Zd<-Het-Bush-Of-Toch-Du-
od _S? toc'l 00'c zou overslaanv Amerikaanse militairen, ge-kloneerd in Brunssum (Af-ry 11) °f Schinnen (USMCA).
Xexe Praktijk leert echter anders.Romende nacht, als Amerika

3n nieuwe president kiest, zijn
ter?^en God-bless-America-fees-
r_ ln, de Oostelijke Mijnstreek.
'off'h staan °f°P wacht ofzijn

JJ duty'. Wie mag en ook wil
ziir^71' heefl al schriftelijk

JWraaar keuze gemaakt. Ge-
Vp^j 1 stemmen per envelop.
)uZaer Qeen heisa. Maar toch is
bp ,^amTner- Je u>eet nu bijvoor-
n eld niet of de hier gekazer-
i>n Amerikaanse soldaten°ora. op Bush stemmen. Zal
Pc« loant Dukakis heeft geroe-n dat hij de aanwezigheid
yy n Amerikaanse troepen inest-Europa niet langer van-JVsprekend vindt. Van Bush, arentegen ben jezeker van je
Prpte„baan- Hoewel... vice-
he f

nt Quale, die geweigerd
'$n VOOr God en va-derland te
t oJjUvelen' in Vietnam, moet
t>o nioe^y'c te pruimen zijn

0r menige vechtjas.
n je roept daar dat militairen
tj } geïnteresseerd zijn in poli-

*■ En al die junta's dan... Natuurhistorisch
Genootschap tegen
kap-plan Feijnaut

De beuk erin...
De envelop is verdacht dik,e deze ochtend tussen de post

g '" Toch maar open gescheurd.
_?n

l}n cellofaanverpakt sneetjel'brood. Even denk jeaan een
O _.^ s brood-dieet voor de chef.°Fc i. erp jeeven een blik naar
,at dun in hun vel zittende col-

l_ch, een krabbeltje brengt uit-
,orn,st. ,Jrlierbij een snee St. Hu-

rtusbrood, gisteren gezegend, °or de paS(00r van Molen-berg."
gftender Tiny Cuypers.

ll3f daar nu maar 'ns brood-achter onder.

HEERLEN - Het Natuurhistorisch
Genootschap in Limburg, Kring
Heerlen heeft bij de provincie Lim-
burg bezwaar aangetekend tegen de
plannen van Heerlenaar Feijnaut
om 2.000 bomen te kappen op het
voormalig mijnspoortracé achter de
Schelsberg in Heerlen.

Het breekwerk geschiedt hoofd-
zakelijk met een 20 meter hoge
kraan die voorzien is van een
1200 kg zwaar cylindervormige
gewicht. In totaal zullen 112 wo-
ningen met dit gewicht kennis-
maken.

„Ik begrijp niet waarom ze zon
goeie woningen afbreken", liet
zich een van de omstanders ont-
vallen. Op dezelfde plaats zullen
gefaseerd laagbouwwoningen
verrijzen in opdracht van de wo-
ningverenigingDe Voorzorg.

Het sloopbedrijf denkt dat de af-
braak van de eerste twee flatge-
bouwen eind december gereed
is. Per gebouw zal er 4000 kubie-
ke meter puin afgevoerd worden,
goed voor vierhonderd vrachtau-
to's. Het puin wordt in een bre-
kerij te Oirsbeek tot korrelmix
verwerkt. „Speciaal voor dit kar-
wei hebben wij een nieuwe

Gewicht

HOENSBROEK - Het sloop- en
aannemingsbedrijf Bindels BV
uit Hoensbroek begon gister-
morgen met groot materieel aan
de afbraak van de flats aan de
Marconistraat. Enkele tientallen
nieuwsgierigen sloegen de werk-
zaamheden met gemengde ge-
voelens gade.

graafmachine aangeschaft", zei
directeurL. Bindels.

Zou de provincie desondanks een
vergunning afgeven, dan is dat vol-
gens het genootschap problema-
tisch omdat het tracé uit mijnafval
bestaat en daarvoor een vergunning
via de afvalstoffenwet vereist is.
„Daar mijnsteen veel sulfide en sul-
faat bevat, zal het gebruik er van in
bijvoorbeeld de wegenbouw, verzu-
ring van de bodem en het opper-
vlaktewater en grondwater tot ge-
volg hebben. Dat is niet toelaat-
baar."

College Nuth:
Alcoholverbod
sportkantines
bespreekbaar

De commissieleden willen ook
niet aan de huidige sluitingstij-
den komen. Elk individu moet
zelf uitmaken hoelang hij/zij in
een horeca-gelegenheid vertoeft
en derhalve moet het gemeente-
bestuur 'niet Roomser dan de
paus zijn', zo menen de commis-
sieleden. Veel aandacht moet
ook de voorlichting krijgen om
de inwoners van Nuth bewust te
maken van het alcoholprobleem.
B en W hebben de raad nu ge-
vraagd de opmerkingen en kant-
tekeningen van de commissies
over te nemen en die in de vorm
van een brief kenbaar te maken
bij het streekgewest. Het raads-
voorstel moet tevens beschouwd
worden als actie-programma.
Dinsdag 15 november wordt de
nota in deraad behandeld.

verkooppunten te verminderen.
Uitvoerig aan de orde is geweest
om tijdens gemeentelijke recep-
ties geen alcohol meer te schen-
ken. Daaruit is naar voren geko-
men dat een verbod te ver gaat
maar dat matiging netjes staat.

De commissies vragen zich ook
af of het haalbaar is het aanta

NUTH- B en W van Nuth, daarin
gesteund door de commissies
Welzijn en Algemene Beleidsza-
ken, vinden dat een alcoholver-
bod in buurthuizen, scholen en
sportkantines bespreekbaar is.
In principe zien ze wel heil in de
maatregel, maar willen eerst we-
ten welke financiële consequen-
ties een en ander heeft. Verder
staan B en W en de commissies
overwegend positief tegenover
de de regionale nota Alcholpre-
ventie.
Toch worden er vraagtekens ge-
plaatst bij een aantal punten. Zo
achten de commissies het weren
van alcoholhoudende drank op
aanplakborden en reclamezuilen
niet of moeilijk haalbaar.

ön ideeën zijn zeldzaam.
r 3%rorn zijn veel bedrijven be-ld om de 'inval van het jaar', et een aardig geldbedrag te_eionen. Zo ook bij Philips,
bpri^P- Jacobsvan de afdeling
t ari3fsmechanisatie in Sittard
dr. een idee kwam dat het be-

ween aardig centjezal ople-. ren. Hij bedacht namelijk dataanvoer van beugels voor het
v°°steJ 1 FS NN' (een onderdeel
l_ n 'iet tv-kanon) efficiënter
in _" ïe een aftelmechanisme
n 0 aJteert, kunnen de aange-erde beugels beter verwerkt

onten en is de uitval met bij-
br,, _rie Procent gedaald. Het
on Ar G' Jacobs 9-500 gulden
,P- Nou, wij waren er niet opge-komen.

„Het te ontgronden gebied maakt
deel uit van een Heerlens groenge-
bied, dat al in aanzienlijke mate vol-
doet aan de doelstellingen van de
gemeente en gewest om de 'zwarte'
gebieden om te vormen in groen.
Doordat het gebied enkele tiental-
len jaren ongemoeid is gelaten is er
een grote harmonie ontstaan tussen
de begroeiing en de bodem. En dat
komt onder meer tot uiting in de
zeer bijzondere paddenstoelenflora,
dieenkele soorten herbergt, die spe-
cifiek zijn voor deze bodem en el-
ders niet of nauwelijks voorko-
men", aldus het Natuurhistorisch
Genootschap in haar brief aan de
provincie.
Een ander argument dat volgens het
genootschap tegen devoorgenomen
ontgronding pleit is dat het mijn-
spoortracé samen met het ernaast
gelegen terrein een gebied vormt
met een in het oog vallende klein-
schalige landschappelijke gaafheid,
die nog een extra accent krijgt door
de nabijgelegen - tot vijver gewor-
den - oude bruinkoolgroeve. „Be-
houd ligt eerder in de red dan afgra-
ven."

Van onze verslaggever
HEERLEN - Werkloze jongeren in de Oostelijke Mijnstreek
krijgen niet alleen meer tijdelijk werk, ook komen er meer ba-
nen beschikbaar. Het werk loopt uiteen van een administratie-
ve baan tot werken in ziekenhuizen en bij de gemeentelijke
plantsoenendienst. Voor dit meerbanenplan zal de stuurgroep
van het Streekgewest onder leiding van de Heerlense wethou-
der Andriesma zich inspannen.
Via dit plan, gericht op jongerentussen de 16 en 23 jaaren met
een afgeronde LBO/Mavo-opleiding, zijn inmiddels al in deze
regio 230 personen tijdelijk aan werk geholpen. Dit plan past
in het zogeheten project Bevordering Intreding Schoolverla-
ters.

Zon baan is tijdelijk en geldt ge-
middeldvoor een halfjaar, maar een
uitloop naar eenjaar is mogelijk. De
loonkosten werden geheel voor re-
kening van het rijk genomen aange-
zien het project werd uitgevoerd in
het kader van de Tijdelijke Voorzie-
ning Jeugdwerkgarantieplan (JWG)
en het daaraan gekoppelde project
Bevordering Intreding Schoolverla-
ters (BIS). Uitbreiding van het aan-
tal tijdelijke arbeidsplaatsen wordt
gewenst zodat de jongereneen keu-
ze kunnen maken. Tot nu toe moes-
ten zij bij wijze van spreken pakken
wat hen werd aangeboden.

Die 230 plaatsen werden met name
gevonden in de administratieve sec-
tor, bij gemeenten, bibliotheken,
bejaardenhuizen, buurtcentra, zie-
kenhuizen, de NS, het VSL en bij
scholen. Zestig leerlingen hebben
het project inmiddels afgesloten.
Dertig van die zestig jongeren von-
den een vaste baan. Vijftien kozen
voor vervolgopleidingen.

Tijdens het project, dat nu één jaar
aan de gangis, worden de leerlingen
intensief begeleid. ledere jongere
krijgt een begeleidster die hem of
haar ondersteunt bij alle activiteiten
die ondernomen moeten worden
om een reguliere baan te krijgen.
Volgens de begeleidsters is geble-
ken dat een groeiend aantal jonge-
ren in de loop van hetBIS-traject is
te motiveren tot scholing. Met name
de intensieve ondersteuning van de
BIS-begeleidsters blijkt een stimu-
lerende invloed te hebben", zegt de
stuurgroep.

Volgens de Landgraafse wethouder

Bonten, dievice-voorzitter isvan de
stuurgroep, had het project bij lan-
ge na geen 230 tijdelijke banen op-
geleverd indien niet in streekge-
westelijk verband was samenge-
werkt. In de toekomst hoopt men
niet alleen nog meer plaatsen voor
de jongeren te vinden, waardoor ze
dus in de gelegenheid gesteld wor-
den een keuze uit verschillende tij-
delijke banen te maken, maar zal er
tevens een grotere groep betrokken
moeten worden bij deze vorm van
werkervaring. Als het jeugdwerkga-
rantieplan eenmaal een definitief
karakter krijgt, zullen alle 1.600 jon-
geren in deze regio die tot de doel-
groep behoren óf werkervaring
moeten opdoen, danwei geschoold
moeten worden.

Heerlens toneel
naar Frankrijk

HEERLEN - De Stichting To-
neelactiviteiten Heerlen bezoekt
van 7 tot 13 november de Franse
stad Macon. Daar vindt voor de
zevende keer een internationaal
festival plaats voor 50-plussers
op het gebied van toneel, mu-
ziek, dans, mime en zang. De vier
Heerlenaren die op uitnodiging
van cultureleFranse ambtenaren
naar Frankrijk reizen, zullen het
Nederlandse toneelstuk 't He-
melbed van Jan de Hartog op-
voeren.
De belangrijkste passages zullen
tijdens de uitvoering op een vi-
deoscherm met teksten in het
Frans worden geprojecteerd.

(ADVERTENTIE)

m^m^ UB Wl gezien het Hollandse Weer: van
t —. IB^k Monet een prachtige in zwart met

'M \k\ goud uitgevoerde MonetParaplu
" ■ IpMtTi Cadeau ter waarde van f 30.- bij
y m W7m ÏÏK A\ minimale aankoop van f 100.- uit

>■*»_ U»\i 5 t/m 19 november 1988 °P de
f _»_k Bijouterie-afdeling van Schunck,
l 1 WSM _lpï_ zolang devoorraad strekt.

' ____ __jft \i ontvan_ u-e ne'ft 'n contanten.

daar winkel je voor je plezier !
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Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte

van onze dochter

Kim
3 november 1988

Piet en Anita van der
Velden

„Anita Haarmode"
Strucht 17

6305 AE Schin op Geul

I PROFICIAT I
OPA

JAEQX
van Jeu, Riet,

Wendy en Björn

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, maar dankbaar dat hij zo lang in ons
midden is geweest, geven wij u kennis, dat onver-
wacht van ons is heengegaan, voorzien van de h. sa-
cramenten, op 91-jarige leeftijd, onze goede vader,
schoonvader, groot- en overgrootvader

Albert Frijns
weduwnaar van

Luise Pagen
Hoensbroek: Henk en Maria

Frijns-v.d. Veeke
Roger, Sonja

Valkenburg: Sofia t en Pierre t
Deckers-Frijns

Hoensbroek: Lies Frijns
Berg en Terblijt: Jan en Anna Frijns-Sleijpen

Geleen: Leo Frijns
Valkenburg: Jef Frijns
Valkenburg: Michel en Mia Frijns-Dreessen
Hoensbroek: Emmie en Hein t

Quaedackers-Frijns
Valkenburg: Mia en Roelof Eberhard-Frijns
Valkenburg: Ab Frijns

en al zijn klein- en
achterkleinkinderen

6431 EW Hoensbroek, 5 november 1988
Hommerterweg 28
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 10 november om 11.00 uur in de kerk
van de H.H. Nicolaas en Barbara te Valkenburg-
Centrum, waarna de begrafenis is op de begraaf-
plaats aan de Cauberg.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondmis, woensdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar dagelijksbezoekgelegenheid isvan 18.00 tot
19.00 uur.

Wegens sterfgeval is onze zaak

Frituur 't Halder
Wilhelminalaan 24, Valkenburg

op woensdagavond en donderdag
" de gehele dag gesloten.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij
voor ons heeft betekend delen wij u mede dat wij
toch nog onverwacht afscheid hebben moeten ne-
men van mijn lieve man, onze vader, opa en oom

Jacques Valkenburg
Luitenant-KolonelB.D.

echtgenoot van

Roos Valkenburg-Bron
op de leeftijd van 73 jaar.

Heerlen: G.A.R. Valkenburg-Bron
Heerlen: Ruud

Amersfoort: Hans en Aagtje
Danne, Jurren

Heerlen: Rob en Mariëtte
Niel, Sanne

Alphen a/d Rijn: Bert en Nanneke
Imke, Remco, Rianne

6416 GT Heerlen, 5 november
Dr. Hustinxlaan 39
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 10 november om 11.00 uur in de kerk
van de H. Moeder Anna te Bekkerveld-Heerlen,
Waarna de begrafenis is op de algemene begraaf-
plaats Akerstraat, ingang Groene Boord.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter inde kerk.
Avondwake, woensdag om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar dagelijks bezoekgelegenheid isvan 18.00tot
19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het overlijden van ons erelid

Jac Valkenburg
Meer dan 25 jaar heeft hij zich op voortreffelijke
wijze voor onze vereniging ingezet.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe
om dit verlies te dragen.

Bestuur en leden
volleybalvereniging
Pancratiusbank VCH

Enige en algemenekennisgeving

t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, nog vrij
onverwacht, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, op de leeftijd van 80 jaar, onze goedeen zorg-
zame moeder, behuwd- en grootmoeder

Johanna Fröhlich
echtgenote van wijlen

Johannes Hausmanns
Wij bevelen haar ziel in uw gebedenaan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: Marianne Pelzers-Hausmanns

Ton Pelzers
Bleijerheide: Mare, Idi

Kerkrade: Eric, Adèle
Kerkrade: Christel Hausmanns

Luciano Saccol
Tamara, Catrien, Melvyn
Familie Fröhlich
Familie Hausmanns

Kerkrade, 6 november 1988, Huize Firenschat
Corr.adres: 6466 LA Kerkrade, St. Jansganck 29
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
donderdag 10 november a.s. om 10.30 uur in deka-
pel Huize Firenschat, Schaesbergerstraat, waarna
aansluitend crematie in familiekring zal plaatsvin-
den te Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemde kapel.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Moeder is opgebaard in het streekmortuarium ge-
legen op het terrein van de Lückerheidekliniek.
Bezoekuren van 18.00 uur tot 19.30 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, is vrij onverwachts van
ons heengegaan, voorzien van de h. sacramenten,
op de leeftijd van 76 jaar, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Helene
van Wissen-van der Zander

weduwe van

Mathieu van Wissen
Mechelen: Jovan Wissen

Roos van Wissen-Kohl
Dave

Denemarken
Aarhus: Cato van Wissen

Partij-Wittem: Werner van Wissen
Lian van Wissen-Dirix

Ransdaal: Mariet Pleijers-van Wissen
Jan Pleijers
Monique, Astrid, Anita

Simpelveld: Marleen
VV'iddershoven-van Wissen
Leo Widdershoven
Marie-Cécile, Ester, Brigitte

Partij-Wittem: Sophie Bessems-van Wissen
Bert Bessems
Dominique

Simpelveld: Loes Mulleneers-van Wissen
Mathieu Mulleneers
Bart, Ellen

Wahlwiller: Monique Lumey-van Wissen
Dan Lumey
Dennis, Sebastiaan, Quirijn

Margraten: Frans van Wissen
Brigitte van Wissen-Otten
Familie van derZander
Familie van Wissen

Gulpen, 6 november 1988
Dr. Ackenshuis
Corr.adres: Bulkemstraat 52, 6369 XX Simpelveld
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 10 november om 11.00 uur in de Al-
phonsuskerk te Wittem, waarna begrafenis op het
r.k. kerkhof te Mechelen.
Samenkomst in voornoemde kerk.
Avondmis woensdag om 19.00 uur in de Alphon-
suskerk te Wittem.
Moeder en oma is opgebaard in de rouwkapel van
het Dr. Ackenshuis te Gulpen.

t
Als leven lijden wordt
komt de dood als een verlossing

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons gaf is, na
een werkzaam leven vol zorg en toewijding voor
ons allen die hem dierbaarwaren, in zijn eigenver-
trouwde omgeving van ons heengegaan mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, lieve opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Gerard De Bruijn
echtgenoot van

Doriena Pijls
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
hij op 77-jarige leeftijd.

Geleen: Doriena De Bruijn-Pijls
Geleen: Wil De Bruijn t

Annie De Bruijn-Franssen
John en Patricia
Rene en Evelyne

Sweikhuizen: Netty Meels-De Bruijn
Har Meels
Ron en Marianne

Spaubeek:' Arno De Bruijn
Nelly De Bruijn-Vrijman
Ingrid
Ellen

Sittard: Annie Cox-De Bruijn
John Cox
Ralph
Roel
Familie De Bruijn
Familie Pijls

6 november 1988
Kummenaedestraat 14, 6165 BV Geleen
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
donderdag 10 november as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van St.-Augustinus te Lutterade-Ge-
leen, waarna de begrafenis op de begraafplaats
Vouersveld te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen woensdag 9 no-
vember om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegen-
heid tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

In de overlijdensadvertentievan

Jan Edixhoven
op maandag 7 november, stond abusievelijk bij het
correspondentieadres het verkeerde huisnummer.

Het juiste adres is:
Korte Raarberg 46A,

6231 KR Meerssen

Enige en algemene kennisgeving
t

Bedroefd om haar heengaan, doch dankbaar voor
alleswat zij voor ons deeden betekend heeft, geven
wij u kennis dat,na een liefdevolleverzorging in de
verpleegkliniek A te Heerlen, afdeling 3, is overle-
den, gesterkt door de h.h. sacramenten, onze lieve,
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Maria Elisabeth
Neulens-Deeder

weduwe van

Theodoor Neulens
op de leeftijd van 82 jaar.

In dankbare herinnering:
Haar kinderen en kleinkinderen
Familie Deeder
Familie Neulens

6 november 1988
Corr.adres: Alb. Thijmplein 3, 6416 TJ Heerlen
Geen bezoek aan huis. Geen condoleances.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
donderdag 10 november as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van O.L. Vrouw Verschijning van de
Onbevlekte Maagd te Molenberg-Heerlen, waarna
aansluitend begrafenis op de algemene begraaf-
plaats te Imstenrade.
Avondmis woensdag 9 november om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Mam is opgebaard in de rouwkapel van de ver-
pleegkliniek te Heerlen; gelegenheid tot afscheid
nemen aldaar, dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur.

t
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven, is heden,
thuis, in haar eigen omgeving, voorzien van de h.h.
sacramenten, van ons heengegaan onze lieve moe-
der, schoonmoeder, oma, zuster, tante en nicht

Maria Gertrud
Willems

echtgenote van wijlen

Mathieu Beugels
Zij overleed in de leeftijd van 79 jaar.

Kerkrade : Annie Bergsma-Beugels
Piet Bergsma
Janen Femmy

Nieuwenhagen: Mia Hanssen-Beugels
Leo Hanssen
Anita en Sjaak

6466 KT Kerkrade, 6 november 1988
Hammolenweg 3
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 10 november as. om 11.00 uur in de de-
kenale kerk St.-Lambertus te Kerkrade, waarna
aansluitend begrafenis op de centrale begraaf-
plaats Schifferheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Voor vervoer van de kerk naar de begraafplaats is
gezorgd.
Woensdag 9 november zal de overledene tijdens de
avondmis van 19.00 uur in bovengenoemde kerk
bijzonder worden herdacht.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont; gelegenheidtot afscheid nemen van 18.00tot
19.30 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
„God heeft ons geen gemakkelijke reis beloofd,
maar wel een behouden aankomst".

In dankbare herinnering aan wat zij voor ons bete-
kende, hebben wij heden afscheid genomen van
onze dierbare moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder, schoonzuster, tante en nicht

Sibilla Schrijen
echtgenote van wijlen

Willem Dukers
Zij overleed op de leeftijd van bijna 81 jaar, voor-
zien van de h. sacramenten.

Berg-Urmond: H. Dukers
T. Dukers-Wenmaekers
Wendy, Riek en Steve
Tim

Roosteren: P. Dukers
J. Dukers-Stoffels
Mariëlle
Mare
Familie Schrijen
Familie Dukers

Limbricht, 7 november 1988
Corr.adres: Koningsberg 16
6129 AV Berg-Urmond
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 10 november
om 10.30 uur in de St.-Salviuskerk te Limbricht.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Woensdagavond om 19.00 uur is de avondwake in
voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard. Bezoek dagelijksvan
17.30 tot 19.00 uur.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg, waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mede, dat God tot Zich geno-
men heeft op de leeftijd van 72 jaar,voorzien van de
h. sacramenten der zieken, mijn dierbare echtgeno-
te, onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Tina Cobben
echtgenote van

Sjaac Hendrix
Stem: Sj. Hendrix

Terneuzen: Jan en Fieny
Stem: Nico en Margriet

Geleen: Math en Beppie
Stem: Fred en Wilma

Meers: Ed en Leny
Echt: Armelies en Antje

en al haar kleinkinderen
Familie Cobben
Familie Hendrix

6171 CS Stem, 6 november 1988
Houterend 22
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 10 november
om 10.00 uur in de St.-Martinuskerk te Stem.
Woensdagavond om 18.45 uur wordt voor de dier-
bare overledene de avondwake gehouden in voor-
noemde kerk.
Bijeenkomst in dekerk. Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Gelegenheid om afscheid te nemen
dagelijksvan 19.15 tot 20.00 uur.

Dankbetuiging
Via deze weg willen wij gaarne alle vereni-
gingen bedanken, welke in zo groten getale
de begrafenis van onze zeer gewaardeerde en
geliefde president

Jan Warrink
hebben bijgewoond.
In 1980 heeft Jan, met medewerking van C.V.
Kastiëlridders, onze prinsengarde opgericht,
en zijn streven was om 11 prinsen bij elkaar te
krijgen.
Daarom hebben wij, de leden en het dames-
comité, gemeend ook aan zijn laatste wens te
moeten voldoen en alle activiteiten, zoals ge-
pland voor het komend seizoen, doorgang te
laten vinden.
Wij zullen vaak aan hem denken en hem mis-
sen, daar hij zich altijd met hart en ziel voor
zijn prinsengarde heeft ingezet.

C.V. Prinsengarde
Coriovallum en damescomité

Dankbetuiging
De zeer vele hartverwarmende reacties bij het on-
verwachte overlijden van

Gatha Lebon-Waser
waren voor ons een grote steun.
Hiervoor zijn wij u allen zeer dankbaar.

E.M. Lebon
kinderen en kleinkinderen

Sittard, november 1988
De zeswekendienst vindt plaats op zondag 13 no-
vember om 11.00 uur in de H. Hartkerk te Overho-
ven-Sittard.
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«I SPOEDVERKOOP van

BRUIDS-, BONT- en
LEERMODE

De bruidsmode biedt u aan een collectie bruidsjaponnen van
internationaal topniveau waaronder de nieuwste Amerikaanse,
bekende Italiaanse, Franse en Engelse topmerken. Een
bruidsjapon va. 198,-!
Onze prijs is onze kracht. Grote inkoop - kleine prijsjes.
Alle benodigde accessoires zijn aanwezig. Kom en overtuig
uzelf!

Verkoop bruidsmode
ALLEEN IN MOTEL HEERLEN

In opdracht van belanghebbenden gaan wij nu direkt over tot
dringende onmiddellijke liquidatieverkoop

van een partij

ECHT LEDEREN KLEDING
bestaande uit:

lammy-coats, dames- en herenjacks, jassen/blazers.
Diverse kleuren en maten.

Goederen zijn afkomstig uit faillissementen, overtollige
voorraden, teruggenomen van de bank,

verzekeringsmaatschappijen.
De belanghebbenden hebben tevens besloten, dat u kunt kopen

tegen ABSOLUTE INKOOPPRIJS.

De bontmode biedt u een bijzonder mooie collectie
bontmantels, lange en korte mantels voor een lage prijs, nieuw
is hier ons pak-in-rek tegen liquidatieprijzen.
Bij aankoop van een nieuwe bontmantel kunt u uw oude
inruilen!
Dit gaat gebeuren in

GOLDEN TULIP (voorheen hotel Riche)
Geleenbeeklaan 100, Geleen

VERKOOP: woensdag 9 nov. 12.00-18.00 uur
donderdag 10 nov. 10.00-16.00 uur
Tevens vrijdag 11 nov. van 12.00-21.00 uur
en zaterdag 12 nov. van 10.00-16.00 uur

in MOTEL HEERLEN
Terworm 10, Heerlen

Bruidsmode CARLA VAN SILFHOUT Westervoort
■■...■_l__H-I_H_H__H______________________H

""I
tOma Dassen, oud 90

jaar, weduwe van
Henricus Dassen. Corr.-
adres: Kardinaal van
Rossumplein 72, 6221
SZ Maastricht. De
plechtige uitvaart-
dienst zal plaatshebben
woensdag 9 november
as. om 11.00 uur in de
kerk van Joannes Bos-
co te Akerpoort-Maas-
tricht. Er is geen condo-
leren.

tAgnes Berghmans,
weduwe van Karel

Kessen, oud 80 jaar.
Corr.adres: Cabernet-
laan 13, 6213 GR Maas-
tricht. De plechtige uit-
vaartdienst zal gehou-
den worden op woens-
dag 9 november as. om
15.00 uur in de kapel
van Huize Campagne,
Maastricht. Er is geen
condoleren.

4- Mia Gregoire, oud 70
i jaar, weduwe van

Giel Pisters, Beuken-
laan 51, 6241 AJ Bunde.
De plechtige uitvaart-
dienst zal plaatshebben
heden, dinsdag 8 no-
vember om 11.00 uur inde parochiekerk van deH. Agnes te Bunde. Eris geen condoleren.
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Donsdekbedden van
uitstekende kwaliteit
(bekend merk),
carrégestikt
65% dons
140x200van395-voor 199,-
-200x200 van 599,-voor 350-
-240x200 van 749-voor 395,-
-90% voldons
140x200van475-voor 295-
-200x200van695-voor 450-
-240x200van825-voor 495,-

Dubbele donsdeken, één
voor het voorjaar, één voor
de herfst, tezamen
geknoopt voor de winter,
een ideale combinatie voor
alle seizoenen
65% dons
140x200van 649,-voor 395,-
-200x200van 895,-voor 625,-
-240x200van 1050-voor 750,-
-90% voldons
140x200van699-voor 450,-
-200x200van 995,-voor 695,-
-240x200van 1125,-voor 795,-

-ln combinatie met deze
dekbedden geven wij op
alle merken overtrekken

10% KORTING
Slopen wit
zware hotelkwaliteit 5,95
Zeer fraaie damasten
TAFELLAKENS
Zware kwaliteit, in wit en pastelkleuren
90x 90cmvan 25,-voor 10,—

137xl60cmvan 49,-voor 25,-
-137x206cmvan 59,-voor 29,-
-160x250 cm van 79-voor 35,-
-160x300cmvan 98,-voor 39,-
-160x350 cm van 125-voor .., 45,-
-160x160cmvan 79,-voor 35,—
Zeer fraaie BADDOEKEN
van de Witte Lietaer
vanl7,9ovoor 9,90

Fraaie frottee BADJAS
vanl29,-voor 69,—

Badlakens
van49-voor 29,—
vans9,-voor 39,—

Badstof hoeslakens
1 pers. van 49,-voor 25,—
2pers. van69-voor 49,—
lits-jum. van 79,-voor 59,—

Damai flanellen overtrekken
140x200van 79-voor 59,-
-200x200voor 89,—
240x200v00r 98,—

★★★★★★★★

VAN OUDSHER HET ADRES VOOR
HET BETERE ONDERGOED,
MERKEN ZOALS:
SCHIESSER - MEY " TEN CATE -
HOLLANDIA - SLOGGI - CONTA -SPLENDID

I^^BF!Prf^_NSSlHi

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERZORGING
W. WAUBEN B.V.
Geldersestraat 18
6136 AT Sittard
Telefoon 04490-13572

W. Wauben BV is een in Sittard en omstreken reeds sedert 1955 werkende
uitvaartonderneming, die alom bekendheid geniet.
Om de continuïteit van onze dienstverlening in de naaste toekomst te kunnen
waarborgen, zouden wij graag in contact komen met dames of heren, die, op
part-time basis, graag in een dienend beroep werkzaam zouden willen zijn, in
de functie van

mortuarium-assistent
of

uitvaartbegeleider
Onze gedachten gaan uit naar dames of heren van onbesproken gedrag, met
een goede algemene ontwikkeling, die bereid zijn op onregelmatige tijden deze
werkzaamheden te verrichten.
Indien U geïnteresseerd bent in een van de bovengenoemde functies, is deheer M. Paes, telefonisch bereikbaar onder nummer 04490-13572, gaarne
bereid U in een persoonlijk onderhoud nadere informatie te verstrekken over de
inhoud van de werkzaamheden van een der bovengenoemde functies.
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Bonden niet achter wilde acties in Limburg

Politiebonden
lossen schot
voor de boeg

Record van 100.000
kilo chemisch afval

Zuidlimburgse gijbus boekt mijlpaal:

petities met hun eisen aanbieden
aan Lubbers en Van Dijk brj gele-
genheid van hun bezoeken aan ver-
schillendeLimburgse gemeenten.

„Voor ons zijn dat wilde acties en
die zien we liever voor de 14de niet.
Ook de Limburgse afdelingsbestu-
ren van de drie bonden staan daar
niet achter", zegt actieleider J. de
Reus van deACP in Utrecht.

Pamfletten

Onderwijsreglement Gijsen in strijd met de Kerkrecht

Nuchtere reacties
Limburgse scholen

Bij de politie-acties zullen pamflet-
ten in allerlei vorm een belangrijke
rol spelen. Die zullen in devorm van
een 'bekeuring' onder de ruitewis-
sers van auto's worden gestoken.

„Een buitengemeen halstarrige en
niet constructieve houding van de
overheid zal ons wellicht tot harde-
re activiteiten kunnen dwingen met
alle consequenties van dien", is een
schot voor de boeg aan deregering.

Acties Limburg
aoh. den scharen zich ook niet
tif>n actiesvan het Limburgs poli-
JPersoneel op 9 en 10 november
tw aande> rond de komst van ded' 'sters Lubbers en van Dijk. Ope dagen wil de Limburgse politie

vü _MOND - De hoofdbesturen»*n de drie Nederlandse politie-
hebben de politie-«ensen duidelijk gemaakt, waar

JJ zich bij protestacties en demon-
u„*les aan te houden hebben. De
.onden adviseren de actievoerders'i " Protesten op 14 november te
"chten op publieksvoorlichtingsn_.r *?e S"even van het politieper-"«neel over het regeringsbeleid.

J_!lc_ acties worden door de politie-
bonden veroordeeld. „Juridische

nsequenties kunnen meer ver-
hnStsn dan u voor mogelijk houdt",'°uden de bonden de kaderledenn actiecomité's voor. „Alleen bij degeorganiseerde massale acties loopte individuele politieambtenaar de

Minste kans dat hij in disciplinaire
JJ. zal worden aangepakt", waar-schuwen de bondsbesturen.

Op gezag van de bonden moeten de
acties op 14 november publieks-
vriendelijk verlopen. Maar wel mas-
saal en overal op hetzelfde tijdstip.
Ze moeten ook vooraf worden ge-
meld bij het bevoegd lokale gezag
om vooraf elke onzorgvuldigheid
erbij uit te bannen en aan de korps-
leiding moet toestemming worden
gevraagd voor het benutten van
kantoorruimte, dienstauto's en ver-
bindingsmiddelen bij de acties.

Vara schrapt
telefoonspel

in Wereldwijs
Van onze verslaggevers

Van onze verslaggever

L. van Engelen, voorzitter van de
Limburgse bond van scholen in het
voortgezet onderwijs AVO/VWO is
erg blij met de conclusie van de
kerkjuristen.

(ADVERTENTIE)

Buro Pinkpop
& Mojo Concerts

proudly presents

een van 's werelds populairste
megapopgroepen in de grote hal

van het fantastische MECC-complex

LEVEL42
+ voorprogramma

ZATERDAG 17 DECEMBER 1988
MECC MAASTRICHT

Voorverkoop a ’ 27,50 excl.
bespreekkosten, start as. zaterdag

bij alle bekende
voorverkoopadressen alsmede bij

alle VVV-bespreekbureau's. Tel. ml.
04490-52500.

Bernardinus tekent daarwel bij aan
dat de stichting wil blijven functio-
neren in en ten behoeve van de ka-
tholieke gemeenschap. Dat. bete-
kent, aldus een mededeling aan de
pers, 'voortgaan met het aanbieden
van onderwijs aan haar scholen
voor jeugdigen in een katholieke
context, waarin de boodschap van
het evangelie centraal staat.

Van onze rtv-redactie
c£fERSUM - De Vara zal het on-
rein ln het tv-programma We-
nu_tlJS' waarin kijkers een 06-
Vall o

moeten draaien, laten ver-
me r

Glsteravor»d leidde een enor-
blr.i_lS _ons onder de kijkers tot een
les _. van de 06-11-alarmcentra-tt,'" Eindhoven, Den Bosch, Roer-wor!? en Maa-tricht. De kijkers
Wn vanaf zondag verzocht al-en nog briefkaarten in te sturen.

ROERMOND - De katholieke scholen in Limburg reageren
blij, maar tamelijk nuchter op een onderzoek van drie kerkju-
risten. Die juristen onderzochten in opdracht van de Neder-
landse Katholieke Schoolraad (NKSR) het reglement dat bis-
schop dr J. Gijsen van Roermond de katholieke scholen in
Limburg wil opleggen. De commissie van drie juristen kwam
tot deconclusie dat het reglement in strijd is met hetalgemeen
geldendrecht van deKerk. Gijsen kwam verleden jaar met een
eigen reglement omdat hij devisie van de andere Nederlandse
bisschoppen niet 'duidelijk' genoeg vond.

Op maandag 14 november zullen
van tien uur 's morgens tot half een
in alle politiebureaus bijeenkom-
sten moeten worden gehouden om
het personeel te instrueren over de
acties die 's middags volgen. Om
half een moet de politie massaal de
straat op om op strategische punten
marktkramen in te richten om con-
tact met het publiek te zoeken.

De straat op

De stichting wil nadrukkeüjk geen
breuk met het katholieke onder-
wijsveld, al zal 'haar opstelling de
relatie met de Nederlandse Katho-
lieke Schoolraad, wiens betekenis
uitdrukkelijk door de stichting
wordt onderkend, compliceren.'

Moeilijker

„De uitspraak is een ondersteuning
van ons standpunt. We hebben al-
tijd al kritische kanttekeningen ge-
plaatst, zowel bij de reglementen
van bisschop Gijssen als bij de re-
gels van de overige zes bisschop-
pen." De bond AVO/VWO wijst bei-
de reglementen af omdat het opleg-
gen van regels een inbreuk betekent
in het grondwettelijk recht van
schoolbesturen om het katholiek
onderwijs zelf vorm te geven.

Gijsen is van mening dat scholen
die zich niet aan zijn kernpunten
willen houden, zich in de toekomst
niet meer 'katholiek' mogen noe-
men. De twee belangrijkste eisen in
de ogenvan Gijsen zijn: een door de
bisschop benoemde bestuurder
(met vetorecht), en leerkrachten die
aan strikte normen moetenvoldoen.

Bernardinus
Bij de Onderwijsstichting St. Ber-
nardinus in Heerlen wordt laconiek
op de uitslag van het onderzoek ge-
reageerd. De stichting, met scholen
in Heerlen (Bernardinuscollege en
Sintermeerten), Kerkrade (ADC en
Sancta Maria) Brunssum (Rom-
boutscollege) en Landgraaf (Eijkha-
gencollege), had het reglement van
bisschop Gijssen toch al naast zich
neergelegd.

De drie juristen, prof. Eijsink uit
Utrecht, dr. Coppens uit Nijmegen
en prof. Stevens uit Heerlen, kwa-
men tot de conclusie dat alleen een
gezamenlijk besluit van alle bis-
schoppen tot een specifiek regle-
ment voor katholieke scholen kan
leiden. Gijsen wilde de scholen tot
1993 de tijd geven om orde op zaken
te stellen. Met het rapport van deze
drie kerkjuristen in de hand, ont-
staat een geheel nieuwe situatie.

De heer Sjef Dezaire, bestuurder
van de Katholieke Onderwijsvakor-
ganisatie (KOV), zegt: „Het is fijn
dat drie deskundigen nebben be-
vestigd wat wij als bond al eerder
zeiden. Daaruit blijkt dat ook een
bisschop kan dwalen." Maar de,
KOV vindt dat geen schande „want
wij maken allemaal wel eens een
fout".
„De schoolbesturen kunnen vanaf
nu wat vrijer opereren", aldusKOV-
bestuurder Dezaire. De KOV ver-
klaarde gisteren bereid te zijn in
overleg met de bisschop verder te
spreken over de inrichting van het
katholiek Onderwijs.
De NederlandseKatholieke School-
raad (NKSR) heeft het initiatief ge-
nomen om de ideeën van Gijsen op
rechtsgeldigheid te toetsen. Nu het
onderzoekvan deze drie juristen af-
gerond is, krijgen de Limburgse
scholen in ieder geval meer speel-
ruimte.

Gezamenlijk

Ook op het St. Maartenscollege in
Maastricht wordt nuchter gedacht
op deconclusie van dekerkjuristen.

Waarnemend rector P. Bronzwaer
ziet slechts zijn vermoedens beves-
tigd. „We waren niet gelukkig met
het reglement van Gijsen. Dat gaf
ons het gevoel dat de klok weer te-
ruggezet zou worden. Onze school is
oecumenisch bezig; niet- katholieke
leerlingen worden geaccepteerd en
in de godsdienstlessen komen ook
andere religies aan bod. Wij vinden
ons zelf katholiek, maar we beant-
woorden toch echt niet meer aan het
beeld van de katholieke school
anno 1930. Ook uit gesprekken met
ouders blijkt vaak dat dat niet ge-
wenst is."
Voor voorzitter dr. G. Brennink-
meijer van de NKSR is het overi-

gens verrassend dat de juristen uiti
spreken dat de bisschoppenconfei
rentie bevoegd en zelfs verplicht is
om een 'raamreglement' voor het
katholiek onderwijs af te kondigen.
Op basis van de bestudering van de
codex komen de juristen tot de con-
clusie dat de bisschoppen wel dege-
lijkregels kunnen opstellen die gel-
den voor het onderwijs in alle bis-
dommen.
Het wetboek verbiedt volgens hen
zelfs dater in een bisdom uitzonde-
ringen worden gemaakt. „Op grond
van het zelfde kerkelijk wetboek
zijn andere juristen in het verleden
tot een tegengestelde conclusie ge-
komen", meldt Brenninkmeijer. Hij
verwacht daarom dat de uitkomst
van het onderzoek zeer snel zal wor-
den aangevochten. Brenninkmeijer
denkt dat het onderzoek Gijsen vol-doende stof tot nadenken zal geven.
„Het laatste wat hij zal willen, is
handelen in strijd met het kerkelijk
wetboek", aldus de voorzitter.

Een woordvoerder van het bisdom
Roermond hield het gistermorgen
op het gebruikelijke 'geen commen-
taar. Bisschop Gijsen zelf staat de
media al sinds jaaren dag niet meer
te woord.

Een maand geleden wees het be-
stuur het reglement van de Roer-
mondse bisschop al af. Sint Bernar-
dinus heeft echter ook geen vrede
met de richtlijnen van de zes andere
Nederlandse bisschoppen. De on-
derwijsstichting wil op haar eigen
wijze ook in de toekomst gewoon
katholiek onderwijs blijven geven
zoals dat in de afgelopen twintig
jaar gebeurd is.

"Beeld van de indrukwekkende priesterwijding in deBenedictijnerabdij inMamelis.
Foto:WIDDERHOVEN

Weerpriester
in abdij van

Mamelis gewijd

MAMELIS - In de kapel van de«enedictijnerabdij in Mamelis
"eett bisschop J. Gijsen gister-morgen de 36-jarige Johannes
piaria Touw uit Delft tot priestersewijd. Het is voor het eerst inegen jaardat er weer een pries-
terwijding plaats vond in de ab-

'J. De pasgewijde priester is al
*.?n* jaar monnik bij deBenedic-
t-Jnen. Hij werd in Rolduc en inue eigen abdij voorbereid op de
n de abdij van Mamelis, die nog

De abt van Mamelis laat weten
dat in de abdij niet zoveel haast
gemaakt wordt met wijdingen
tot priester. „Onze monnikenzijn
niet in parochies of op andere
manieren werkzaam in de ziel-
zorg. Wij leiden voornamelijk
een comtemplatief leven. Wij
streven een redelijke verhouding
na tussen priesters en niet-pries-
ters," aldus de abt.

de 34 monniken zijn er thans
veertien priester. Verder telt de
communiteit nog vier diakens,
die ooit nog eens de priesterwij-
ding ontvangen. ,

niet zo lang geleden een bouw-
kundige uitbreiding heeft onder-
gaan, verblijven op dit moment
34 monniken. Dat zijn er acht
meer dan op het einde van de
zestiger jaren, toen qua aantal
een dieptepunt was bereikt. Van

"an onze verslaggeefster

Klachtenbureau Euregio
wil vier steunpunten

Meer werk verwacht na openstellen EG-grenzen
Schrijnend was het geval van een
Westduitse vrouw, die twintig jaar
in West-Duitsland ha_r WW-pre-
mies had betaald, naar Nederland
verhuiste, werkloos werd en noch in
Nederland noch in West-Duitsland
een uitkering kreeg. Het probleem
werd opgelost.

ren van problemen met sociale ver-
zekeringen tot visumplicht.
Schrijnend was het geval van een
Westduitse vrouw, die twintig jaar
in West-Duitsland ha_r WW-pre-
mies had betaald, naar Nederland
verhuiste, werkloos werd en noch in
Nederland noch in West-Duitsland
een uitkering kreeg. Het probleem
werd opgelost.

De voorzitter van het Klachtenbu-
reau, de Westduitse Europarlemen-
tariër Dieter Schinzel, verwacht dat
het aantal problemen en klachten
de komende jaren zal toenemen.
Met name de openstelling van de
EG-grenzen in 1993 zal veel vragen
oproepen en leiden tot gecompli-
ceerde situaties. „Met behulp van
vier steunpunten en een secreta-
riaat in Maastricht dat de activitei-
ten van de steunpunten coördi-
neert, zullen wij devragen en klach-
ten veel beter kunnen verwerken,"
zei hij gisteren na een vergadering
van het Klachtenbureau in Luik.

gen) kunnen dan bij deze vier
steunpunten van het Klachtenbu-
reau terecht.

Een voorstel hiertoe wordt binnen
dc Euregio Maas-Rijn besproken en
zal vervolgens worden ingediend bij
dc 'Conferentie van Gouverneurs'
en dc overheden van Nederland,
België en West-Duitsland. Om dc

oprichting van dc vier steunpunten
tekunnen financieren zal het Klach-
tenbureau een beroep doen op geld
dat in dc begroting van dc Europese
Gemeenschap is gereserveerd voor
dc Euregio's. Daarnaast zullen an-
dere financiële bronnen, bijvoor-
beeld provinciale, moeten worden
aangewend.

Het Klachtenbureau Euregio Maas-
Rijn is sinds tweeëneenhalf jaar ac-
tief. Het bestaat uit acht afgevaar-
digden van het Europees Parlement
die komen uit dc provincies Neder-
lands en Belgisch Limburg, dc regio
Luik en het Bezirk Aken.

Het Klachtenbureau fungeert min
of meer als Euregio Ombudsman.
Dc Europarlementariërs zetten zich
in om problemen die 'over dc grens
heen gaan' op te lossen. Tot nu toe
heeft het Klachtenbureau 139 klach-
ten behandeld. Dc klachten varië-

W ~ Als het aan het Klachten"
Ügtea" van dc Euregio Maas-Rijn
'aan. omen er nog volgend jaar
Has ,opeentra' in Maastricht,
«Het t' Luik en Aken. Burgers
scu .^lachten over grensover-
bee.^ lde.nde problemen (bijvoor-

d milieu of sociale verzekerin-

Premies voor
koopwoningen

later betaald
P _m " ,AAG — Voor circa duizend
<:m Hm<rk°opwoningen in Limburg

Qe Jaarlijkse bijdragevan het rijk

twee maanden te laat worden be-
taald.
Staatssecretaris Heerma van volks-
huisvesting tekent hierbij in ant-woord op schriftelijke vragen van
het Kamerlid Schaefer (PvdA) aan
dat de vertraging te wijten is aan zo-wel vertraging bij de verwerking
van aanvragen als aan te late indie-
ning van benodigde gegevens door
bewoners en gemeenten.

-Rijn. Met de Gouverneursconfe-
rentie alleen zijn de burgers uit de
regio's onvoldoende vertegenwoor-
digd, meent Schinzel.

Een tweede plan dat gisteren door
Schinzel werd gepresenteerd is de
oprichting van een samenwerkings-
verband van politieke vertegen-
woordigers uit de Euregio Maas-

Meer inspraak
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" Mevrouw Hamakers (vijfde van rechts) ontvangt na de bloemen het boompje uit handen van
wethouder bos. Foto: 3-POOT/WIMkÜSTERS

Van onze verslaggever

HEERLEN - De gifbus van Verol
Recycling uit Maastricht heeft giste-
ren de honderdduizendste kilo
'klein chemisch afval' van dit jaar
ontvangen. Sinds de gifbus ruim
vijfjaar geleden van start ging - de
eerste gemeente die meedeed was
Meerssen - is er in één jaar nog
nooit zoveel klein chemisch afval
ingeleverd.
De mijlpaal werd met een feestelijk
tintje gevierd. Mevrouw Hamakers
uit het Heezerveld in Heerlen, een
trouwe klant overigens van de gif-
bus, bracht de honderdduizendste
kilo binnen. Zij kreeg uit handen
van de Heerlense wethouder Bos in

ruil voor het afval een milieuvrien-
delijk geschenk: een boompje om in
de tuin te planten, alsmede een rui-
ker bloemerj.

De gifbus van Verol, die op 18plaat-
sen in Zuid-Limburg komt, haalde
dit jaar al 25 ton chemisch afval
meer op dan vorig jaar. Afvalolie
staat onbetwist nummer één op de
ranglijst van ingeleverde produk-
ten. Daarna komen verfresten, me-
dicijnen, batterijen en spuitbussen.

Momenteel is Verol in bespreking
met Landgraaf en een aantal Mid-
denlimburgse gemeenten om ook
daar klein chemisch afval uit de
huishoudens in te zamelen.
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Met grote droefheid geven wij u kennis dat geheel
onverwacht uit ons midden werd weggenomen,
mijn lieve man, onze onvergetelijke vader en
schoonvader

Alfons Hofmann
echtgenootvan

Roly Kuylaars
Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade-West: Roly Hofmann-Kuylaars
Stramproy: Gerlach Hofmann

Toos Hofmann-Vervuurt
Nieuwegein: Ludga Hofmann

Familie Hofmann
Familie Kuylaars

I 6466 SZ Kerkrade, 7 november 1988
Anemonenstraat 84
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op don-
derdag 10 november a.s. om 14.30uur in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 14.15 uur, alwaar gelegenheid is tot schrif-
telijk condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de avondmisvan heden dinsdag, 8 novem-
ber om 19.00 uur in de parochiekerk van O.L.
Vrouw van Altijddurende Bijstand te Kerkrade-
West, Heilust.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling ondervon-
den bij het overlijden en de crematie van mijn on-
vergetelijke echtgenoot, vader en schoonvader

Leo Habets
betuigen wij u allen onze oprechte dank.

Uit aller naam:
M. Habets-Horsch
en kinderen

Kerkrade, november 1988
Klein Graverstraat 163
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 13 november as. om 9.30 uur in de paro-
chiekerkvan St.-Martinus te Spekholzerheide.

t Harrie Arbeel, oud 81 jaar, echtgenoot van Vir-
ginie Beckers, Blasiushof 22, 2667 AL Cadier en

Keer. De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben
heden, dinsdag 8 november om 11.00 uur, in de pa-
rochiekerk van de H. Kruisverheffing te Cadier en
Keer. Er is geen condoleren.

EEN ONBETAALBARE LUXE
VOOR WEINIG GELD!
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EEN PROEFRIT LEVERT HET OVERTUIGENDE BEWIJS!
BRUNSSUM AUTOBEDRIJF CHIARADIA, TRICHTERWEG 122, TEL. 045-212843 ELSLOO GARAGE MEIJERS, KOOLWEG 75, TEL.
04490 -710 88 KERKRADE AUTOMOBIELBEDRIJF HANNEMAN, STRIJTHAGENWEGI2S, TEL. 045 -45 26 66 NUTH GARAGE B. VAN
DER VELDEN, PASTORIJWEG 65, TEL 045 - 2419 04 MAASTRICHTAUTOBEDRIJF J. VAN AMELN, SIBEMAWEGI, TEL 043 -612310

Er is al een Lada vanaf 9.945,-. Prijzen mcl. BTW en katalysator, excl. afleveringskosten en ML-behandeling. [

le klasse C
Bongo Boys-Masita 7-3
Sitt. Boys-MBC 2 4-4
Meetpoint-Bongo Boys 4-3
Teddyberen-CP/Letro 3-0
Egor-Groen Wit 4-3f De Keigel-Canton Reiss 3 5-7I SHC2-PSM 1-1
2e klasse A
Hiltonneke-Bingo Boys 2 2-3. Up Quelle 2-Stern Boys 1-7. H. Anders 4-All Whites 6-8;; MSV Heer-T1874 3-4

i Libert-Boheme 4-1
Pottemennekes-Delta 2 4-4
Hemelke 2-Bissjop 2 1-5. 2e klasse B
Eijsden 2-H. Anders 3 7-3
Brouwersw.-Oosterm. 2 10-2
Delta-Diekske 3-3
H. Anders 3-Oase 2-3
Heer 2-Eijsden 2 2 _
Sjefke-Bastings 2 5-5
Victorie-Bissjop 3 2-4
2eklasse C
Stampede 2-Rood Wit 2-7
Marathon 3-Keelkampers 2 3-4
Leeuwenhoek-Vaals 2 2-8
Fortuna-Eendracht 2 _
Quelle-Heilust 2 5-5
Kerkrade-W.-Soleil 2 3-6
2e klasse D
Brikske 2-Brunssum 4 0-0
Marathon 4-Tunnelboys 1-6
Hadow2-Rood Wit 2 3-1CantonReiss 5-Marebos 2 2-4
Meetpoint 2-Teddyberen 2 2-3Fortuna 2-Stampede 3 2-0
2e klasse E
Pancho 2-PutherBoys 2-5
Zw. Schaap-Eikeboom 2-1
Zwaluw-Bom 5—4'Marebos-Flatazor 2 5-9
Merpati 2-CP/Letro 2 6-4
Puth. Boys-Egor2 4.
Likopa-Pancho 2 3-6
2e klasse F
Hanckmann-Joyce Tex. 2-2
Puth. Boys 2-Haantjes 2 2-2
Hadow-Lacroix 3-4!
3e klasse A
Eijsden 3-Anders 5 10-3
Sjotter 2-Maasvogels 2 13-0
MKC-Libert 2 1-2
Libert 2-Sjotter 2 2-4 !Bohème 2-MKC 0-1
Sjork-Eijsden 3 5-3
3e klasse B
Mattini 8.-Sjork 2 1- 2
Loontjes-Bissjop 4 2- 1
H. Anders 6-Oase 2 6- 1
CoolR.-Pottebrekers 3-12 ;
3e klasse C
Maasboys-De Heeg 1-5
Pottemennekes 2-Gulpen 2 ,

3-7 :Sphinx 3-Yerna 3 7-3 i
3e klasse D
Spv. MVV-Sjeflce 2 3-5 I
Willem I-Sphinx 4 5-2 1
Sjefke 2-Bosserveld 2 5-4
Up Quelle 3-De Heeg 2 3-6
Sphinx 4-Spv. MVV 1-1
Sjotter-Willem I 2-3
Sjork 3-Caberg 2 6-5
3e klasse E
Cosmos 2-SHC 3 4-1
Sportclub 3-De Joffer 0-2
Anker Boys 2-MBC 3 2-4
SHC 3-Stampede4 8-4
Canton Reiss 6-Soleil 3 0-4 .
Antwan 3-Keelkampers 3 4-3 i
Tristar3-Cosmos2 0-4 '3e klasse F

Stampede 5-Rood Wit 3 *"Quelle 2-AnkerBak.
Holz-Cosmos 3
Antwan 4-Sportclub 2 £Tristar 2-GenneKomm _
Fortuna 3-Gr.Ster 2

3e klasse G
Jabeek 2-Born 2
Sante-Brikske3 _
PSM2-GroenWit2
Puth. Boys 3-Hadow 3
Keigel 2-Adveo
SZV-Bekkers3 H

3e klasse H
CP/Letro 3-Hollywood 2
Brunssum 5-CP/Letro 3 *_Marebos 4-SZV 2
Egor3-Tillyßoys
Puth. Boys4-Hadow 4
Keigel 3-Adveo 2

3e klasse I
Maximiliaan-Egor 4 1*' j
Phoenix-Sante 2
SZV3-Sittardse-Boys2
Beek-Phoenix
Teddyb. 3-Meetpoint 3
Pancho 3-Adveo 3
Santé 2-Maximiliaan

3e klasse J
SittardseBoys 3-Jabeek
Zw. Schaap2-Teddyb. 4
Merpati3-Postwagen 2 h
Neerbeek-Adveo 4 I**
Antwan 2-Meyers 4

4e klasse A
Regina Boys-Libert
Keer-Flaterke 2
MXC 2-Eijsden 5
Wiegert2-Voske2 K
Cool R. 2-Wiegert 2 gest.fi
Sjork 4-Keer
Voske 2-MKC 2
Flaterke 2-Regina Boys

4e klasse B
Kanaries 2-Flaterke 3
Erka-Bosserveld 4 l'".i
Cool R. 3-Stern Boys 2 3-1Flaterke 3-Bovens
Sjork 5-Kanaries 2
DeKilo 2-Loontjes 2

4e klasse C
Willem 1 2-Anders7
H. Anders 7-V. Haaster *"\
Heer 3-Willem 1 2
Libert4-Sjotter3
DBSV 3-Maasboys 2 I

4e klasse D
Stampede7-Joffer 2
SHC 4-Stampede 6

4e klasse E
Zw. Schaap 3-Sitt. B. 4
GroenWit 4-Tilly Boys 2 2' (
Keigel 4-Bouwkompas 3 *Sjuffelke2-DWC 1*",
Puth. Boys 5-Haantjes 3 ''
4e klasse F
CP/Letro4-Beek 2
Puth. Boys 6-Haantjes 4 L
Flatazor 3-CP/Letro 4
Likopa 2-Bouwkompas 4 JHanckmann 2-Meetpoinft ■
Zwaluw 2-Born 3 gest-*j
Beek 2-Knoteraer 3

Jeugd
Merpati-Sphinx
Cosmos-Posno '~.
Haantjes-H. Anders, , ~!
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Dames, koud weer
vraagt natuurlijk om
'n warme mantel.

1 ' ' \ __w — _ _________
Kom vlug ff
I"I ' _r *'/" 7kijken en m \ r^^

■/overtuig u van ,
E

onze prachtige I
m _fl

wintercollectie. M

£oop. ü eens binnen bij het ,
modehort van Kerkrade.

-; — 1 I .
Voor een mooi gordijn

moet u bij Schunck zijn.
Als U dezeweek bij Schunck overgordijnen bestelt,

worden deze gratis voor U gemaakt.
_^^

U bespaart dan ±10.- per meter maakloon!

daar winkel je voor je plezier !
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Hongerstakende
asielzoekers
sloppen wel

Vervolgonderzoek
Zeswegen gaat
twee ton kosten

vervolgonderzoek al wordt opge-
start voordat de resultaten van het
oriënterend onderzoek officieel be-
kend zijn", aldus Vijverberg.

In het nu uitgebreide onderzoek
worden verspreid over de hele wijk
boringen verricht. De wijk is op pa-
pier in rasters verdeeld, waarbinnen
op willekeurige plaatsen wordt ge-
boord. In totaal worden ongeveer
160 monsters genomen. Verder
wordt ook deradio-activiteit en het
leidingwater in de wijk onderzocht.
De resultaten van het uitgebreide
bodemonderzoek zullen in februari
beschikbaar komen.

Everly Brothers
even in Limburg

Broers met ruzie weg uit Maastricht HEERLEN - De gemeente Heerlen
laat voor naar schatting twee ton
een uitgebreid vervolgonderzoek
houden in de wijk Zeswegen. Deze
week begint het onderzoeksbureauPBI uit Sittard met het nemen van
grondmonsters in de hele wijk.

Met name dehoogte van het budget
van het uitgebreide onderzoekgeeft
de leden in de Werkgroep Zeswegen
een reden tot tevredenheid. Ir.
Henk Vijverberg, die namens de
Stichting Milieufederatie Limburg
in de werkgroep Zeswegen zit, ver-
wacht dater nu een goed onderzoek

wordt uitgevoerd. Enkele maanden
geleden was hij nog sceptisch over
de aanvankelijke opzet.
„Blijkbaar heeft het oriënterend on-

derzoek dat in de zomermaanden
plaats vond, aanleiding gegeven de
zaak intensiever te onderzoeken.
Het is bovendien typisch dat het

Van onze verslaggever
SWEIKHUIZEN - De twee in
het asielzoekerscentrum Moor-
heide in Sweikhuizen verblijven-
de Somaliërs die sinds vorige
week woensdag in hongersta-
king waren, zijn gisteren met
hun aktie gestopt.
Deze mededeling van het minis-
terie van WVC is gisteren door
directeur Bert Havenith van het
asielzoekerscentrum bevestigd.
De Somaliërs hebben de brui ge-
geven aan hun hongerstaking
omdat morgen, woensdag, de
raadkamer van de rechtbank in
Alkmaar beslist of een Somaliër
nog langer in zogenaamde
'vreemdelingenbewaring' moet
blijven.
De man had onlangs een kort ge-
ding aangespannen tegen de Ne-
derlandse staat om te voorko-
men dat hij werd uitgezet. Dat
geding werd op het allerlaatste
moment uitgesteld omdat justi-
tie een nader onderzoek noodza-
kelijk achtte. Momenteel ver-
blijft de Somaliër in het Huis van
Bewaring en morgen wordt be-
slist of hij daar langer dient te
blijven.

Hulpverleners zetten
hongerstaking voort

'Hollandse gastvrijheid wordt door asielbeleid verkwanseld'

" Phil van de Everly Brothers bleek in Maastricht bereid
otm even voor de lens van onze fotograaf te gaan. Over de
'ruzie met Don wilde hij echter geen verklaring afleggen.
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"an onze showpagina-redactie HEERLEN - Hulpverleners binnen het landelijke vluchtelin-

genwerk, die vorige week in hongerstaking zijn gegaan naar
aanleiding van de uitzetting van de 22-jarige Somalische asiel-
zoeker Mowlid Ahmed Idan, hebben zich voorgenomen om de
komende dagen te volharden in hun aktie.

de twee broers bleef onduidelijk,
maar Don verliet in ieder geval
gisterochtend in alle vroegte en
woedend Maastricht. Broerlief
Phil verliet pas tegen het mid-
daguur het hotel en stapte samen
met de leden van hun begelei-
dingsband op een bus richting
Den Haag. Daar traden de Everly
Brothers gisteravond op in het
Congrescentrum, eveneens zon-
der een woord met elkaar te wis-
selen.
The Everly Brothers hadden al
vaker hooglopende ruzie met el-
kaar en dat resulteerde zelfs ja-
ren geleden in een breuk, die
maar moeizaam hersteld kon
worden.

MAASTRICHT - Met ruzie en"aar verluidt de daarbij behoren-
p enorme scheldpartij zijn de
Jwerly Brothers gisteren in Lim-
burg uit elkaar gegaan. De broersen Phil logeerden in hotel
Maastricht nadat ze zondag-
avond een voorstelling in de

van Hasselt
padden afgewerkt. „Het pro-gramma verliep precies volgens
«spraak", aldus de Belgische or-ganisator Harry van Hoof, „maarjnet elkaar spreken deden zeniet."

"at er precies gebeurd is tussen

'Zoiets maak je toch
maar één keer mee'

Roda-supporlers bij parade op Rode Plein

üUr^2y ~De tweede dag in Moskou begint al bijzonder vroeg. Om zes
Siern oden WG g6Wekt en om half acht vertrekt de b"s "ar het centrumW r̂? nuallen zest

1
1ëer' stal gisteravond de show door zich als Gene

J;_ Ve.k!eed de dame achter de balie helemaal wild te
*eest ZJJn ter nog naar het Peperdure Kosmos hotel ge-

Ook twaalf hulpverleners in Heer-
len, verbonden aan het Missionair
Centrum dat al jarenactiefis binnen
het vluchtelingenwerk, willen op
zijn minst doorgaan met de honger-
staking totdat de Somaliërs, die in
opvangcentra te Luttelgeest en Alk-
maar al langer weigeren om te eten,
zelf hun actie beëindigen. In Schin-
nen is dat ondertussen gebeurd.

Vier van de Heerlense vluchtelin-
genwerkers zijn al bijna een hele
week in (symbolische) hongersta-
king. Zij nemen geen vast voedsel
tot zich en leven enkel van rijst- en
granendranken. Gisteren werd in
het Missionair Centrum besloten
om de hongerstakers van het eerste
uur af te wisselen, zodat ereen soort
estafette op gang komt.
De Somaliërs en de Heerlense hulp-
verleners protesteren met de hon-
gerstaking allereerst tegen het hui-
dige asielbeleid. Daarnaast hoopt
men via de actie een gesprek af te
dwingen met het ministerievan jus-
titie.

Enerzijds om te voorkomen dat de
naar Nederland gevluchte Soma-
liërs terecht komen in Ethiopië,
waar op dit moment al zon 350.000
gevluchte Somaliërs verblijven.
Anderzijds om te voorkomen dat zij
teruggestuurd worden naar hun
land van herkomst, waar al jaren-
lang een burgeroorlog woedt.

Volgens de hulpverleners van het
Missionair Centrum gaan de ge-
vluchte Somaliërs bij terugkeer

naar hun buurland Ethiopië een el-
lendig leventegemoet en moeten zij
bij terugkeer naar hun vaderland
zelfs voor hun leven vrezen.
Daarom, zo zeggen de hulpverle-
ners, hebben de Somaliërs recht op
asiel. En op een eerlijke behande-
ling van hun asielaanvraag. Van-
daar dat men vanuit Heerlen in
ieder geval voorlopig blijft volhar-
den in de hongerstaking.
Naast de symbolische hongersta-
king willen de Heerlense hulpverle-
ners ook via een handtekeningenac-
tie meer begrip vragen voor het lot
van de Somalische vluchteling. Op
dit moment zijn er zon tweehon-
derd handtekeningen bij het Missio-
nair Centrum in Heerlen binnen. Op
17 november wil men deze bij het
ministerie van justitie op tafel leg-
gen.

De Heerlense hulpverleners is het
echter niet alleen te doen om de So-
maliërs. De hongerstaking en de
handtekeningenactie zijn weliswaar
voortgekomen uit de asielafwijzing
van 'n Somaliër, maar binnen het
Missionair Centrum probeert men
al jaren iets te doen voor alle asiel-
zoekers, die om verschillende rede-
nen naar ons land zijn gevlucht.
Coördinator van de actie in Heerlen,
Ad Gilliet: „De Nederlandse rege-
ring schendt mensenrechten. De zo
vaak geroemde gastvrijheid in dit
land wordt door het huidige, on-
menselijke asielbeleid verkwan-
seld. Wij schamen ons hiervoor.
Daarom ook die hongerstaking."

d. V?mge trots vermeldden ze flink
ben loemetjes buiten gezet te heb-
Wn "De vrouwen komen daar ge-
klik ,°p Je af' niet te geloven",
tank et verschillendekeren. Voor
feuri g roebel bleef de taxi-chauf-
fien nele nacht beschikbaar. Te-
la " gessen vanochtend kwamen de
den temg b^ het hoteL Ze kon-
scl Zlch net nog even wassen en

droefenis, vooral bij twee Kerkraad-
se jongens die trots vertellen vorige
week nogbij Henk Fraser op bezoek
te zijn geweest. Dan 's middags de
stad in. Dat het een echte feestdag
is, blijkt ook uit het feit dat de mees-
te vrouwen hun complete reserve
aan lipstick hebben aangesproken.
Zeer tot genoegen van onze geheel
uit mannen bestaande groep zien ze
er bijzonder aantrekkelijk uit.

45 Roda-supporters
begeleiden hun

favorieten naar de
uitwedstrijd in Charkov.

Onze verslaggever

de reis mee.

Als er hier overigens een anti-bont-
comité zou bestaan dan zou het ze-
ker voor een verloren zaak vechten.
Vrijwel iedereen draagt hier zon be-
faamde bontmuts. Op het Rode
Plein aangekomen schemert het al-
weer. Het plein is volledig bevolkt
met Russische gezinnen.
Het Kremlin is sfeervol verlicht. De
winkels zijn weliswaar dicht maar
zelfs nu zien de Roda-supporters
hoe weinig er te koop is en hoe on-
gezellig alles gepresenteerd wordt.

Via een tip van collega-journalist
Santé Brun kon ik met kamerge-
noot George Stura terecht bij het
beste restaurant van heel Rusland,
Zkazka. „Sorry heren, we zitten
vol", zegt de eigenaar.

Vertraging Oost-westbaan

Smit-Kroes
krijgt nog

de tijd
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het provincie-
bestuur en de Limburgse Twee-
deKamerleden zullen geen actie
ondernemen nu vertraging van
de aanleg van de Oost-westbaan
op vliegeveld Beek onafwend-
baar is. Beide partijen hebben
dat gisteren tijdens een bijeen-
komst in het provinciehuis in

Maastricht afgesproken.
Provinciebestuur en Kamerle-den denken dat het geen zin
heeft om in Den Haag veront-
waardigd aan de bel te gaan trek-ken.
Zij willen minister Smit-Kroes(Verkeer en Waterstaat) de tijd
geven om de te volgen procedu-
res nader uit te werken en even-
tueel bij te stellen. Zoals bekend
is het deminister nog niet gelukt
om met België en West-Duits-
land overeenstemming te berei-
ken over het gebruikvan eikaars
luchtruim. Vooral dat akkoord
zal naar verwachting de nodige
tijd in beslag genomen. Provin-
ciebestuur en Kamerleden be-
treuren de vertraging maar blij-
ven ervan uitgaan dat de Oost-
westbaan er komen zal.

Maar als het woord dollar valt, ver-
andert zijn houding. Als we tenslot-
te onze credit-cards tonen, mogen
we naar binnen. Zo gaat dat hier.

kiilf. niet dehelft van onze groep be-
-5e de jaarlijkse militaire parade.
ej{tTest geeft de voorkeur aan wat
sc j/f s^aap en laat zo een uniek
Na ?UWsPel aan zich voorbij gaan.
hee uur wachten in de kou (er
Uit een snijdende wind) schieten
*anlf hoeken en straten tientalle
vaa*s tevoorschijn, die met een rot-
t)at , het Rode Plein op daveren.
(je fevert bovendien een ongeken-
\\, . 'eselkwalm op zodat er tijdelijk

.ei
lg verschil is tussen het Rode

e.r,
en een Nederlandse weide opn nustige ochtend.

gj "en stormachtige minuten be-
sba .fen stoom van mensen met
die .°eken, vlaggen en balonnen
sta Vla de Marx Prospect waar wij

naar het Kremlin te trekken.
de een uur later vertrekken is
rj ."Mensenstroom onverminderd enLeemde lijkt nog niet in zicht. De
'Idr urgse supporters zijn onder de
gen J}*1- ...Typisch een van die din-
h„J: dle jeeens in je leven mee moetc°ben gemaakt", hoor ik.

Justitie heeft zaak in onderzoek

Nog geen besluit
over vervolging

Vervolg van pagina 1

MAASTRICHT - Persofficier
mr. Nabben zei gisteren dat de
officier van justitie de zaak in
onderzoek heeft. Nabben kon
echter niet zeggen of en wan-
neer tot vervolging zal worden
overgegaan. Mr Bedaux ver-
wacht dat dit zal gebeuren.
„De gegevens van de RLD-
rapporten spreken duidelijke
taal.

De Staat heeft voor de rechtbank

gezegd dat de geconstateerde over-
tredingen van de Nachtvluchten-
beschikking haar niet kunnen wor-
den verweten, maar dat het de be-
drijven zelf zijn die daarvoor ver-
antwoordelijk zijn. Daarom klagen
we die nu aan", aldus de raadsman
van de vereniging.

Experimenten
De heer J. van Londen, hoofd van
de RLD-dienst 'luchtverkeersbe-
veiliging station Zuid-Limburg',
zegt geen flauw idee te hebben van
de feiten, waarop de vereniging
haar aanklacht precies baseert.

Volgens hem is uit de RLD-rappor-
ten in geen geval op te maken dat
de geluidnormen boven vliegveld
Beek regelmatig worden over-
schreden.

„We hebben een tijdje geleden nog
met de koeriers experimenten uit-
gevoerd om te zien of ze teveel ge-
luid produceerden. Toen bleek dat
bepaalde vliegprocedures ongun-
stig waren voor de geluidproduk-
tie, hebben we die gewijzigd".

Niet gerapporteerd
„Buitensporige overschrijdingen
van de norm zijn mij echter niet ge-
rapporteerd door onze dienst op
Schiphol, die deze metingen uit-
voert.
Het is echter ook niet noodzakelijk
dat ik daarvan zou weten, maar als
er zoiets speelt, bespreken we dat
normaal gesproken wel met el-
kaar", aldus Van Londen.

Op elke overtreding van de geluid-
norm staat een maximale straf van
een jaar cel of een boete van 3.500
gulden.

(ADVERTENTIE)

/ Voor een verantwoorde
lening naar de Rabobank!

Wilt ü geld lenen voor een nieuweauto, het inrichtenof verbouwenvan (Jw
woning?
Kom dan eens praten met deRabobank-adviseur over een Persoonlijke Lening
ofDoorlopend Krediet ükrijgt een gedegen advies en derente is aantrekkelijk
laag. Kijkt CJ maar eeens naar devoorbeelden.
Doorlopend Krediet
Krediet- Minimale maand- Looptijd
maximum termijn in maanden _____
f\5.000,- 300|- 66 -^""_'^ï^-<^lJferï^'""""'"'
De rente is variabel en bedraagt momenteel 0,87% per i£ \’) eï*s^_[// '/ ____§
maand. Dat is 11,0% effektief per jaar. j\FV \VJB_IN» pöl
Persoonlijke lening r '1 vf\ JêmW^
ü ontvangt Effektieve Maandtermijn P flf I"> | I Hfc*J__\'--F"

rente in % 12x 36x 60x \|L \\l\ J _/J^____-l
’3.000- 13,0 266,88 99,99 67,10 ■ .'ï ~' \\\M P*SBff TO

’ 5.000- 11,9 442,56 164,35 109,41 WI 7 PfcA^L il __»__
’lO.OOO- 10,4 878,98 322,49 21228 U^ _£ ~ tt __
’15.000- 10.4 1318,48 483.74 318.43 ■-/ ' ' - V'__l __F
'Wijzigingen voorbehouden

Rabobank CS /gek. en goede raad /

(ADVERTENTIE)

NEEM HET
LOT IN EIGEN

HANDEN.
~ <g *c Tp^mj___i!^__T«

Wie slim is koopt meteen een iot. Want ook deze maand zijn er meer dan . miljoen prijzen te winnen tegenoverzon 2 miljoenloten. Verdeeldover 3 trekkingen. Alles bij elkaarruim 33 miljoenguldenaan prijzen. Van een tientje
tot het halfmiljoen. Eerste trek- _

_,__Awm -_» - _ .__ m
_ . _

king volgende week woensdag. MEERKANS IN DE STAATSLOTERIJ ~^N

der ?anJa (die de groep uit het an-
rrier. hotel begeleidt) vertelt dat de
Sc. sen in Moskou tamelijk onver-
j, "hg staan tegenover Gorbatsjov.

p 0 Weet dat hij in het buitenland
PUlair is, maar hier hebben veel

°oitlSen de h°°P al begraven dat het
IV nog eens beter zal worden.
hel meeste vrouwen struinen de
le £ dag van hot naar haar om wat
Jjetke. artikelen te kunnen kopen.

l "jken wel strooptochten. Maar
iQ

e Weet, misschien krijgt Gorbats-v het toch voor elkaar".

ge grotere openheid bevalt in elkl^al uitstekend: „We kijken en
r- sferen tegenwoordig wel met
kan oortJes naar de televisie. Alles
*enrinu en Voor bet eerst z"n de "'*"Ge_?lngen werkelijk interessant.
doo 6* ander nieuws sijpelt dan
ben' oda schijnt verloren te heb-
Va PSV en we vernemen dat
dr : Loen zo onverstandig was omekeer tegen de lat te koppen.

et bericht veroorzaakt tijdelijke

Van onze verslaggever
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bioscopen Slopende vete tussen winkeliers
Gevecht om

garage
ontaardt
in steek-
partij

HEERLERHEIDE - Slager
Frans Eussen en sigarenhande-
laar Jos Kortis, pal tegen elkaar
aan wonend in de oude Heerlen-
se wijk Heerlerheide, zijn al ja-
renlang in een zenuwslopende
privé-oorlog verwikkeld. Met
aanvankelijk als inzet het fel be-
twiste eigendom van een stuk
grond waarop deSlager zijn gara-
ge heeft gebouwd. Die hij enkel
kan bereiken door gebruik te
maken van een gemeenschappe-
lijke oprit (de 'erfdienstbaar-
heid') langs zijn winkel.

mille gekost. Afgelopen donder-
dag kwamen daar ook nog eens
twee pijnlijke gaten in zijn wang
bij. Ook buurman Kortis lukte
het tot nu toe niet ongehavend
het strijdtoneel te verlaten. Hij
meldde diezelfde donderdag-
avond zes hechtingen 'rijker' te
zijn geworden.

De strijd heeft Eussen tot nu toe
naar eigen zeggen alleen al aan
advocaatskosten een dikke 25

echter heel anders: „Pure non-
sens, zijn verhaal is gelogen.
JuistEussen was het die me met
een stok bedreigde en die tegen
me begon te schelden, op myn
eigen erf nog wel. Uit noodweer
heb ik toen mijn riek gepakt en
me daarmee verdedigd. Zes
hechtingen heb ik opgelopen,"
liet de sigarenhandelaar gister-
avond gebelgd weten.

Juist omdat de sigarenhandelaar I
in de eigendomskwestie aan het
kortste eind heeft getrokken, zou
hij, althans in de versie van Eus-
sen, uit zijn op pure wraak.
„Daarom strooit hij in de hele
buurt verhalenrond als zou ik af-
gekeurde partijen vlees in myn
zaak verkopen. Klanten hebben
me dat herhaaldelijk verteld en
bovendien heeft hij het me ook
rechtuit gezegd. Mijn omzet is
sindsdien zeker met de helft te-
ruggelopen. Bovendien bedreigt
hij voortdurend mijn gezin en
zelfs mijn vleesleveranciers wor-
den door hem lastig gevallen."

Stopzetten
Met als gevolg dat die leveran-
cier Eussen officieel in een brief
gewaarschuwd heeft het vlees-
transport naar zijn winkel stop te
zetten. „Mijn vrouw en kinderen
durven niet meer achterom te
komen. Hun fiets of brommer
moeten ze voor in dewinkel stal-
len. Echt, zo kan het niet langer
meer." In zijn emoties neemt de
slager het de Heerlense politie
hoogst kwalijk dat zij nog steeds
niet heeft ingegrepen. Hoewel
Eussen bekende 'op advies va"
de politie' nooit eerder een offi' I
ciële aanklacht te hebben inge-
diend.
En buurman Kortis? De sigaren-
handelaar toont zich verbolgen I
over zoveel onwaarheden en ont-
kent dan ook categorisch elke ,
beschuldiging van zijn buurman
„Ik heb nog nooit ook maaf
iemand bedreigd of gestoord 9
dergelijke verhalen over zijn
zaak verteld. Wat zou ik als win-
kelier daaraan hebben? Trou-
wens, veel van mijn klanten ko-
men ook bij hem in de zaak. En
dat zijn zaak minder loopt, kijk'
er liggen hierwel vijfsupermark-
ten en nog wat slagerhen in de
buurt. Die concurrentie is tod1

niet mijn schuld..."

Laurens Schelle"

Vorige week laaide de burent-
wist tot ongekende hoogte op tij-
dens een lijf-aan-ujf-gevecht,
waarbij zelfs een riek als strijd-
wapen zou zijn gebruikt. Vol-
gens de een als aanvalstuig, vol-
gens de ander ter verdediging.
Eussen (44) hierover gistermid-
dag: „Ik kwam met mijn dochter
terug uit het ziekenhuis, toen
Kortis mij onverwacht met een
riek aanviel. Hij stak met dat
ding twee gaatjes in mijn wang.
Hier, jekunt ze nog zien. Met een
stokwist ik me tegen hem te ver-
dedigen en daarbij is ook hij ge-
wond geraakt."

Beide neringdoenden hebben
onmiddellijk aangifte gedaan
van hun welhaast onvermijdelij-
ke confrontatie. De Heerlense
politie heeft de steekpartij in-
middels in onderzoek, zo üet een
politie-woordvoerder gisteren
desgevraagd weten. „Als er ge-
tuigen bij zijn geweest, zullenwe
die voor het proces verbaal ook
horen. Het steekwapen, de riek,
hebben we in beslag genomen,"
wilde de zegsman kwijt.

Buurman Kortis' versie luidt

De onverkwikkelijke voorge-
schiedenis is voor een buiten-
staanderechter niet makkelijk te

Food Groep verwacht
verdubbeling omzet
door 'open Europa'

Grootkeuken Van Melik op 'De Koumen'

Predikanten

Fonds belangeloos inzet voor de
collecte van Jantje Beton orrt'
ving de heer G.J.M. Bok vn
Brunssum verleden week cc"
messing collectebusje uit han-
den van directeur Buitendorp
van het NJF. Mevrouw L. Ram»'
kers en de heer P. Lahaye ui'
Schaesberg ontvingen de zilve;
ren Jantje Betonspeld omdat w
tien jaar of langer gecollecteerd
hebben voor JantjeBeton.

Ds. A. Nijland doet zondag zij"
intrede in Treebeek. Om 10 uU>
vindt de bevestiging plaats ef>
om 15 uur doet de nieuwe predi-
kant zijn intrede.Beide diensten
worden gehouden in de BaptiS'
tenkerk aan de Trichterweg 11"-
Drs K.P.A. Moedt, kandidaat te
Dalfsen, heeft het beroep van de
gereformeerde kerk Vrijgemaak1

van Brunssum-Treebeek aang^
nomen.

Gouden paren " Het gouden paar Tim-
mers-Bosch.

Foto: 3-POOT/FRANS RADE

Onderscheiden

HEERLEN
Royal: DieHard, dag. 15 18.15en 21 uur.
Rivoli: Coming to America, dag. 15.30
18 en 20.30 uur. Bambi, wo 14 uur. Ma-
xim: Red Heat, dag. 15.30 18.30en 20.30
uur. H5: Masquerade,dag. 14.15 19.15 en
21.15 uur. Evil Dead 2, dag. 14.30 19.30
en 21.30 uur. Good morning Vietnam,
dag. 14 18.30 en 21 uur. The unbearable
lightness ofbeing, dag. 20.30 uur. Action
Jackson, dag. 14 en 18.30 uur. Big Busi-
ness, dag. 18.45 en 20.45 uur, di ook 14
uur. Jungle book. Wo 14 uur.

exposities
HEERLEN

Galerie Signe, Akerstraat 82a. Werk van
Gilbert de Bontridder. T/m 27/11. Open
wo t/m zo 14-17 uur. De Spiegel, Aker-
straat 88. Werk van Paul de Maat. T/m
3/11. Open do t/m ma. NMB, Bongerd 13.
Aquarellen van Ch. Boon. T/m 18/11,
open ma t/m vr 9-16 uur. Volkssterren-
wacht. Ogen bedrogen. T/m 30/11, open
di t/m zo 13-17 uur, di en vr ook 19.30-22
uur. Thermenmuseum, Coriovallum-
straat 9. Jan Stuyten Heerlen. T/m 11/12,
open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
uur. Openbare bibliotheek en Bernar-
dinuscollege. Literaire expositie over
leven en werk van Pé Hawinkels. T/m
10/11. Filmhuis. Des signatures anony-
mes. Van 3/11 t/m 24/11. Bezoekerscen-
trum Schrieversheide, Schaapskooi-
weg 99. 'Aai eens een krokodil. Vanaf
13/11, open di t/m zo 10-17 uur. Missio-
nair Centrum, Gasthuisstraat 19. Teke-
ningen van Richard Hefti. In kader van
congres Kunst en Psychiatrie. 10/11 en
11/11 van 9-19 uur, 12/11 van 9-15.30 uur.

BRUNSSUM
Dr Brikke-oave, Lindeplein sa. Werk
van MartinLinnartz. Van 11/11 t/m 5/12,
openma t/m vr 14-17 uuren 19-21 uur,zo
14-17 uur.

VOERENDAAL
Galerie De Leuf, Dalstraat 2. Werk van
Marjan van Berkel en Joop Rooijers.
T/m 2/12.

HOENSBROEK
ABN Bank. Werk van Jo Beuts. T/m
14/11,open werkdagen 9-16 uur.

LANDGRAAF
Raadhuis. Grafiek uit Krakow. Vanaf
14/10, open tijdens kantooruren van 14-

--16 uur. Galerie Artengroen, Hereweg
95. Werk van Hans Peeters. T/m 17/11,

' open op werkdagen 9-18 uur, do tot 21
uur, eerste zondag v/d maand 14-17 uur.

NUTH
" 'Atelier Jac Vinken, Stationsstraat 282.
Werk van Dick van Wijk en Antony van
Lieshout. T/m 19/11, open di t/m vr 9-18
uur, za 9-17 uur.

VALKENBURG
Kasteel Oost. Paul Haimon-expositie.
T/m 30/11, open wo, za en zo 14-17 uur.

GELEEN
Galerie Hanenhof. Groenstraat 44.
Werk van Hans ter Horst. Van 12/11 t/m
4/12, open di t/m zo 17-20 uur. CZF, Eli-
sabethstraat 9. Werk van Gre Tabbers-
Verkuyl. T/m 15/12.

SITTARD
Galerie Michel, Steenweg 44. Werk van
PierreLumey. T/m 21/11, openwo t/m zo
14-17 uur. Venster, Steenweg 86. Werk
van Ron Speetjens. T/m 3/12, open do
t/m za 12-17uur. Stadsschouwburg, Wil-
helminastraat. Werk van Jan Kerpel.
T/m 18/11. Kritzraedthuis. Rosmolen-
straat 2. Werk van Denies Damiaens.
T/m 27/11, open di t/m vr 10-17 uur,za en
zo 14-17 uur.

LIMBRICHT
Limburgs Volkskundig Centrum, Allee
la. Volskundige 'curiosa' uit Limburgse
musea. T/m 27/11, open di-vr 13-17 uur,
za en zo 14-17 uur.

MAASTRICHT
Bonnefantenmuseum. Accademia, ba-
siscollectie. T/m 20/11. Open di t/m vr 10-
-17 uur. za en zo 11-17 uur. Academisch
Ziekenhuis Maastricht. Schilderijen
van Arme Barneveld. T/m 25/11. Galerie
Dis, Tafelstraat 28. Werk van Hans Roe-
bers. T/m 16/11, open wo t/m zo 13-18
uur. Galerie Wanda Reiff, Rechtstraat
43. Werk van Fèrran Garcia Sevilla en
Wim CLaessen. T/m 22/12, open di t/mza
13-18 uur. Perroen galerie, Vrijthof 35.
Werk van Alfons van Leggelo. T/m
13/11, open wo t/m za 13-18uur. Galerie
Schuwirth en Van Noorden, Recht-
straat 64. Werk van Jos Caelen. T/m
11/12, open wo t/m za 14-18uur, do 14-20
uur. Galerie Wolfs, Hoogbrugstraat 69.
Werk van Harry Kooien. Van 12/11 t/m
3/12, open wo en vr 14-18 uur, do 18-20
uur. za 10-17 uur en zo 13-17 uur. Gene-
raalshuis. Vrijthof. Werk van Maryke
Stultiens. Van 12/11 t/m 29/11, open ma
13-16 uur, di t/m vr 11-16 uur, za 11-14
uur. Galerie Artifort, St. Annalaan 23.
Expositie n.a.v. vier bibliofiele mono-
grafieën over Peter Cox, Lo van der Lin-
den,Arjen van Prooijen en Kim Zwarts.
T/m 19/11. Keramiek uit de Euregio. Van
10/11 t/m 3/12. Open ma t/m vr 9-17.30
uur, za 10-16 uur. Galerie Fah,Brussels-
straat 80. Werk van Alechinsky. T/m
27/11, open vr t/m zo 13-17 uur. CCV,
Herbenusstraat 89. Foto's van stichting
Sinus. T/m 17/12, open ma t/m za 10-17
uur, ma t/m do ook 19-22 uur. Kamer
van Koophandel, Het Bat 2. Werk van
Rene van Keeken. T/m 10/12, open ma
t/m vr 8.30-16 uur.

jaarkant enklaar is,zal straks weke-
lijks 14.000 kilo gevarieerde vlees-
produkten bereid worden, die vol-
doen aan de strengeEG-eisen op het
gebied van hygiëne. Momenteel le-
veren de over Hoensbroek en
Brunssum verspreide keukens we-
kelijks 7000 kilo vleesprodukten.

Uiteraard betekent deze produktie-
uitbreiding ook meer werkgelegen-
heid. Van Melik Slagerijen, waar in
totaal 175 personen werkzaam zijn,
zal de Food Groep-afdeling uitbrei-
denvan acht naar vijftien man. Bin-
nen twee jaar zal dit aantal in de

grootkeuken zelfs uitlopen tot 30
man personeel.
De grootkeuken levert speciale
koksprodukten, salades en vleeswa-
ren voor deParty Service.
Gistermiddag metselde burgemees-
ter Van Zeil de eerste steen in van
de grootkeuken op De Koumen,
waar tevens het hoofdkantoor van
Van Melik Food Groep zal worden
gevestigd.

" Burgemeester Van Zeil
('midden) metselt de eerste
steen in.

Foto: 3-POOT/ FRANS RADE

Van onze verslaggever

BRUNSSUM/HEERLEN
Met de bouw van een groot-
keuken op het Heerlense indu-
strieterrein De Koumen richt
Van Melik Food Groep zich
ook en vooral op het veroveren
van buitenlandse markten die
na 1990 (Duitsland en Frank-
rijk) en 1992 (de rest van de
EG-landen) open gaan.

Want in de supermoderne keuken,
die overigens per 1 februari volgend

mW l_i_H __.

Receptie
In verband met het behaalde n*'
tionale judokampioenschap
wordt vrijdag aan Juul Limpei1*een receptie aangeboden. De~e
vindt van 19.30 tot 21.30 uU>
plaats in zaal Panderosa, Julianfl'
straat 3 te Schinveld.

De heer en mevrouw Timmers-
Bosch uit de Den Haagstraat 49
in Heerlen vieren donderdag hun
gouden bruiloft. De mis vindt
om 15.00 uur plaats in de kerk
aan het Schaesbergerveld. In het
Leienhoes aan de Limburgia-
straat 36 te Heerlen is gelegen-
heid tot feliciteren.
De heer Timmers werkte 47 jaar
lang op de mijn. De gouden echt-
lieden dobbelen graag, leggen
vaak een kaartje en zyn ware
kienfanaten.

Hendrikus Jonkerman (75) en
Willi Jonkerman-Rooske (68) uit
dePapaverstraat 50 in Kerkrade-
West vieren vrijdag het gouden
huwelijksfeest. Om 15.30 uur is
er een dankmis in de kerk van
O.L.V. van Altijddurende Bij-
stand te Heilust. Gelegenheid tot
feliciteren is van 19 tot 20uur ten
huizevan de gouden echtlieden.
Hendrikus Jonkerman woont al
72 jaarinKerkrade. Hij werkte 28
jaar lang bij steenfabriek Lins-
sen. Na een bedrijfsongeval ging
hij bij de ZOL werken. Zijn hob-
bies zijn knutselen en met de
hond wandelen.
Gouden bruid Willi zorgde voor
haar vijfkinderen en werkte bo-
vendien 27 jaar buitenshuis. Ze
maakt haar kleren en die van
kinderen en kleinkinderen zelf.
Verder houdt ze van fietsen en
zwemmen.

# Het gouden paar Jonkerman met kleindochter Kim.
Foto: 3-POOT/FRANS RAD?Omdat hij zich al sinds de op-

richting van het Nationaal Jeugd

Doorgereden
KERKRADE - De poliüe Kerkrade
zoekt getuigen van een aanrijding
die zaterdagochtend tegen kwart
voor twee op de hoek Wijngracht-
/Caspar Sprokelstraat/Koningsweg
in Kerkrade heeft plaatsgevonden.
Een Fiat Tipo negeerde volgens de
politie het op rood staande ver-
keerslicht en reed tegen andere
auto, komend van de Koningsweg.
Zij die het ongeluk hebben zien ge-
beuren, worden verzocht te bellen
met de politie Kerkrade 5467677.

" Tijdens de algemene ledenverga-
derigvan deWD, afdeling Heerlen
werd besloten dat de heer B. Grave
zich kandidaat stelt voor de verkie-
zingenvan het Europees Parlement,
die volgend jaar gehouden worden.

Brunssum

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Kantoor Heerlen: 739911
Hans Toonen
(chef regioredactie)
_" 425335
Wim Dragstra
(stadsredacteur Heerlen)
S 710317
Richard Willems
S 04406-15890
Emile Hollman
__■ 422345

Kantoor Kerkrade: 455506
Jos van den Camp
S 351514
Laurens Schellen
04490-23936

Week cel voof
Landgravenaar

MAASTRICHT - PolitierechterJ
Seelen veroordeelde een mvi°j
van Landgraaf tot twee weken3
vangenisstraf waarvan een "^Ü
voorwaardelijk met een pro-"
van twee jaar.

Bovendien legde hij de man J
nog een ontzegging van de r*Jj
voegdheid op van negen maan^jj
De verdachte reed verleden Jj
door zijn woonplaats ondanksJj
feit dat hij een ontzegging H

Toen de politie hem aanhield £Jstateerde ze dat hij gedronken y.
De verdachte weigerde op het r\
tiebureau de bloedproef." De VVD afdeling Brunssum

houdt vrijdag om 20.30 uur een the-
ma-avond in hotel Kerkeveld. Aan

" De KAVO brengt donderdag een
bezoek aan de HEMA-fabrieken te
Utrecht. Er zijn nog plaatsen vrij.
Belangstellenden kunnen bellen
naar mevrouw Snip, S 045-259094.

Eygelshoven
" Bij SJEK wordt binnenkort ge-
start met een kookcursus voor kin-
derenvan 10 tot 12 jaar.Erzijn 8 les-
sen op dinsdagmiddag van 4 tot 6
uur. Het cursusgeld is 25 gulden.
Voor informatie: _" 351931, vragen
naar Helma.

" In de buurt Hopel en Lauraplan
gaat een tienergroep voor jongelui
van 12 tot 15 jaarvan start. Wie meer
wil weten kan bellen naar Helma
van SJEK.

Simpelveld
" Wie deel wil nemen aan de aktie
'Zon in de schoorsteen' van De Zon-
nebloem', kan een surprise afgeven
bij een van de bestuursleden.

" Leiders en leden van deSV Sim-
pelveld komen deze week collecte-
ren voor de aktie Janteje Beton.

Hoensbroek
" De afdeling slagwerk van de mu-
ziekschool geeft vanavond vanaf 19
uur een leerlingenuitvoering in de
zaal van de muziekschool aan de
Buttingstraat 47. Enkele plaatselij-
ke drumbands verlenen hun mede-
werking. De toegang is gratis.

de orde komt 'Ruimtelijke Orde-
ning (4e nota)'. Ook niet-leden zyn
welkom.

" De plaatselijke scoutinggroepen
collecteren deze week voor de aktie
JantjeBeton.

Onderbanken
" De EHBO Onderbanken houdt

vanavond om 19 uur een reanima-
tie-les in café Veltrop. Om 20 uur be-
gint devaste oefenavond.

Schinveld

" De plaatselijke kruisvereniging
houdt vanavond om 20 uur in café
Nieling een lezing over altenatieve
geneeswijzen. Spreker is de Valken-
burgse huisarts Meessen.

" In de Nor geeft het Rubens' Pop-
penkasttheater morgen vanaf 14.15
uur de voorstelling 'De Koninklijke
Kinderkeur. De entree is f 3,50.
Voor reservering: S 717610.

" De 'oorlogvoerenden' in Heerlerheide: slagerij Eussen en sigarenhandelKortis
Foto: 3-POOT/CHRISTA HALBESMA

vatten en al helemaal niet kort
samen te vatten. Het enigedat in-
middels duidelijkis geworden, is
dat slager Eussen enige tijd gele-
den officieel eigenaar is (gewor-
den) van de grond onder de gara-
ge. In het jarenlang slepende
proces over deze kwestie royeer-
de Kortis derechtszaak, in over-
leg met zijn advocaat. Kortis:
„Anders had het Eussen nog veel
meer geld gekost. Voor mij is die

grondkwestie nu afgedaan. Ik
wil daar ook niet meer over dis-
cussiëren."

Don Quichotte
De slager echter komt nog steeds
woorden tekort van afschuw. Hij
heeft jarenlang als een tweede
Don Quichotte gevochten tegen
de ambtelijke (wind)molens van

hetkadaster en later ook van de
gemeente. Allemaal in verband
met het betwiste stuk garage-
grond en de oprit. Zelfs officiële
grondeigendomsakten uit de ja-
ren dertig, nodig voor de bewijs-
voering, wist hij persoonlijk bo-
ven water te krijgen uit stoffige
rijksarchieven. Voor de betrok-
ken ambtenaar van het kadaster
en de gemeente heeft Eussen in
dit geval geen goed woord over.
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'Het is één groot
donkergrijs geheel'Limburgs Dagblad sport CHARKOV - Ondanks de posi-

tieve reacties van trainer Jan
Reker op de organisatorische
kant van de aanloop naar het
Europacupduel, viel de eerste
vluchtige kennismaking met
Charkov de spelers bitter tegen.
Mistroostiger oorden dan Char-
kov lijken er op de wereld niet
te bestaan. Hoogbouw, bruin-
grijs penitentiair getinte woon-
flats en rokende schoorstenen
bepalen grotendeels het beeld
van de 1,7 miljoen inwoners tel-
lende industriestad, die als een
van de meest verstikte (verkeer)
en verstikkende (smog) steden
in heel Rusland geldt. En het In-
tourist Hotel, waarin de 'Kerk-
raadse familie' is onderge-
bracht, geeft het beeld van gro-
te soberheid en pure eenvoud.
Roebels zijn aan luxe in elk ge-
val niet besteed.

voorlopig vluchtige, blik achter
de schermen. „Ik geloof dat er
nog veel armoede in Rusland is",
was de eerste opmerkingvan Gê-
ne Hanssen. „De gebouwen, de
wc's etcetera, het is allemaal
slecht verzorgd. De mensen zijn
bovendien ouderwets gekleed.
Het lijkt wel de mode van 1930."
Ernie Brandts daarentegen
meende enige verbetering te be-
speuren in vergelijking met
Dnjepr enige jaren geleden.
„Daar was het echt vies en sme-
rig. Hier in Charkov zijn de ka-
mers nog redelijk schoon en
ruim. Ik ben zeer content."

Wilbert Suvrijn vergeleek Char-

Frits Nöllgen verwoordde zijn
eerste kennismaking met een
Oostblokland met: „Het is zo
sfeerloos, koud aangekleed. Het
valt me een klein beetje tegen".
Pierre Blattler was nog somber-
der gestemd. „Het is een enorm
donkergrijs geheel. Grote stra-
ten, machtige gebouwen, maar in
wezen stelt het allemaal niets
voor. Zeker niet qua comfort. Ik
denk ook dat er veel armoede is.

kov een beetje met Krakau, waar
hij vier jaar geleden met Fortuna
vertoefde. „Weinig luxe, veel la-
waai op de straat en zeer karig in-
gerichte hotelkamers. Rusland is
bepaald niet mijn favoriete va-
kantieland".

De Glasnost van Gorbatsjov, die
he\. IJzeren Gordijn wagenwijd
openschoof, gunde ook de spe-
lers van Roda JC een, zij het

De winkelrekken zullen onge-
twijfeld gevuld zijn, maar eerder
in Warschau ondekte ik dat alles
wat er te koop is, haast niet te be-
talen is".

Achter de geboetseerde vriende-
lijkheid van het hotelpersoneel
gaat ongetwijfeld veel ellende
schuil. Voedselgebrek, zwart-
handel en mogelijkheden om
'wat te regelen.' Roda JC weet er,
na enkele uren Charkov, al een
klein beetje over mee te praten.
„We hoefden de douanebeamb-
ten maar wat foto's te geven en
we konden meteen doorlopen",
was de grappige ervaring van
Hanssen.

Roda op rozen in Rusland
Jan Reker opgelucht na probleemloze reis

door huub paulissen
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Reclame-conflict
dreigt in Charkov
rtr * Jfan onze verslaggever- Rond het duel Me-
«uust-Roda JC dreigt een recla-
me-conflicttussen het bureau In-«r tootball en Roda-shirtspon-
s°r Beaphar. Inter Football be-
weert via het Russische sportco-
Jn"e in Moskou de reclamerech-ten voor de wedstrijd in Charkovje nebben gekocht en heeft twee'nensen meegestuurd om de bor-aenrond het veld te voorzien vanAksten van een grote benzine-maatschappij. Directeur Henk
Aa van Beaphar wil de naam van
zijn bedrijf echter zonder toe-stemming in beeld proberen te

krijgen. Hij zat uitgerust met sja-
blonen, kwast en verf in het 'Ro-
da-vliegtuig' en kreeg gister-
avond van het bestuur van Me-
tallist toestemming om een recla-
mebord met zijn firmanaam vol
te kalken.
„Vanuit Nederland was het niet
mogelijk dat gedaan te krijgen.
Daarom heb ik alles meegeno-
men, in de hoop ter plekke iets te
kunnen regelen. Dat is gelukt.
Dinsdag krijg ik diverse meters
bordruimte in het stadion en dan
ga ik lekker zitten schilderen. Of
Inter Football het goed vindt of
niet", vertelde Henk Aa.

CHARKOV- Of de feeststemming inRusland rond de viering
van de 71ste verjaardag van de Oktoberrevolutie een rol
heeft gespeeld, is niet duidelijk. Feit is datRoda JC gisteren
een probleemloze reis naar Charkov maakte. De trip naar de
Europacup-return in Rusland, waar de Kerkradenaren met
angst en beven tegenop keken, verliep exact volgens schema.
Precies zes uur nadat tientallen spelersvrouwen en suppor-
ters het Roda-gezelschap hadden uitgewuifd op de luchtha-
ven Beek, zetten de passagiers van vlucht SU 2230, na een
tussenlanding in het koude Kiev, voet op de bodem van ri-
vaal Charkov. Zelfs Roda-trainer Jan Reker, die zich in de
voorbije weken opwierp als een 'Rusland-hater', keek zijn
ogen uit: „Als het zo doorgaat, dan ga ik nog een keer in Rus-
land op vakantie."

Bouwfonds onderuit

de kosten van de Russische delega*
tic in het Heerlense Grand HoteJ
voor hun rekening hadden geno-
men.
„Het is goed bedoeldvan de Russen.
Maar ik ben niet erg gelukkig met
de samensmelting. Dat de pers bij
ons zit, vind ik niet erg, maar met de
supporters ben ik minder gelukkig.
Die stikken voor de wedstrijd na-
melijk van de spanning, lopen de
hele dag nerveus door het hotel en
dat zou wel eens kunnen doorwer-
ken op sommige spelers. Ik hou niet
van die opgefokte sfeertjes. Ik wil
dat de groep ontspannen naar het
duel toeleeft, aldus Reker.
In het kader daarvan past een be-
zoek aan een voorstelling van het
Russisch staatscircus, waarvoor
Roda JC vanavond is uitgenodigd.
Voor die tijd wordt echter het sta-
dion van Metallist geïnspecteerd en
zal JanReker zijn strategie voor het
cruciale duel uit de doeken doen. '„Zoals gebruikelijk heb ik na een
belangrijke wedstrijd niet geslapen.
NaPSV heb ik thuis op mijn gemak
de video's van Metallist bekeken,
een borreltje gedronken en een ana-
lyse gemaakt. Ik heb de opstelling
en de speelwijze in mijn hoofd,
maar zal het pas morgenmiddag
(vanmiddag, red.) na de training be-
kend maken. Op Pierre Blattler re-
ken ik niet meer. Het is onzinnig iets
met hem te forceren, ook al omdat
ik voldoende fitte mensen heb die in
vorm zijn. Als voor ons in Rusland
alles zo voorspoedig loopt als van-
daag, dan zitten wij gewoon in de
kwartfinale."

door fred sochacki

" Zie ook pagina 20

Guus Hiddink kijkt
over FC Porto heen

" Controle tijdens de tussenlanding in Kiev. Manuel Sanchez Torres handelt de douaneformali-
teiten af. Gene Hanssen wacht op zijn beurt.

Foto: 3-POOT/DRIES LINSSEN

i- Van onze medewerker
Va ~*n de districtsklassezuid II, n de zaalvoetbalcompetitie ver-
Sp°r, koploper Bouwfonds verras-
WT ,blj eeuwen: 3-2. Omdat ach-
karr? ger sPhinx met liefst 3-7 Keel-
s-^Persvloerde Baan na de zevende
Zart g B°uwfonds en Sphinx ge-
ookenhjk aan de leiding. Doordat
tinp nog Varenbeuk met 5-1 Bas-,gs versloeg nam de spanning aantop toe.
W?,Lduel tusen Haantjes en FC
thi.- Was niet Dest- Wierts zette de
_j wsploeg al op eigen helft vast en
Tepimel wist Haantjes geen raad.
thir i

verhouding in kwam de
Vor,ISP eg in de elfde minuut op
dr. ŜJP/onS- Een snelle uitval werd
AjJ Michel Decker knap afgerond,
j

nper drie minuten later scoorde
VenT. Meching de gelijkmaker en
c}o

°'gens werd een mooie aanval
ron<_- d Wierts doeltreffend afge-
st_f.iv; , "de pauze eenzelfdege! eeld- Wierts in de aanval, het-er» resulteerde in treffers van

PORTO - Met een 5-0-voorsprong
op zak lijkt dereturn tegenFC Por-
to voor PSV meer een plezierig uit-
je dan een serieuze Europese
krachtmeting. Hans Gillhaus reis-
de meteen toeristenpaspoort, om-
dat hij zijn officiële grensdocu-
ment had verloren. Een toevallige
samenloop van omstandigheden;
illustratief voor het vakantiereisje
waaraan de Eindhovenaren gister-
middag, wegens de mist, te laat be-
gonnen. De gelaten sfeer rond de
vertraging paste precies in de 'ge-
lopen-koers-stemming' die zich in
het gezelschap manifesteerde.

Aipassa en Jeroen Meching.
■ Overige wedstrijden districtsklassezuid II:Spel.Leeuwen-Bouwfonds 3-2 (0-0). Score:1-0 G.Goulding, 1-1 W.Macs, 2-1 en 3-1
J.Sangers, 3-2 M.Loosveld. RTV Keelkam-
pers-Sphinx 3-7 (1-1). Score: 1-0 P.Lenfe-
rink, 1-1 M.de Bruyn, 1-2 R.Schoens, 1-3
P.v.Wissem, 2-3 P.Lenferink, 2-4, 2-5 en 2-6
R.Schoens, 2-7 P.v.Wissem, 3-7 P.Lenfe-
rink. ODV Yerna-Heel 4-3 (3-0). Score: 1-0
M.Dizzy, 2-0 M.Reynen, 3-0 M.Dizzy, 3-1
G.deRenet, 3-2 G.Suylen, 4-2 M.Reynen, 4-3
G.Suylen. Bastings-Canton Reiss 1-5 (0-1).
Score: 0-1 W.Trags, 1-1 W.v.'t Heck, 1-2 en
1-3 W.Trags, 1-4 M.Dirksen, 1-5 W.Trags.
Posno/Facopa-FC Brunssum 3-6 (2-2). Sco-
re: 1-0 M.Boelaars, 2-0 L.Berns, 2-1 en 2-2
R.Bergsma; 2-3 Rokx, 2-4 R.Bergsma, 2-5
J.Bachaus, 2-6 Bergsma, 3-6 L.Berns.
De stand: 1. Bouwfonds 7-12, 2. Sphinx
7-12, 3. Varenbeuk 7-9, 4. Leeuwen 7-9, 5.
Wierts 7-9, 6. Brunssum 7-9, 7. Keelkampers
7-8,8. Haantjes 7-7, 9. Yerna 7-4, 10. Heel 7-2,
11. Bastings 7-2, 12. Posno Sport 7-1.
Hoofdklasse zuid: Meyers-Brikske 8-5,
Sportclub-Bouwkompas-5-5, Marathon-Fla-
tazor 0-5, Antwan-Eijsden 2-3, B.Stap In-
Vaals 1-3, Hans Anders-Merpati 0-2, Billy
Billys-Cosmos 7-4.
De stand: 1.Merpati 7-11, 2. Cosmos 7-10, 3.
Flatazor 7-10, 4. Eijsden 7-10, 5. Sportclub
7-9, 6. Bouwkompas 7-9, 7. Meyers 7-6, 8.
Billy ülly's 7-6, 9. Marathon 7-6, 10. B.Stap
In 7-5, 11. Vaals 7-4, 12. HansAnders 7-4, 13.
Brikske 7-4, 14. Antwan 7-4.
Hoofdklasse noord: Baarlo-Neeritter 3-3;
Kumis/Treffers-Concordia 9-3; Homerhof
GFC 12-3; Amicitia-Perey Verz. 3-4; Toyota
Postpoort-Altweertheide 5-0; Fermonia 8.-
-'t Haöfke 3-5.

Rechtstreekse
tv-uitzending

Roda-Metallist
te duur

Van onze verslaggever

CHARKOV - De Europacupre-
turn tussen Metallist Charkov en
Roda JC zal morgenmiddag toch
niet live op televisie worden uit-
gezonden. Ondanks het gunstige
aanvangstijdstip, half vier (Rus-
sische tijd halfzes), heeft de NOS
toch afgezien van een recht-
streekse uitzending als gevolg
van de buitensporig hoge kosten.
De verrichtingen van de Kerkra-
denaren zullen nu in een half uur
durende samenvatting van 22.00
tot 22.30 uur in Studio Sport op
Nederland 3 worden weergege-
ven. „Voor een live-reportage
moet namelijk een straalverbin-
dingworden gelegd van Charkov
naar Hilversum. Dat kost een
vermogen en bovendien heb je
geen zekerheid over de kwaliteit
van de beelden. Daar is echt geen
beginnen aan", aldus NOS-ver-
slaggever Evert ten Napel giste-
ren in Charkov.

In een extra uitzending (23.00
uur, Nederland 3) wordt mogen
bovendien aandacht besteed aan
het Uefacupduel Servette-FC
Groningen. Voorts is er in deze
extra uitzending een samenvat-
ting van Rode Ster Belgrado-AC
Milan (Europacup 1). Om 23.30
uur volgt een korte samenvatting
van de eerste helft van FC Por-
to-PSV. De tweede helft van
deze Europacup I-wedstrijd
komt live op het scherm.

Jacques
Valkenburg
overleden

" PSV'ers in afwachting van de return tegen FC Porto. Vlnr:
Ivan Nielsen, Hans Gillhaus, Gerold Vanenburg, Jules Eller-
man en John Veldman.

Trainer Guus Hiddink echter nam
resoluut afstand van dat gevoel en
liet er prompt op volgen dat er ook
binnen de selectie serieus wordt
omgegaan met de return. „Wie van
de spelers van mening zou zijn dat
hij hier als toerist aanwezig is, kan
wat mij betreft op het strand blij-
ven. Neem maar van mij aan dat die-
gene daar in de toekomst lang pro-
blemen mee zal hebben".

Hiddink is alweer volop in Europa-

Hiddink op oorlogspad, terwijl de
tegenstanderal twee weken geleden
sneuveldein de Eindhovensearena.
„In Porto beginnen we aan een an-
dere wedstrijd met een 0-0-stand.
Hier is men uit op prestigeherstel.
FC Porto wil, zeker na het vertrek
van trainer Quinito, niet nog eens
door PSV gepiepeld worden. Ook
ons is veel aan een goed resultaat
gelegen. Dat is de instelling van de
spelers. Zelfs in trainingspartijtjes
wil iedereen winnen. We hebben in
Europa een naam hoog te houden.
Als weverder zouden komen na een
3-0-nederlaag hier, zou ik een nare
smaak in mijn mond houden."

De Roda-selectie belandde per Tu-
polev rond 18.00 uur plaatselijke
tijd (in Nederland twee uur vroeger)
goed uitgerust in het hol van de
leeuw, waar een temperatuur van
even boven het vriespunt heerste en
waar het later op de avond begon te
sneeuwen. Met het simpel nemen
van de eerste, zeer zwaar ingeschat-
te horde kon het moreel van de
groep niet stuk. De algemene teneur
luidde, dat de tweedaagse Russi-
sche viering van de succesvolle
machtsgreep in 1917 van de bolsje-
wieken, onder leiding van Lenin,
voor Metallist Charkov in elk geval
geen driedaagse wordt. Roda JC,
dat morgenmiddag een 1-0 voor-
sprong verdedigt, is erop gebrand
de opstand van Metallist neer te
slaan.
Gisteren bij de intocht in de metro-
pool in de Oekraïne waren de mees-
te Roda-spelers flink onder de in-
druk van de eerste kennismaking
met Rusland. Met ingehouiden
adem keken zij naar de felle, veel-
kleurige feestlichtjes en de neon-
lichten met leuzen als 'Glorie voor
de arbeid', die het sobere straat-
beeld een iets fleurigere aanblik bo-
den, de dominerenderol van bussen
en trollys op de brede driebaanswe-
gen en de levensgrote portretten
van kopstukken van het politbu-
reau die op elke straathoek staan.
Morgen echter is alle aandacht ge-
richt op de paradepaardjes van te-
genstander Metallist.
Dat de concentratie van zijn man-
schappen geen moment zal verslap-
pen, daarover waakt Jan Reker
nauwgezet. Als het moet als een
echte kloek, zoals bij het verzame-
len op Airport Maastricht. De spe-
lers druppelden één voor één bin-
nen in hun keurig nieuweclubskos-
tuum. Op Henk Fraser na, die zon-
der stropdas door de vertrekhal dar-
telde. Snel werd een das opgetrom-
meld en toen bleek dat de centrum-
verdediger zelf geen knoop kon leg-
gen, was Reker ook daar niet te be-
roerd voor.
„Dit wordt voor de meesten een zeer
leerzame trip", lachte de Roda-trai-
ner. „Ook voor mij, want na mijn
slechte ervaringen met Rusland in
het verleden, lijkt het er nu alleszins
op dat in dit land een hoop veran-
derd is. Bij de douane in Kiev ging
het gesmeerd. Een gezelschap van
76 man dat in een mumvan tijd alle
formaliteiten heeft geregeld, zelfs
niet eens koffers hoeft te slepen en
na een uur weer in het vliegtuig zit,
dat heb ik hier nog nooit meege-
maakt".
Het enige waar de Roda-trainer mee
in zijn maag zat, was dat spelers,
supporters en pers tegen de afspra-
ken in gezamenlijkin het Russische
vijf sterren (nauwelijks oogverblin-
dend) hotel Intourist werden onder-
gebracht. De clubleidingvan Metal-
list had daartoe besloten, omdat zij
het Mir-hotel, waar een deel van de
Nederlandse gasten zou logeren,
niet goed genoeg achtte. Overigens
wordt het verblijf van Roda JC be-
kostigd door de opponent, nadat de
Kerkradenaren twee weken geleden

Voorts vervulde de voormalige
luitenant-kolonel van de Militai-
re Administratie diverse functies
binnen het district Zuid-Lim-
burg. Daarnaast was hij een aan-
tal jaren een actief lid van de
Bondsraad binnen de Neder-
landse Volleybalbond. Boven-
dien fungeerde 'pa Valkenburg'
- onder die erenaam kreeg hij
bekendheid als vader van vier
volleyballende zoons - tot voor
kort als vakkundig medewerker
van de sportredactie van het
Limburgs Dagblad. De heer Val-
kenburg wordt donderdag in
Heerlen begraven.

HEERLEN - Op 73-jarige leeftijd
is in het ziekenhuis van Heerlen
Jacques Valkenburg overleden.
Met zijn heengaanverliest de zui-
delijke volleybal-gemeenschap
eenkundig en alom gewaardeerd
bestuurder. Ruim een kwart
eeuw was deheer Valkenburg in
zijn functie /an penningmeester
een drijvende kracht achter de
successen van de Heerlense ver-
eniging Pancratiusbank/VCH.
Een financieel deskundige pur-
sang met grote ervaring, bij wie
vele verenigingen uit het hele
land aanklopten om advies bij de
organisatie van grote evenemen-
ten.

ROTTERDAM - Pedro van Raams-
donk is zijn Europese bokstitel in
het halfzwaargewicht kwijt. JanLe-
feber (27) versloeg hem oppunten in
een gevecht over twaalf ronden.
Van Raamsdonk verdedigde de titel
vrijwillig.

Van Raamsdonk
titel kwijt

dink er op een sportief klimaat in
Eindhoven te vestigen. Een omge-
ving waarin zelfs de meest gelouter-
de profs zich zo thuisvoelen dat het
buitenland vergeefs met al de mil-
joenen zwaait. Hiddink is echter
realist genoeg te weten dat dit stre-
ven waarschijnlijk te laat komt om
bijvoorbeeld Ronald Koeman nog
langer aan de club te binden.
„Ik hou rekening met twee moge-
lijkheden. Misschien kunnen we
een dusdanigklimaat scheppen, dat
Ronald de ambitie heeft om te blij-
ven. Maar ik ben niet naiefen onder-
ken heus de factoren waaraan Ne-
derland niet voldoet". Een opmer-
king die alles te maken heeft met de
competitie en de sportieve kant van
de medaille. Geld alleen zal in de
kwestie Koeman niet van doorslag-
gevende aard zijn. „Daarom ook
heb ik alternatieven in gedachten.Vooralsnog ga ik er vanuit dat Koe-
man blijft, maar je moet als trainer
ook rekening houden met een even-
tueel vertrek. Het is echter te pre-
matuur om over alternatieven te
praten." Toen de naam van FC
Twente-liberoFred Rutten viel, ont-
kende Guus Hiddink evenwel niet...

VENLO - Harry van de Ham (ex-FC
Utrecht) wordt bij VVV wellicht de
opvolger voor Jeroen Boere die uit-
geleend is aan De Graafschap. Gis-
teren trainde Van de Ham in De
Koel. De 34-jarige centrumspits
komt momenteel uit voor de
Utrechtse amateur eersteklasser
Holland.

VVV aast op
Van de Ham

Vooruitkijkend, verder danFC Por-
to, is Guus Hiddink gefixeerd op
een positie van PSV bij de top-6 van
Europa. Niet alleen vindt de Gelder-
lander dat zijn werkgever daar qua
organisatie, structuur eh kwaliteit
aan toe is; veel meer nog hoopt Hid-

cupsfeer, voor de Eindhovense
coach en vooral ook voor zijn team
een andere sensatie dan de voetbal-
gebeurtenissen op eigen bodem.
„Feit is", geeft Guus Hiddink toe,
„dat de spanning dieer vpor de ont-
moeting tegen FC Porto van nature
is bij de spelers, voor competitie-
wedstrijden vaak kunstmatig opge-
wekt moet worden. Niet als Roda-
uit op het programma staat. Want
dat zijn van oudsher altijd vecht-
duels geweest". Hiddink denkt
daarbij echter meer in de richting
van tegenstanders als FC Haarlem.
„Daar moetPSV zijn werk ook goed
doen. Dat zijn duels die normaliter
binnen een uur beslist dienen te
zijn. Het overkomt jealtijd een keer
datje de boot ingaat. Maar het mag
geen twee keer achter elkaar gebeu-
ren. Vandaar ook dat de winst op
Roda JC voor ons van cruciaal be-
lang was".

door frans dreissen
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De assistenttrainer van Metallist
Charkov, die Roda op het vlieg-
veld ontving, liet in Nederland al
doorschemeren dat er in de
staatswinkels bijna niets te krij-
gen is. „De coöperatieve winkels
zijn beter bevoorraad, maar daar
krijg je artikelen slechts tegen
extreem hoge bedragen". Het
kwalitatief matige eten in het ho-
tel onderstreepte nog eens zijn
woorden. „Een sobere hap", on-
dervonden journalisten en sup-
porters. „Slecht vlees, weinig
rauwkost, maar wel Duits bier".
De Roda-selectie was er beter
aan toe, want de speciaal meege-
reisde kok Jacques Valk schotel-
de het gezelschap een heerlijke
entrecóte voor.

„Het is niet slecht om een land
eens van een andere kant te
zien", meende Henk Fraser. „Het
hoort erbij. Het is een specialeer-
varing bij een Europacupwed-
strijd. Want laten we vooropstel-
len dat we hier niet zijn om eens
wat rond te neuzen, maar om ons
te kwalificeren voor de volgende
Europacupronde".

Eerste kennismaking met Charkov valt Roda-selectie bar tegen



Basketbal
HEREN
Eredivisie
Rotterdam-Akrides 92-108
Donar-BS Weert 62-84
Red Giants-Orca's 113-97

': Den Bosch-DAS 86-75
Den Helder-Canadians 80-60

Eerste divisie B
Wilskracht-Wyba 7;-91
Springfield-Lisse 84-76

'. Virtus-Voorburg 2 91-75
I Lokomotief-Kimbria 101-93

Rayon hoofdklasse
Breda P.-Hoppers 77-97
PSVAIm.-OBCOss 126-77, Black E.-SVH 80-72

1 Den Bosch 2-Flash 88-92
Eindhoven 2-Quo Vadis

102-94
! WSC-Attacus 76-77

I Overgangsklasse B
I Tantalus-Flash 2 87-64
i Jump. Giants-Dunatos 76-83j BS Weert 2-Rush 83-68
] Kimbria 2-Titanus 50-57
I Braggarts-OBC Oss 102-62

i Eerste klasse A
i BSM-BSWeert3 59-74
i 'Kimbria3-Kimbria 4 69-70
1 Braggarts 2-Bumpers 75-60
! Braggarts 3-Brunss. E. 2 65-56
i Kepu St.-Hoppers 2 47-55. Tweede klasse A

' Springfield-Timson 67-45
I SuperShot-BS Weert 4 65-62

Landgraaf-Dunatos 2 89-72
Archers-J. Giants 2 61-50
Olympic-TSM All. Stars 76-109

I Derde klasse A
Alley Oop-Kimbria 5 53-50
Braggarts 4-Kepu St. 2 82-62

1 Kepu St. 3-Alley Oop 2 43-36

Derde klasse B

' Aeterniatas 3-Simson 2 52-30
Weert 5-Patric 56-58
Venlo Sp.-Aeternitas 2 32-100
J. Giants 3-SuperSh. 46-111, Patrick 2-BS Weert 6 55-71

DAMES
Rayon hoofdklasse

1 Attacus-Flash 2 68-89
i Agon-Marathon 52-34: Springfield-Black E. 2 33-60

ERP'7O-Mates 53-49
Braggarts-Souburg 52-66
Kimbria-Paulus 68-83

Overgangsklasse B
Tantalus-Kimbria2 51-3, Aeternitas-Rush 45-47
PSVAIm.2-OBCOss 61-55: Lieshout-Kepu St. 75-77

! Dunatos-BS Weert 46-59

Eerste klasse A
Springfield-Olympic 60-21

' Alley Oop-Aeternitas 36-47
IJ.Giants 2-Dunatos 2 45-35
I Braggarts 2-J. Giants 55-36
| Kepu Stars 2-BSM 41-42

Worstelen
Hoofdklasse seniores
Here. A'dam-Simson 13-18
Simson-de Halter 13_-26'/_

i Olympia-SDZ 29-7
I de Halter 5-10

Olympia 6-10
Simson 5- 8
Simson KDO 6- 8
Hercules Adam 5- 3

I SSS 6- 3
SDZ 6- 2
Hercules Dordr. 5- 0

Res. klasse seniores
Here.A'dam-Simson 5-19
Simson-de Halter 21-3
Olympia-SDZ 24- 0

Simson 4-8
Simson KDO 4-6
Olympia 5-6
de Halter 4-4
Hercules 5-4
SDZ 5-2
SSS 6-0

Eerste klasse seniores
KDO Dev.-Goliath 46-18
Here. Dev.-Sandow 31-25
Ac'uilles-Olympia 46- 9
Achilles 5-10
Goliath 5- 8
de Halter Zaand. 5-8
KDODev. 6- 7
de Nelson 5- 4
Sandow 6- 4
Hercules Dev. 5- 3
Olympia R'dam 6- 0
Hoofdklasse juniores
Simson-de Halter 17-27
01. Utr.-Spartacus 0-32
01. Utr.-OlympiaR'd. 0-32
de Halter 5-10
Simson 5- 8
Spartacus 5- 6

! Olympia R'dam 5- 4
HerculesAdam 5- 3
SSS 5- 2
Olympia Utr. 6- 1

Eerste klasse juniores
KDO Dev.-Goliath 20-12
KDO Dev-Simson KDO 12-24

Badminton
Limburgse badmintonteams
in bondscompetitie

Hoofdklasse
Velo-De Ritte 11-0
Arnhem-Drop Shot 4-7
Duinwijck-Victoria 11-0
Den Bosch-Zijderveld 11-0
Eerste klasse afd. 4
United Venlo-Nuenen 7-4
Espe H'len-Arnhem 4 8-3
Whippet-Boxtel 2-9
Smash Vught-Weert 9-2
Tweede klasse afd. 8
United 2-Geldrop 2 3-5
KBC'67-Schijndel 2 4-4
Carvin-Victoria 2 5-3
Derde klasse afd. 15
Carlton'Bo-Geldrop 3 0-8
KBC'67 2-01ympia'56 3-5
Oss2-Schijndel3 1-7
Roermond 2-Hoogskoor 7-1

Derde klasse afd. 16
BC'67 Veghel-Wik 2 7-1
Espe 2-Carvin 2 7-1
Whippet 2-Geldrop 4 5-3
Roermond-Victoria 3 6-2
Vierde klasse afd. 22
BVC'74 Cuyck-Gestel 7-1
KBC'67 3-Schijndel 4 3-5
Nuenen 3-Boxtel 3 3-5

Vierde klasse afd. 23
United Venlo 3-Someren 4-4
Carvin 3-Bocholtz 2 6-2
Whippet 3-GoodLuck 7-1
Roermond 3-Budel 4-4
Vierde klasse afd. 24
United Venlo 4-Scarabee 5-3
Bocholtz-Stein 5-3
Geldrop 5-Panache 4-4
Weert 2-'tRoat 3-5

Dameskorfbal
Hoofdklasse A
Geko-Rosolo 1-2
Klimroos-Never Down 8-2
Alico-Concordia 5-2
Deuteren-Gazelle 3-3
Hoofdklasse B
Wittenhorst-Rosolo2 6-2
Odio-Minerva 3-3
Peelkorf-Klimop 5-2

Overgangsklasse C
Euro Girls-Vriendschap 2-2
Stormvogels-Vessem 4-7
Vitesse-Zigo 3-2
le klasse B
Eendracht-DIS 1-2
VIOS-Lottum 4-2
Castenray-Vonckel Girls 1-2
le klasse C
Boskant-DSS 5-2
Klimroos 2-Corndor 3-6
VIOD-Kraanvogels 0-6
2e klasse G
Amby'sKorfke-Rietvogels 4-5
810 2-Kempenkorf 8-9
Rosolo 3-Duko 7-4
3e klasse G
Amby'sKorfke3-VIOD3 5- 2
KVScharn-Almania 0-15
Spaurakkers 2-Korfmikkers

3- 6
Junioren A
Spaurakkers-Gazelle 3-3
EKC-Amby's Korfke 1-7
Aspiranten A
Gazelle-Amby's Korfke 2 0-7
Vitesse-Gazelle2 10-0
Spaurakkers-Korfmikkers

0-1
Amby'sKorfke-VIOD 6-0
Pupillen A
Amby'sKorfke-Gazelle 2-1
VIOD-Vitesse 0-1
EKC-Spaurakkeis 10-0

Hockey
i HEREN

Hoofdklasse
Forward-Amsterdam 1-5
Geel Zwart-Kl.Zw.Land 1-8
HGC-Oranje Zwart 6-1
Bloemendaal-Tilburg 1-1
HDM-Pinoke 0-0

1 SCHC-Kampong 2-1
1 le klasse C
Concordia-MOP 1-1
HMHC-Maastricht 2-0

1Son-HOCO 0-1

' Venray-Hopbel 2-2
1Best-Venlo 2-2

2e klasse E
Racing-Nuenen 2-1

1Heerlen-EMHC 0-0
I Geldrop-Basko 3-3
1Horst-Weert 2-1
Blenck-HUAC 0-3
3e klasse F
HCAS-Mill 6-2
DVS-Sittard 0-1
Eersel-Tegelen 2-1

l Cranendonck-Heeze 0-2
i Groen Wit-Geleen 1-3
i 4e klasse G
I Bakel-Mierlo 1-1
i Hockeer-Meerssen 3-0
IKerkrade-Bergen 1-3

Bosdael-Helden 0-0
Reserve le klasse

[ Oranje Zwart 2-Breda 2 6-5
■ Venlo 2-Tegenbosch 2 2-2, HMHC 2-DenBosch 2 2-1

" Oranje Zwart3-Forward 2 2-2
I DAMES

Hoofdklasse
Bloemendaal-MOP 2-2
HGC-DKS 6-0

1 Were Di-Kampong 1-7, Hilversum-Amsterdam 1-1
! Upward-EMHC 1-2
I HDM-Groningen 1-1

Overgangsklasse B
Keep Flt-Gron.STuds 2-1
Rotterdam-Alliance 0-0
Venlo-Tilburg 2-0
Ring Pass-Schaerweijde 0-0
Zwolle-Pinoke 2-2
le klasse C
ZOW-MEP 1
Hopbel-Tegenbosch 0-3
Quick-HOD 0-0
Maastricht-HMHC 2-2
Groen Wit-Uden 2-2
2e klasse F
Racing-Blerick 2-0
Horst-DVS 1-0
Tegelen-Concordia 4-0
Basko-Heerlen 2-2
Geldrop-Nuenen 2-3
3e klasse E
Geleen-Bosdael 3-0
Venray-Cranendonck 3-1
Deurne-Gemert 3-2
Weert-Heeze ï-0
Eersel-HCAS 1-1
4e klasse F
Helden-Sjinborn 1-2
Bakel-Kerkrade 2-0
Meerssen-Hockeer 0-1
Sittard-Boekel 2-2

| Zaalhandbal I
Dames
P.K.
Sibbe-Loreal 2 14-17
Bom-Kerkrade 14- 8
HVM-Rapiditas 3-24
Break Out-Ospel 16- 9
Sittardia 2-lason 2 10- 8
IA
Grathem-Rapiditas 2 8- 8
Heel 2-Blerick 11-16
Groene Ster-Bevo 2 7-14
Swift 2-Maasbracht 10-14
Eksplosion-Vesta 9-11
1B
BSV-SVM2 19- 9
Margraten-SHV 11- 7
Minor-Polaris 7—16
Alfa Sch.-Hellas 9-17
2A
MSV-HBS 8-14
Loreal 3-Breeton Sp. 9-10
Rapiditas3-Blenek2 15- 3
DES'S9-DES 11- 9
Wittenhorst-Posterh. 3 17-10
2B
Merefeldia 2-Grathem 2 14-9
Sittardia 3-Patrick 10-9
NOAV2-Bevo3 15-6
2C
iVilskracht-V+L 3 12-12
SelpaMVC-Gulpen2 19- 3
IVS-Olympia 14-11
V+L3-IVS 9- 6
2D
Olympia 2-lason 3 5-20
Roda-Vilt 7-13
Margraten 2-Sittardia 5 13- 9
Hellas 2-Gulpen 15-14
3A
Breeton Sp. 2-Alcides 21- 6
Hercules-Popeye 11-13
Stramproy-Merefeldia 3 10-13
3B
DES2-Merefeldia4 9-11
Roermond-Maasbracht 2 15-11
QuicklyH-Zonnebloem 2

11- 9
Beatnx-Herten 4—15
3C
Born2-Wijnandia2 8-10
Patrick 2-Zwart Wit 7-13
H'broek-Wilskracht 2 17- 7
3D
Adio-Marsna 5-20
Vebios-Voerendaal 12- 8
BrealOut3-BeQuick2 16-13
3E
Polaris 2-Filarskis 8- 8
Maastrieht-Limburgia 20-10
DES Üb-Be Quick 5-19
Jun. P.K.
Caesar-Sittardia afg.
SHV-Rapiditas 13- 5
Haslou-Swift 16- 1
Eksplosion-lason 7-15
Heren
PK.
HBS-SHV 22-13
Kerkrade-Caesar 11-22
Ospel-Haslou 9-19
Zwart Wit-AlfaSeh. 12-13
Eksplosion-BSV 21-21
IA
BeFair-VIOS2 7-13
Wittenhorst-Bevo 2 14-21
Swift 3-Rapiditas 2 22-15
DES '59-Herten 2 19-20
Breeton Sp.-Loreal 3 12-17
1B
Born-Olympia 11-19
Hoensbroek-Minor 23-17
NOAV 2-Break Out 22-18
Voerendaal-Polaris 19-17
2A
Hercules-Alcides 12-14
Popeye-Eksplosion2 17-17

Loreal 4-Posterholt 16-20
Vesta-Manual 7-19
2B
HBS 2-Roermond 30-19
Gfathem-Rapjditas 3 afg.
Vesta-Merefeldia 17-14
2C
Caesar 2-Wilskracht 15-31
SVM2-Wijnandia 26-16
Zw.Wit3-Sittardia4 15-17
2D
01ympia2-Rodah 24-17
Gulpen-Kerkrade2 9-15
ATSV-ZwartWit2 22-17
3A
Grathem 2-Maasbracht 14-19
Merel. 2-Breeton Sp. 2 40-16
Rapiditas4-Bleriek3 18-11
Stramproy-P.holt2 24-14
3B '
Limburgia-Marsna2 17-18
Wilskracht 2-IVS 20-23
AlfaSch.2-BlauwWit4 29-27
3C
Selpa MVC-Polaris 2 afg.
Heerlen-Sittardia 5 17-18
Voerendaal 2-lason 20-16
J.P.K.
Grathem-Bevo 10-24
Break Out-Swift 12- 2
NOAV-Sittardia 13-15
Eksplosion-Rapiditas 9-12

I Sportschieten
Nederlandse Bond voor
Sportschutters
Hoofdklasse Pluim.
De missers-Juliana 838-828
't Hofke-Palet 834-808
Diana'sB-St.Lambertus

818-830
S.V.H.-De Missers 2 840-835
S.V.T.-'t Centrum 825-834
D'rSjeet-5.V.H.2 819-846
I.A.
E.K.S.V.-Nova 816-828
Diana'Bo-S.V.K. 823-823
Robin Hood-Hattrick 822-827
S.VT.2-De Keulsteeg 820-819
't Centrum 2-LeeEnfield

816-821
1.8.
Juliana 2-De Missers 3 824-824
Willem Teil-Revanche 806-815
De Leeuw-De Treffers 817-814
5.V.H.3-Heros'79 821-807
De Meuser-Emma Boys

807-801
Luk Raak'Bs-Ter Linden

819-806
I.C.
Sparta-'tRaadhuis 807-810
Heros'79 2-St.Hubertus

801-817
Franciscus-D'r Sjeet 2 802-804
Vizier-t Trefpunt 804-823
Reunie-Jorm Wayne 813-809
2.A.
S.V.E.-De Missers 4 802-811
Heros'79 3-De Schutters

799-791
OudRompe-Hoensbroek

811-805
'tPluimpke-5.V.R.3 801-819
R.W.8.'27-De Prins 802-818
'tTrepke-St.Brigid 808-808
2 lï
R.K.W.8.C.M.-St.Hubertus 2

802-BÜ4
De Roos-Op deKamp 792-812
Diana'Bo 2-D'rSjeet3 787-791
Trianon-5.V.K.2 794-807
Winchester-Robin Hood 2

812-802
Tjoba-'tHofke2 803-801
2.C.
'tRaadhuis 2-Sparta 2 785-790
Luk Raak'Bs 2-'tCentrum 3

798-796
De Keulsteeg 2-Reunie 2

786-813
St.Brigid2-Heros'79 4 798-800
Oud Rompe 2-Franciscus 2

792-783
3.A.
De Missers 5-Merkelbeek

795-802
De Prins 2-Tjoba 2 801-791
Juliana 3-Heros'79 5 785-793
St.Hubertus 3-Lee Enfield 2

797-793
Brunssum-S.VT.4 781-789
3.8.
De Leeuw 2-R.1.A.'88 807-784
De Treffers 2-Vizier 2 791-782
Robin Hood 3-De Valk 587-788
5.V.K.3-Diana'Bo 3 783-775
Fortuna'72 2-5.V.H.4 795-792
3.C.
Limburg-R.K.W.8.C.M.2

816-797
Trianon2-R.W.8.'272 788-773
Emma Boys 2-'tTrepke 2

772-775
Sonja Boys-De Roos 2 776-758
De Schutters 2-OudRompe 3

569-771
Hattrick 2-St.Brigid 3 785-766
4.A.
De Bokkerijder-
RK.W.8.C.M.3 759-758
't Stadion'BB-Winchester 2

800-765
Tjoba3-Phoenix 779-789
Revanche 2-DePrins 3 775-772
DeValk2-'tPluimpke2

729-767
4.8.
Nova2-5.V.E.2 787-772
Heros'79 6-S.V.T5 759-770
OudRompe 4-LukRaak'Bs 3

775-808
St.Brigid4-'tStadion'BB 2 ,

736-787
TheComer-Robin Hood 4

786-752
Hoensbroek 2-Trianon 3

783-760
4.C.
Merkelbeek 2-Rheingold

769-762
DeRoos 3-D.T.V. 766-778
Lee Enfield 3-Brunssum 2

754-780
TerLinden 3-'tStadion'BB 3

732-750
Op deKamp 2-DeKeulsteeg 3

759-764
5.A.
R.K.W.8.C.M.4-De Leeuw 3

709-778
Hoensbroek 3-The Corner 2

742-754
DePrins 4-Oud Rompe 5

752-727
't Hofke 4-Emma Boys 3

746-758
DT.V.2-Tjoba4 721-760
De Treffers 3-Sonja Boys 2

753-722
Hoofdklasse kogel.
St.Lam.bertus-Diana'sB

864-819
Limburg-Limburg 2 829-838
1 kogel.
Diana'sB 2-Diana'sB 3 808-807
2 kogel.
Courage-Grun 776-769
Diana'sB 4-Roda2 755-794
3 kogel.
Courage 3-St.Lambertus 4

670-783
Grun 2-Falckenborgh' 751-788
De Valken-Courage 2 742-760

Tafeltennis
Heren le divisie 1.
Bartok-Hotak'6B 16- 2
Kluis-JCV 13- 5
FVT-DHC 5-13
Pelgrim 2-L&T 12- 6
2e divisie 1.
MOVC-Trias 2-8
Megacles-Bl.Werelt 3 10-3
SKF-Sibbe 7-3
3e divisie 2.
Stiphout-Middelburg Zd 2 9-1
Elsloo'72-TCS 5-5
Luto-Schimmert M. 3-7
3e divisie 7.
St.HogerTSß-M'tricht 6-4
Shot S 2-Bartók 2 4-6
Rhenus-Megacles2 2-8
4e divisie 3.
GTTC-Falco 4-6
Treffers A 2-Helden 7-3
Never Despair 2-Irene2 3-7

4e divisie 5.
Gispen-Vr.schaar3 3-7
Korenbeurs 2-MOVC 2 4-6
TTCVRath 2-Megacles3 6-4
4e divisie 15.
ATC 3-Red Stars 2 1-9
Velp-Sibbe2 4-6
le klas.
SwiftLC-Kluis 3 1-9
Kolleberg-SchimmertM2 4-6
Vijlen-Kluis 2 4-6
2e klas A.
Megacles4-Meppers 10-0
Heksenberg-Kerkrade 8-2
Maasmeppers-Elsloo 2 7-3
2e klas B.
Bartók 3-Kolleberg 2 3-7
Destatec-Heugem 4-6
TTCN-Kluis 4 6-4
3eklas A.
S.Avanti-Elsloo4 5-5
Heksenberg 2-Megacles 5 9-1
Smash'72-Kluiss 9-1
3eklas B.
N'hagen-Vijlen 2 7-3
M'tricht2-Matatec 5-5
Succes 2-Aldenghoor 6-4
3e klas C.
Ready-Kerkrade2 6-4
Stiftmeppers-Ulestraten 7-3
Elsloo 3-Destatec 2 5-5
3e klas D.
S.Avanti 2-Succes 5-5
Coriovallum-Schimmert M 3

6-4
Minor-Falco 2 6-4
4e klas A.
Linne-N'hagen 5 10-0
Stiftmeppers 2-Kluis 7 7-3
4e klas B.
Topspin-Kolleberg4 1-9
Swift LC 2-Falco 3 4-6
N'hagen 3-Ritske 10-0
4e klas C.
TTCD-Weert 3-7
Elsloo 5-Bartok 4 8-2
Kollcberg 3-Kluis 6 10-0
4e klas D.
Quick-Minor3 8-2
M'tricht4-Bruno 9-1
KEV-Brunssum 4-6
4e klas E.
Falco4-Minor4 0-10
Ready 2-Brunssum 3 4-6
N'hagen 4-Friendship 2 2- 8
4e klas F.
Brunssum 2-Dracula 7-3
Merkelbeek-M'tricht3 5-5
4e klas G.
Kerkrade 3-N'hagen 2 5-5
Coriovallum 2-Sibbe 3 0-10
Minor 2-Friendship 5- 5
4e klas H.
Schimmert M 5-Limbr.veld

9-1
Heksenberg 3-Espede 9-1
Vijlen 3-Friendship 3 6-4
5e klas A.
Megacles 6-Maasmeppers 2

4- 6
Bruno 2-Matatec 3 1- 9
TTCN 2-L.mburgia 0-10
5e klas B.
Schimmert M 6-Weert 2 8-2
Megacles 7-Berg Op 10-0
5e klas C.
Topspin 2-Destatec 3 1-9
Swif.LC3-TTCD2 8-2
Kolleberg 5-Ritske 2 10-0
5e klas D.
Quick 2-Heugem 3 2-8
M'tricht 5-Merkélbeek 2 7-3
Kometen-Kluis 9 8-2
5e klas E.
Brunssum 5-Vijlen 4 7-3
Falco 5-Quick 3 5-5
5e klas F.
S.Avanti 3-Dracula 2 7- 3
Coriovallum 4-VTV 0-10
Heugem 2-Ready3 9- 1
5e klas G.
SVS2-Minors 9- 1
Sp.&Sp.3-Succes4 0-10
N'hagen 6-Heksenberg 5 4-6
5e klas H.
Friendship4-N'hagen7 9-1
Coriovallum 3-KEV 2 3-7
SVS-Heksenberg 6 8-2
5e klas K.
Sp.& Sp.2-Brunssum 4 4-6
KEV3-Heksenberg7 10-0
5e klas 1..
Schimmert M7-Treebeek 8-2
Elsloo 6-Kometen 7, 5-5
Dames Eredivisie.
Hoonhorst-Megacles :-7
le divisie 1.
Scylla-Hotak'6B 4-6
Schimmert M-ATC 4-6
L&T-ShotW2 9-1
2e divisie 2.
Seta-Koningslust 6-4
Megacles 2-Flash 9-1
Luto-Avanti 2 8-2
2e divisie 3.
Scylla 2-Olympia 6-4
De Brug-Salamanders 6-4
NMB.VDO-Huizen 9-1
3e divisie 1.
S.Avanti-HTC 8-2
Belcrum-Docos 2 2-8
3e divisie 3.
DHC-ITN 5-5
Wijhe-Bartok 5-5
Rhenus-Blue Star 7-3
3e divisie 4.
TwentyOneUp-PJS 3-7
Falco-Tanaka 2-8
Smash'7o S-Onkyo 4-6
4e divisie 2.
Malb.Act.-Kluis2 4-6
ONI-Kracht en Vr. 4-6
UTTC-Docos4 7-3
le klas.
Espede-Limbr.veld 5-5
Destatec-Kolleberg 4-6
2e klas A.
Friendship-Maasmeppers 8-2
Linne-Kluis 3 7-2
4e divisie 1.
DHC 2-Armada 1-9
Brunssum-WPK/SVN 7-3
Luto 2-SVE 2 7-3
4e divisie 4.
S.Avanti 2-Megacles 3 6-4
Budilia-Quick 72 2-8
Red Stars 2-Blue Star 2 10-0

I Biljart |
District Z.Limburg
v.d.KNBB
Driebanden afd.A.
Apollo-DDK 4-3
Modem-Bom 5-2
Born-OHVZ 7-0
Keizer-Modern 1-6
Volkshuis-Sibbe 5-2
afd.B.
B.wapen-Wilze 6-1
Kantje-Modern 0-7
Volkshuis-Meers 5-2
afd.C.
OHVZ-Waubach 5-2
Vink-Schaesberg 2-5
St.Heerlen-Volksh. 4-
afd.D.
Schaesb. -Voerend. 7-0
Treffers-OHVZ 5-2
W.rade-Royal 2-5
Kantje-Brunssum 0-7
Caramb.-Voerend. 2-5
I.A.
Vaals-Waubach 5-2
Societt.-Wolfrath 5-2
St.Bavo-BBC 2-5
Benelux-Wolfrath 0-7
Waubach-BBC 2-5
Schaesb.-Volksh. 5-2
Bom-Voerendaal 0-7
1.8.
Soeiett.-Maasband 5-2
N.Kloss.-Societt. 7-0
Schaesb.-Academie 0-7
I.C.
St.Heerlen-Eendr. 2-5
Apollo-Juliana 3-4
Volksh.-St.Heerlen 0-7
2.A.
BVG-TIP 0-7
Holtum-Sanderb. 4—3
Maasband-Bluf 2-5
Societt.-Eikeb. 5-2
Wilhelmina-BVG 4-3
Wolfrath-TIP 4-3
2.8.
HGK-Benelux 5-2
Tjoba-Quick 5-2
Wilza-Eikeboom 0-7
Kempke-Holtum 3-4
Quick-TIP 0-7

Stein-Societt. 2-5
2.C.
Hoefijzer-Keizer 0-7
Schaesb.-Vr.kring 5-2
Beatrix-Carambool 7-0
ABC-Beatrix 5-2
Vr.kring-Carambool 0-7
BVC-Waubach 0-7
Hoefijzer-Waubach 7-0
Z.B.Bock-BCV 3-4
2.D.
Lambertus-N.Kloss. 5-2
Hoefijzer-Lambert. 5-2
N.Klossen-Schaesb. 2-5
Brunssum-DJB 5-2
In 't Ven-Hofke 7-0
2.E.
M.Gewanden-Schinnen 7-0
Hofke-B.wapen 7-0
Sibbe-Volkshuis 7-0
N.Klossen-Hofke 5-2
B.wapen-Sibbe 2-5
Volksh.-Schaesb. 2-5
Carambool-St. Hoger 6-1
M.Gewanden-Klosje 2-5
3.A.
Maasband-Heukske 6-3
Eikeboom-Statie 7-2
HGK-Heukske 6-3
Wilza-Volkshuis 7-2
Meers-Maurits 7-2
3.8.
Tjoba-Wolfrath 4-5
Born-Heukske 5-4
3.C.
DDK-B.wapen 7-2
ABP-DDK 2-7
BBC-Carambool 4-5
B.wapen-W.rade 3-6
DJB-Los Band 2-7
3.D.
BCH-OHVZ 6-3
Sibbe-Eikhagen 4-5
N.Klossen-Klimmen 7-2
Hoefijzer-Sibbe 2-7
Schaesb.-Eikhagen 2-7
Vr.kring-DJB 2-7
4.A.
Gona-Bluf 1-8
Bluf-Born 5-4
Holtum-Maasb. 4-5
4.8.
St.Hoger-O.Ons 2-7
Quick-Baandert 4-5
Societt.-Butting 7-2
Maurits-Bluf 5-4
Bluf-St.Hoger 0-9
Quick-Butting 7-2
4.C.
Bluf-Eikhagen 2-7
Cebusta-Treffers 2-7
In 'tVen-BCH 5-4
Academie-Eendr. 3-6
4.D.
DDK-BCH 8-1
ABC-Zwaantje 2-7
Keizerin 't Ven 0-9
Brunss.-St.Heerlen , 4-5
Brunssum-DJB 7-2
4.E.
Beatrix-Hofke 4-5
St.Bavo-Sibbe 4-5
Keizer-Juliana 2-7
DDK-Zwaantje 2-7
M.Gewanden-BCH 5-4
St.Bavo-N.Klossen 7-2
W.rade-M.Gewanden 7-2
BCH-Zwaantje 9-0
5.A.
Eikeboom-Stem 9-0
Gona-Tjoba 2-7
BVG-Baandert 5-4
Tip-O.Ons 2-7
5.8.
Hoefijzer-Kempke 7-2
B.wapen-Heukske 3-6
Gona-N.Klossen 9-0
Beatrix-B.wapen 2-7
M.gew.-Hoefijzer 5-4
Carambool-Keizer 5-4
5.C.
Jeukske-N.Klossen 5-4
Carambool-Irene 0-9
In 't Ven-Hoefijzer 7-2
DJB-Carambool 9-0

District Maastricht en om-
streken KNBB
IA
MBV-deKlossers 2-5
KOT-BC Sjaan 2-5
Noorbeek-MBV 2 0-7
La Berceuse-BC Heer 7-0
1B
Geulle-de Keizer 4-3
BC Heer 3-Opde Klos 6-1
Ulestraten-VUt 5-2
BCM-BC Heer 2 2-5
2A
de Haverput-Aayt Wolder 4-3
MBV 3-Wolder 2-5
Ulestraten 2-Nazareth 0-7
Concordia-Bunde 6-1
deKeizer 2-00 Itteren 5-2
deßidder-KOT2 2-5
2B
Bunde 2-AltijdRaak 5-2
OO Itteren2-Rheingold 2 4-3
deKlossers 2-St.Gerlach 2-5
Op deKlos 2-de Haverput 2

2-5
denDuuker-KOT'Voliere 7-0
MBV4-Ulestraten 3 2-5
2C
Eijsden-Op deKlos 3 7-0
BCHeer4-Banholt 2-5
KOT 3-L.Band St.G. 7-0
BC.Keer-DOT 3-4
Rheingold 3-Gronsveld 2-5
Vilt 2-Ulestraten4 4-3
2D
DOT 2-Op deKlos 4 2-5
Gronsveld 2-BCSjaan 2 7-0
KOT 4-Vriendenkring 2 3-4
L.BandEy-Eijsden2 5-2
Rheingold 4-Klav.Vier 2-5
OO.Heer-BC.Heers 2-5
3A
BCM 2-tHeukske 7-2
deBookvink-de Klossers 3 7-2
Geulle 2-Rheingold 5 2-7
de Keizer 3-Aayt Wolder 2 5_
OO Itteren 3-BCB 0-9
Sport-denDuuker2 7-2
3B
Aavt Wolder 3-deKeernel 6-3
BCB 2-MBV 5 7-2
de Eendracht-Wolder 2 4-5
Heugem-Banholt 2 4-5
KOT/Volière 2-de Bookvink 2

5.
3C
Banholt3-Altijdßaak2 9-0
Eijsden 3-Mergelland 2-7
deKetsers 2-BC Oost 5_
KOT 5-L.Band Ey 2 0-9
Noorbeek 2-DOT3 6-3
4A
de Haverput3-deKlossers 4

9-0
deKeernel 2-Rheingold 6 4-5
Aayt Wolder4-BCM 3 9-0
OO Itteren 4-de Bookvink 3

MBV 6-'tHeukske 2 5-4
4B
deBookvink 4-Waalsen 4-5
't Heukske3-Wolder 3 4-5
den Duuker 3-Nazareth 2 6-3
Wapen v. Berg-de Haverput 4

6-3
Rheingold 7-deKeernel 3 4-5
4C
BC Keer 3-Los Band Ey 3 4-5
Los Band ST.G.2-BC Oost 2

0-9
Noorbeek 3-DOT4 7-2
4D
Eijsden 4-Noorbeek 4 7-2
Op deKlos 5-Heugem 2 3-6
Los Band Ey 4-Concordia 2

9-0
Victorie-OO Heer 2 ' 2-7
DRIEBANDEN KLEIN
GROEP A
Ulestraten-deKeizer 2-5
't Heukske-Vriendenkring 5-2
KOT-Nazareth 3-4
deKlossers-BCM 0-7
Vrienenkring 2-Gronsveld 2

7-0
MBV 2-BC Heer 2-5
DRIEBANDEN KLEIN
GROEP B
BCM 2-BC Heer 2 7-0
Gronsveld-Wapen van Berg

5-2
Vriendenkring 3-MBV 3-4
BC Heer3-Noorbeek 6-1
BC Sjaan-OO Heer 2-5
MBV 3-KOT 2 0-7

| Darts ||
Zuid-Limburgse Darts Bond
Division 1
Rumpenerlinde-Rumpener-
linde 2 7-2
Blue Bird-De Pub 1-8
Knights 2-Trefpunt 5-4
Division 2
JustForFun-'tKompas 5 _
BFA Panthers-DG Talbotech

2-7
't Hofke-Meetpoint 1-8
De Pub 3-Cafe Oberij 7-2
Division 3
Trefpunt 2-DoubicOne 1-8
Hoeve de Vos-De Burcht 4-5
Rainbow Rangers-'t Auwt
Gasthoes 4-5
Division 4
Meetpoint 2-Mickey Mause 1-8
'tKompas 2-Mississippi 5 _
De Ruif-Residentie 7-2
Trefpunt Oirs-De Kachel 5-4
Division 5
Knights 3-De Prins 8-1
De Pub 2-Rik'sPizza 7-2
DCLBS-Eikeboom2 3-6

|| Golfbiljart |
DISTRICT DOM
Ereklas
Kloth-Tolhoes 9-3
AGKirk-Berg.Balke 4-8
Pint-Hanneman 9-3
Olympia-BGK 6-6
Stern-G.Ridders 7-5
Hoofdklas
D'rSjörk-Eikske 4-8
Hanneman 2-Odeon 9-3
Overbroek-Olympia 2 9-3
OBK-Kroon 4-8
le klas
Bocholtz-Broenssem 4-8
Trefpunt-Trefpunt2 7-5
Baantje-Pint 2 7-5
't Gaat-Wolfje 7-5
Bilj.Boys-Groene Dal 4-8
2eklas A
Odeon2-D'nHook 8-4
Singel 2-Singel 1 3-9
D'nDuuker-Tolhoes3 8-4
Pannesjöp-Noben 3-9
2e klas B
ENBK-Auwe Maat 9-3
Eikske 2-AG Kirk 2 3-9
Döpgere-Oiympia3 7-5
BGK2-OBK3 6-6
'tGeulke-Voelender 5-7
3e klas
OBK 2-Overbroek 2 6-6
Berg Balke 2-Höfke 9-3
Pumpje-Kasper 6-6
Rutjens-ENBK2 7-5
Smeets-Eikske3 6-6

Hoofdklasse
Almania-Fortuna 4-2
'tKrietje-Oos Zitterd 5-1
Pappegey-Hollandia 1-5
Pappegey-Brand Tav. 2-4
Maasvallei-Tropical 5-1

Eerste klasse
Brand Tav. 2-Pappegey 4-2
deRails-Pappegey 2 5-1
Auwt Einek.-Sitt. 4-2
deDuif-'tVöske 3-3
Tweede klasse
Sitt. 2-GGBC 3-3
'tNestje-t Krietje 2 2-4
de Sjtaasje-Almania 2 2—4
'tTörp-de Meule 1-5
Derde klasse A
'tVoske 2-Pappegey 3 4-2
Hollandia 2-Auwt Einek. 2 3-3
Brandpunt-Br. Tav. 3 3-3
Derde klasse B
de Betonners-de Sjtaasje 2 5-1
Nieuwdorp-Pappegey 3 5-1
Fortuna 2-Sparta 2-4
de Meule 2-Voasj.H. 2 5-1

|| Korfbal KNKV |
Zuid 1
Den Bosch-Trega 2-4
Boemerang-Jong Br. 4-3
Kanaries-Fortuna 7-8
Zuid IA
PSV3-Exce.sior2 3-5
Deto 4-Heerlen 3-4
Zuid 2B
NKV4-SDO 5 0-10
Eindhoven 3-Wertha 2- 6
Kido3-PSV4 9- 6
Zuid 2C
Tilburg 5-Klimop 3 8-4
Zuid 3C
Mariarade 3-Deurne 2 6-5
Trega 2-Mares 6-4
Zuid 3D
Heerlen 3-OEC 3 6-0
Oude Gr. 4-Excels. 5 5-3
Jun. 1B
Kido-Oranje Wit 2 2- 5
PSV-Sirene 2-20
Jun. ID
Sirene 2-SDO 3 6-3

| Poolbiljart
i^t*p Lc I' i ss.fc
De Witte Bal-Brouwersh. 5-11
Ziespoar-Gebr.Hofke 9- 7
Coriov.-Tunnel B. 4-12
DeVink-Stupke 4-12
Geld. Poort-Karrerad 9- 7

Hoofdklasse A
Puekh.,-Stupkeß. 9- 7
TerLinde-Br.huisß 12- 4
Rolduc-Boereslot 6-10
Gebr. Hofke B-St.kr. 5-11
Tunnel B. B-Hermans 7- 9
Hoofdklasse B
Brunssum N.-AwtDorp 10- 6
Smuggeler-Boereslot B 5-11
W. Bal 8.-De Eyken B. 12- 4
Touche-Pluimpje 6-10
Brouwersw.-le Duc 1-15
Eerste klasse A
PuekH. 8.-Bierpul 11- 5
W.Tell.-'t Voske 10- 6
Geld. P. 8.-Koetsh. 10- 6
Smuggelerß.-Brandw. 8- 8
Eyken B. 8.-Spoorzicht 9- 7
Eerste klasse B
Hermans 8.-Voske B 12- 4
Ge.PoortC-Orchidee 8- 8
Brunss.N.B-W.Tellß 8- 8
Koetshoes B-The Fox 3-13
Coriov. B-De Vink B 10- 6
Eerste klasse C
Bokkerijder-Hermans B 10- 6
Rolduc B-The Fox B 6-10
Brandw. B-StupkeC 4-12
Boeresl. C-De Hoven 5-11
Puck H. C.-Brouwersh. C 6-10
Tweede klasse A
Coriov. C-Br.Nrd.C 3-13
Steenenkr.B-Romana 12- 4
Op't Nipp.B-Prins 11- 5
LeDucC-RolducD 6-10
Ter Linde B-Hermans D 9- 7
Tweede klasse B
Palet-Puek H. D 6-10
Rolduc C-Hoafkeß 7- 9
Karrer. B-Moeilijke H. 11- 5
De:Prins B-Op't Nipp. 2-14
Tweede klasse C
De Flesj-Stoufpot 7- 9
Paddock-Br.wapen B 14-2
VoskeC-Geld.P. 13- 3
Smuggeler C-Eyken B. C

12- 4
Tweede klasse ü
Vaetje-leDuc B 4-12
Koetsh. C-Sjtaat 9- 7
Krijt op Tijd-DeKeizer B 9- 7
Hofland-Smuggeler E 9- 7
Tweede klasse E
Kompas-Gildem. 3-13
Kr.opTijdß-Fl.Dutchm. 5-11
Hoafke-Zeswegen 11-5
Orchidee B-Keizer 11- 5

Spoorz. 8.-De Ruif 6-1C
Tweede klasse F
WitteBalD-HoafkeC 5-11
smuggeler D-Touche B 5-11
Dekorte keu-Stoufp. B 10- 6
Kr. opTijdC-Pluimpjeß 8-

_
Derde klasse A
Stalletje-Puek H. E 5-11
Sjtoet-Zeswegen B 11-5
Candlelight-Paddock B £- 7
Pierrot-SmuggelerF 15- 1
Gildem. B-Noch Effe 8- 8

I Bowling
Nationale heren trio league
klasse 1B
Hoeve de Aar Heerlen-Merce
des Sp. Boekei 3-t
de Grijs Valkenswaard-Hoeve
de Aar Heerlen 21/_-l/i
Hoeve de Aar Heerlen-Bouw
bedr.Kreeft Zeist 3-C
Nationale dames trio league
klasse 2E
United Bears Heerlen-Mazd.
Bulters Arnhem O-S
Boemerang Valkenswaard
United Bears Heerlen 0-_
United Bera Heerlen-Altijd
Raak Venray 3-C
Nationale heren trio league
klasse 40
United Bears Heerlen-J. v.d
Croon 1-2
Deltatronie 2000-United Bears
Heerlen 0-S
United Bears Heerlen-ATC
PersonalComp. 0-3
Uitslagen B.C. Hoeve de Aai
Heerlen
Bedrijyen-league
Verma-SSOVH 1 4-0
Webi-United Bears 1 1-3
AZL-ABP 4-0
United Bears 2-SSOVH 2 4-0
Hoeve de Aar kwarterren-lea-
gue
Ladies-Klim Bim 4-0
OngerOs-Roda 3-1
DIC-Marastima 0-4
AZ Piaggio-Mepro 4-0
Three plus one-S'B9 3-1
BV BH dubbel league
Hodaar-Stap In 4-0
Ladies First-Twilight 3-1
Snackbar Aarveld-VOG 4-0
Kever Freaks-BT Kameleon

1-3
MPG-BEHA 3-1
BT de Fontein-Strike and Spa-
ra 4-0
Hoeve de Aar trio-league
BMN-HEt laatste moment 2-3
Pin Up-HetRaadsel 0-5
Internationals-!. Boebelke 4-1
DDD-Joemi 5-0
BBH trio-league
U.B.Koala's-U.B. Wombats

2-2
U.B. HPL/Golob-U.B. Camp.
girls 3-1
BT. De Meisjes-UD 1 4-0
U.B. Master Bears-U.B. Ted-
dies 4-0
U.B. Polar Bears-U.B. Ko-
diaks 2-2
U.B. Brown Bears-UD 2 2-2
U.B. Obies-U.B. Birangs 3-1
BT. Spoilers-Blind 4-0
Hoeve de Aar dubbel-league 1
Riefie-Anco 4-0
Madonna's-Snoopy 3-1
Optimisten-Good Luck 1-3
Missers-Blind 4-0
Puppies-Volhouders 3-1
Lablo's-BZN 1-3
Pinhunters-AB 2-2
Hoeve de Aar dubbel-league 2
Knakkers-Pin Ups 1-3
Laveldel Team-Val Om 3-1
Return-Lustige Zwei 1-3
Malgrat0.-Middways 4-0
TheKatz-Bingo's 3-1
Bowling Angels-WC 1-3

I Dammen
Persoonlijke Kampioen-
schappen van Limburg, ronde
5
Seniorenklasse
Janssen-Van Megen 1-1
Verton-Lipniak 2-0
Küppers-Twikler 2-0
Schoenmakers-Miedema 0-2
Stand
Verton 5-9
Miedema 5-8
Van Megen 5-7
Lipniak 5-5
Schoenmakers 5-4
Küppers 5-4
Jansen 5-3
Twikler 5-0
Juniorenklasse
Koullen-J.de Heer 1-1
Kleine-Damen 1-1
Kleine-J.de Heer 1-1
M.deHeer-Koullen 1-1
Van Keeken-Damen 1-1
Schreurs-Carli Uitg.
Stand
Carli 4-6
Koullen 5-6
Schreurs 4-5
J.deHeer 5-5
VanKeeken 5-5
Kleine 5-4
M.de Heer 5-4
Damen 5-3
Aspirantenklasse
Rijken-Verhoef 1-1
Buskens-Lenselink 0-2
Stand
Verhoef 4-5
Lenselink 4-4
Buskens 4-4
Rijken 4-3

Bridge
Bridge viertallen competitie
hoofd en eerste klasse
Na 5 wedstrijden zijn er nog
vele gegadigden zowel in de
hoofd als de beide groeperin-
gen in de eerste klas voor een
eventuele kampioenstitel.
Weliswaar is het kal' van het
koren gescheiden, doch in de
onderste regionen heerst er
eveneens een vinnige strijd
om de twee degradatie plaat-
sen te ontlopen
Hoofdklasse
Leider Sittard 2 (v.d. Zwan)
moest afhaken, zij verloor met
12-18 bij Coriovallum 1 (Ha-
bets). Nieuwe lijsttrekker
werd V.M. 3 (Gorissen) dat
weliswaar niet verder kwam
dan een 14-16 nederlaag tegen
Sittard 3 (Schaffrath), V.M. 2
(Wilhelm) kreeg via een 20-10
overwinning op Mijnstreek 2
(mw. v.d. Haar) nog aanslui-
ting bij de kopgroep. Mijn-
streek 3 (Crombag) deed de
rode lantaarn over aan Sittard
1 (Verhaegh) via verrassende
royale 6-24 zege. Tenslotte
won V.M. 1 met 18-12 van het
nog steeds teleurstellende
Mijnstreek 1 (mw. Gerards).

Stand na 5 wedstrijden
1. V.M. 3 (90); 2. Sitt. 2 (89): 3.
Sitt. 3 (87); 4. V.M. 2 (82); 5.
Mijnstr. 2 (77); 6. cor. 1 (73); 7.
V.M. 1 (68); 8. Mijnstr. 1 (67); 9.
Mijnstr. 3 (59); 10. Sitt. 1 (56)

Eerste klasse
Groep A
Daar leider V.M. 6 (Scheepers)
bij Mijnstr. 5 (Giezeman) niet
verder kwam dan een gelijk-
spel (15-14) nam V.M. 4 (mw.
Schoot) via een grote 24-6 zege
op Brok 3 (Ansems) de leiding
in deze groep over.

3 Uitslagen van de 5e wed-
strijd:
V.M. 4-Brök 3 (24-6); Mijnstr.

1 5-V.M. 6 (15-15); Milj. 1-V.M. 81 (17-13); Geleen 1-Cor. 3 (8-22);
3 Sitt. 4-TAM 1 (12—18);

Totaalstand
1.V.M. 4 (88); 2. en 3. gelijk VM

1 6enTAMKB7);4. Cor. 3 (83); 5.
? V.M. 8 (76); 6. en 7. gelijk Sitt. 4
[ en Mijnstr. 5 (74); 8. Geleen 1

' (65); 9. Milj. 1 (62); 10. Brok 33 (54)

I Groep B
Ondanks dat leider ODS 1
(Kirkels) een gevoelige 8-22e nederlaag leed tegen TAM 2
(Harkema) deed dat ook hun

■- concurrenten Sitt. 5 (Bloemen)
0 dat met dezelfde cijfers ver-e loor van V.M. 5 (Sneepers).

2 Uitslagen van de 5e wedstrijd

' ODS 1-TAM 2(8-22); V.M.J 7-Cor. 2 (15-15); Mijnstr. 6-Ge-
e leen 2 (16-14); Sitt. 5-V.M. 5

(8-22); Mijnstr. 4-Brök 2 (23-7)

1 Totaalstandi 1. ODS 1 (90); 2. Sitt. 5 (89); 3.

" Cor. 2 (85); 4. Mijnstr. 4 (84); 5.\ Brok 2 (82); 6. TAM 2 (81); 7.
\ V.M. 5 (74); 8. Geleen 2 (58); 9.
J V.M. 7 (55); 10. Mijnstr. 6 (46).
e

Viertallen competitie
tweede en derde klasse

_
Uitslagen 5e wedstrijd

s Tweede klasse
_

Groep A
; Cor. 7-Sitt. 14 (12-18); Brok
3 7-ODS 2 (15-15); Geleen

7-Mijnstr. 7 (25-2); V.M. 11--r Sitt. 6 (9-21); Geleen 5-Sitt. 10
(10-20);

) Groep B
_

Bronsb. 1-Cor. 9 (16-14); Ge-
-3 leen 6-TAM 4 (15-15); Sitt. 13-
-) V.M. 10 (14-16); Brok 6-Mo-

lenbr. 1 (14-16); Sitt. 7-Cor. 4

" (12-18);
) Groep C
l Geleen 3-V.M. 13 (9-21); TAM
1 3-Geleen 9 (13-17); Cor. 6-Sitt.
) 8 (16-14); Sitt. 12-Brök 5
l (15-15); Milj. 2-V.M. 9 (13-17);

Groep D
) de Kroon 1-Geleen 8 (23-7);
l Sitt. 9-Mijnstr. 8 (19-11); V.M.
) 12-Cor. 5 (24-6); Cor. 8-Sitt. 11

(9-21); Brok 4-Geleen 4 (15-15)

' Derde klasse
Groep A

; ODS 4-Sitt. 23(15-15); Cor. 16-

-' Geleen 15 (9-21); Mijnstr. 16-
Brök 11 (14-16); Cor. 12-V.M.

j 17(9-21); Sitt. 15 vrij.

' Groep B

' Geleen 13-Cor. 19 (16-14); V.M.

' 18-Geleen 19 (17-13); Mijnstr.
15-Sitt. 22 (16-14); TAM 5-de
Kroon 3 (21-9); Brok 10-Cor. 18. (18-12). Groep C

' Geleen 14-Cor. 10 (16-14); V.M.

' 19-TAM 6 (13-17); Sitt. 21-Ge'

" leen 18 (22-8); Mijnstr. 14-de
Kroon 4 (16-14); Bronsb. 2 vrij.

! Groep D
! Geleen 10-ODS 2 (25-5); Brok
l 9-Cor. 11 (25-2); V.M. 20-Ge-
) leen 22 (14-16); Sitt. 20-
-[ Mijnstr. 13 (24-6); TAM 7 vrij
) Groep E
[ Cor. 13-TAM 8 (8-22); Sitt. 19-
-! Geleen 11 (3-25); Geleen 21-
-) Mijnstr. 12 (8-22); V.M. 21-
-[ Brok 8 (4-25); Bronsb. 3 vrij

> Groep F

' Sitt. 18-Mijnstr. 11 (22-8); Ge-
! leen 20-VM 14 (18-12); TAM
t 9-Cor. 14 (5-25); Geleen 12-
-i Meerssen 1 (25-5); ODS 3 vrij, Groep G
i de Burght 1-V.M. 15 (uitgest.);

Brok 12-Mijnstr. 10 (20-10);
Geleen 16-Sitt. 17 (8-22); TAM

110-deKroon 2 (18-12); Cor. 15
vrij
Groep H

■ Mijnstr. 9-V.M. 22 (16-14);

' Brok 13-TAM 11 (23-7); Cor.
17-ODS 6 (25-3); Geleen 17-
Sitt. 16(10-20); VM 16 vrij.

II Volleybal. Distrikt Zuid-Limburg
1 DAMES. Promotieklasse

' Pancr.bank 4-Muvoc 3-1
I, Tweede klasse B
[ Avoc-Dynamic 3 0-3
) VCV4-Jokerss 0-3

HEREN
Promotieklasse
Pancr.bank 2-Helpoort 3-0
Eerste klasse A
Pancr.bank 3-Elsloo 2 3-0
Pancr.bank 5-Sjoahn 1-3

I Eerste klasse B
1 Jokers-Avanti 2 3-0
! Pancr.bank 4-Muvoc 1-3
j Tweede klasse A
[ Furos 4-Dovoc 3 3-0. Tweede klasse B
1 VCV 4-Muvoc 2 1-3

Jokes3-Avanti 3 2-3
! Tweede klasse C

Jokers 2-ArtemisR 2 3-2

L Derde klasse A
! Pancr.bank 7-Elsloo 3 2-3
t Derde klasse B

Datak 10-Carna 2 0-3Pancr.bank 8-de Heeg 2 0-3
Derde klasse C
Grovoc 3-Fiscus 2 3-2
Jokers4-Artemis R 4 0-3

; Bekerkompetitie

' DAMES
i de Heeg-Avanti 1-3. Sjoahn-VCV 1-3
t Datak-Carna 3-2■ Vluco-AMVJ 0-3:" Grovoc-Nivoc 3-01 Mutiara M-SEC 0-3

HEREN
EPV-Nivoc 3-2( Sport en Sp.-Bastion 3-0

Jeugdkompetitie
■ Meisjes A
t Elan-Grovoc 3-0
i Furos-Pancr.bank 0-3i Meisjes B 2
! Datak VCL 2-Nivoc 3-2) Jongens B
! de Heeg-Artemis 3-2- Dovoc-SEC 3-0- Muvoc-Elsloo 3-1: Jeugd C
I Pancr.bank-FUros2 2-3. STANDEN

' DAMES
Promotieklasse
Dynamic2 5-14Dymanic 5-12■ EPV 5-12■ Muvoc 6-12
Sitardia 5-11

" Pancratiusbank 4 6-10Furos 5- 7
BSV 5_ 5
Fiscus 5- 3

) Jokers 2 5- 3( Sport enSpel 5- 3. Artemis R 3 5-1

Eerste klasse A; Dovoc 5-14
I Furos2 5-13

Avanti 4-10

VCV2 5- 8
Elsloo 4- 7
AMVJ 4- 6
SEC 5- 6
Carna 4- 4
Spartak A 5-4
DatakVCL3 4- 3
BSV2 5- 0

Eerste klasse B
EPV3 5-15
Artemis R 4 5-14
EPV2 5-13
Fiscus 2 5-12
DatakVCL4 4- 9
SEC 2 4-6
Volharding 4- 6
Jokers 3 5- 6
VC NAC 5- 4
Grovoc 5- 2
Furos3 5- 0
Mutiara Maluku 5- 0

Tweede klasse A
Dovoc2 5-15
Vluco 5-12
AMVJ 2 5-11
Nivoc 5-11
VCV3 5- 8
DatakVCLs 4- 7
VCDynamic4 5- 7
de Heeg 5- 7
Spartak A 2 5- 5
Sittardia 3 5- 2
SEC 3 4- 1
Nivoc 2 . 5- 1

Tweede klasse B
Jokers 5 6-15
Sjoahn 5-14
VCDynamic3 4-11
Volharding 2 4- 9
VCV4 6- 9
Elsloo 2 4- 7
Sittardia 2 4- 7
Avoc 4- 3
Avanti 2 5- 2
Mutiara Maluku 2 5- 1
Blok'B2 5- 0
Tweede klasse C
de Heeg 2 5-15
Elan 5-13
Jokers 4-12
Sporten Spel 2 5-12
Avoc 2 4- 7
DatakVCL6 5- 7
VC NAC 2 4-4
Artemis R 5 5-2
Grovoc 2 4—l
Volharding 3 4- 1
Jokers 6 5-1
HEREN
Promotieklasse
Pancratiusbank 2 6-16
BSV 5-13
Grovoc 5-12
VCV 5-10
DatakVCL3 5- 9
Heipoort 6- 9
Avanti 5- 7
Vluco 5- 7
DatakVCL4 5- 6
Elsloo 5- 3
AMVJ 5- 1
SEC 2 5-0
Eerste klasse A
Sport en Spel 5-15
Furos2 4-12
Fiscus 5-12
Sjoahn 5-10
Nivoc 5- 6
Pancratiusbank 3 5-6
Dovoc 4- 5
Elsloo 2 5- 5
VCNAC 5- 4
Vluco2 5- 3
Pancratiusbank 5 6-3
Eerste klasse B
DatakVCLs 4-12
Avanti 2 5-11
Grovoc2 4-10
Jokers 6-10
Muvoc 5- 9
VCV 2 3- 8
EPV 5- 8
Furos3 5- 5
Pancratiusbank 4 6-5
SEC 3 4- 0
Vluco3 5- 0
Tweede klasse A
DatakVCL9 5-15
SpartakA 4-12
DatakVCL6 4- 8
AMVJ 2 5- 8
AVOC 4- 7
Pancratiusbank 6 5-6
Vluco4 4_ 5
EPV 2 4_ 4
Furos4 5- 4
Jaco 4- 3
Dovoc 3 4--3
Tweede klasse B
DatakVCL7 5-15
Volharding 5-14
Avanti 3 5-12
Muvoc 2 5- 9
Dovoc 2 5-6
Fuross 4- 5
Jokers 3 5-5
VCV4 5- 5
Sjoahn 2 4- 4
Phoenix 5- 3
Carna 4- 0
Tweedeklasse C
DatakVCLB 5-14
Sittardia 2 5-14
Jokers 6-13
Volharding 2 5-12
de Heeg 5-10
Heipoort 2 6-10
ArtemisR 3 5- 5
VCV 3 5- 5
Mavoc'Bastion 5- 4
ArtemisR 2 5- 3
lClan 5- 3
VC NAC 5- 0

| Damesvoetbal
Dames le klasse A
RHC-Vlodrop 5-4
Sportcl. '25-Vaesrade 4-0
Polaris-Keer 0-0
Treebeek-KOC 1 -o
Rapid-RKVB 6-2
Stand:
Rapid 8-16
RHC 7-12
Sportclub '25 8-12
Heksenberg 7-10
RKVB 8-8
Vlodrop 9-8
KOC 8-6
Treebeek 8-5
Vaesrade 9-5
Polaris 8-4
Keer 8-2
Dames 2eklasse A
SVH-Hrln. Sp. 2-4Mariarade-OVCS 2-2
Amelie-Kolonia 10-0
Haanrade-Susteren 2 s_i
De Ster-Sittard ]_o
Stand:
Amelie 7-13
Haanrade 8-13
Hrln. Sp. 8-13
Susteren 2 7-8
De Ster 7-8
SVH 7-6
Sittard 7-6
OVCS 8-3
Mariarade 7-2
Kolonia 6-0
Dames 2eklasse B
Melderslo-Slekker B. 8-1
Bevo-Blerick l -2
Roggel-Egchel 0-0
Swolgense 8.-SVH 2 0-2
FC Oda-MVC 2 2-1
Boekoel-Sparta 0-11
Stand:
Blerick 9-15
Egchel 8-14
Sparta 9-14
SVH 2 8-11
Melderslo 9-11
Bevo 8-10
Roggel 9-8
Slekker B. 9-7
Swolgense B. 8- 5
FC Oda 8- 5
MVC 2 9-2
Boekoel 8- 0
Dames 3e klasse A
Leonidas-WVV 2 1-1
MKC-RKVCL 5-0

Slenaken-Geulse B.
GSV-Haslou
Dames 3e klasse B
Helios-Langeberg
Sportcl.'2s 2-H'broek
N. Einde-Weltania
Schinveld-WDZ ■
Rimburg-Klimmania
Dames 3e klasse C
Jabeek-Juliana
Egge-Almania
Adveo-IVS
Dames 3e klasse D

i Horn-Vlodrop 2
i Grathem-RKSNA
iLinne-Brevendia 2
EMS-Merefeldia 2

! Roggel 2-RKHVC 2
i

| Jeugdvoetbal
i Hoofdklasse Jeugd

' Megacles-MVV
De Ster-VVV '03, Swalmen-Almania!Blerick-W'mina, Venray-Heer,RKVVL-Sportcl. '25

■ Stand:, Venray

' Megacles
Heer i.
Blerick 9':
De Ster

i Swalmen
■ Almania
RKWL I II Sportcl. '25 9-'ll MVV '02 9- fj

' VVV '03

' W'mina

\ Jeugd le kl. Noord

' Merefeldia-Venlose B.
Volharding-Sparta
Helden-Haelen
Reuver-SC Irene

iRKMSV-HBSV; Stand:; Sparta
i Volharding:RKMSV M|■ HBSV, Haelen
| Venl. B. 9' k

Helden
Reuver
Merefeldia
SC Irene
Jeugd le kl. Zuid
MKC-Gr. Ster

iRKHBS-Scharn
i Miranda-Geleen: EHC-KVC Oranje
i Voerendaal-Kolonia
i Stand:
> EHC

Gr. Ster 8' I

' Geleen f I
iKolonia:RKBSV

Voerendaal
lRKHBS

Scharn 8'
MXC 8' .

]KVC Oranje 8' j
| Miranda 8' i
i Jeugd Groep 1
IRoermond-Victoria
! MVC-FCOda 'i SVH-Montagnards )'
i Wittenhorst-IVO: Wanssum-RIOS
! Jeugd Groep 2
1L'heuvel-SVM
Laura-Limburgia

1Haanrade-N. Einde
Heerlen-SVN

i Bekkerveld-Caberg ges»
IRKONS-RKTSV
1Interreg. Damescomp. ,
\ Woensel-DVC Den Dung J1Brabantia-Herptse B.

' Leveroy-ODC

'LFRKC-Helmond
1 SET-NOADI "

Tafelvoetbal J
i Hoofdklasse!Braadk.-Petit 8.'68
Dr Eek 79-A Gen Baan; 'tStupke-Bergzicht B.
S. Vor-Nieuwenhagen; Smileß.-BlueA.;De Kloppers-t Brugske

! Eerste klasse
Trapped.-Torero ■; De Leeuw-t Graefke
Galouppe-'tPoortje

I Oriënt 8.'78-'tZinkv.
\ Kickereck-De Kroon; Derßrouwk.-Mergell.B.
1Kickereck
1 't Poortje
1Galouppe
;Eerste klasse B
i De Meppers-AngieB.

't Strieg.-Der Brouwk. 2
Schaesb.-'t Stalletje
Blue A. 2-Cartouche
Nieuwenh. 2-0. Heide
Petit B. 2-Vogelzank
Nieuwenhagen2
Vogelzank
Petit Boys 68 2
Tweedeklasse A ~De Stampers-Nijsw.
Schuuvers-Kickereck 2
't Brugske 2-De Zoetjes
't Graefke 2-'tKrutzke|DeKroon2-ScherpVor2 ij
Torero 2-'tGeulke
De Stampers
ScherpVor 2

■ Kickereck 2 «
l
I Tweede klasse B
IDeMolen-Paniekz.; De Flippers-De Corner

Olympia-De Stampers 2
i Bergz. B 2-PipoB.; 't Poortje 2-Bergschot; De Zoefjes 2-D'r Eek 2 '|De Corner

Bergschot
!Dr Eek 79 2 r
i Tweede klasse C
i B. Hofke-'t Brouwersh., Hopel-Wilh. B;Dug Out-SmileB 2

Bergschot 2-Olymp 2
Pipoß2-Kokkieß

\ 't Striegiezer 2 vrij

i Smileßoys2
Wilhelmina B

i Dug Out
INTVB-COMPETITIE
! Ereafdeling »
|Karrewiel-Leeuw b
l Smidter b-Sportzicht
! Zw. Ridders-Millener b
\DerEck-Wien
I JojoB-Hakkers
I Blauw Wit-Brook
; Zw. Ridders
1Hakkers
Blauw Wit

I Zaalvoetbal
Uitslagen van
zaterdag 5 november

> le klasse A: Up Quelle-Flaterke
Sphinx 2-Yerna 2
H. Anders 2-Bingo Boys
Oostermaas-Bissjop

iKollefit-Kananes; Billy B. 2-Hemelke *le klasse B
1Gr. Ster-Brunssum 2
1 Marathon 2-Gr.Ster
MBC-Heilust
SHC-Bekkers Tect.
Brunssum 2-DWS Boys l
Tristar-CantonReiss 2 «i Bouwfonds 2-Stampede '
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Darts

Koude douche Simson
" Het duel tussen Postma en Van Eysden leverde een Limburgse overwinning op.

Foto: WIM KÜSTERS

Worstelaars afgedroogd door De Halter

Van onze medewerker HARRY SCHOLTES
SCHAESBERG -Worstelvereniging Simson Schaesbergkreeg
voor eigen publiek een pijnlijke nederlaag te incasseren. De
ploeg ging in de topper tegen De Halter smadelijk met
13V2-26V2 onderuit. Simson 2 deed het beter en hield de Halter2 door een ruime, overtuigende 21-3-zege op forse afstand. De
Simson juniores moesten met 17-27 hun meerdere inDe Halter
erkennen.

Pancratiusbank/VCH 2 ging in dit
treffen voor de winst. Reden waar-
om Geraedts de ploeg versterkte
met de ervaren Germa Poels uit hetderde team. Een geslaagde maatre-
gel, want de routinier maakte wei-
nig fouten en fungeerde als inspira-
tor voor haar (tijdelijke) teamgeno-
ten. Na de openingswinst( 15-10)
kon de thuisploeg die lijn niet door-
trekken in de volgende doorgang.
Vooral de kogels van de Tegelse
hoekaanvalster Majelle Diederik
troffen regelmatig doel in het ach-
terveld van de thuisploeg: 5-15.

0-3 (11-15, 4-15,10-15) en weerde Da-
tak/VCL zich verdienstelijk tegen
de sterke tweede divisieploegRooy-
se VK: 1-3 (5-15, 11-15, 15-13, 10-15).

Rendement
Pancratiusbank/VCH 2 zat zwaar inde verdrukking toen Valuas/VCT in
de derdereeks uitliep naar 3-8. Een
benarde situatiewaaruit de pupillen
van Geraedts zich evenwel op eigen
kracht wisten te werken met ge-
durfd serveren en een aantal scoren-
de bloks: 15-12. De intensieve trai-
ningsarbeid leverde in het laatste
bedrijf zichtbaar rendement op.

zes partijen stond de nederlaag van
Simson vast, want de Utrechtena-
ren leidden toen reeds met 22_ te-
gen 9_ en voltooiden de resterende
partijen in een ware juichstemming." Fel duel om de balonder de basket van Braggarts (lichte

shirts). Foto. WIMkusters

Het publiek moet ver teruggrijpen
in de geschiedenis van Simson omzon grote nederlaag tegen De Hal-
ter terug te vinden. De ploeg van
Simson worstelde lang niet zo goed
als enkeleweken geleden in het be-
laden duel tegen Olympia. Reeds na

Pancratiusbank/VCH 2 was in die
ronde bekeken op dreef en deklas-
seerde de Noorlimburgseequipe op
puur volleybaltechnische kwalitei-
ten: 15-4. Een dik tevreden Jos Ge-
raedts constateerde na afloop: „Ik
denk dat er een last van de ploeg is
afgevallen. Het feit dat we op eigen
kracht een wedstrijd naar onze
hand kunnen zetten, heeft hopelijk
een positieve uitwerkingop de wed-
strijdzenuwen die de afgelopen we-
ken nogal eens overheersten."

atleten die onder een flinke ovatie
Mosje Elfah na 2.20 minuten tou-
cheerde, 4-0. Een ongelooflijke te-
genvaller voor Simson was de ne-
derlaag van de anders zo uitstekend
worstelende Frans Snijders. Verbij-
sterd zag het vele publiek hoe Tof-
fah Elfah de Simson atleet tou-
cheerde. Dat was in jaren niet meer
voorgekomen. Peter Snijders ver-
sloeg Alex v.d. Bilt na 2.30 minuten
op touche, terwijl Arno Postma te-
genstander Richard v.Eysden mak-
kelijk toucheerde: 4-0.
Daarmee had Simson allekruit ver-
schoten. In de 82 kilogram klasse
worstelde John Midavaine van
Utrecht tegen Eric Bos. De van be-
roep arts zijnde Midavaine fungeer-
de drie nachten vóór het topduel

van zijn ploeg tegen Simson als co7chirurg in het Utrechts ziekenhuis!
Ondanks deze nachtdiensten legde
de Utrechtse arts een degelijke par-
tij op de matras en dwong de toch 20
geduchte Eric Bos een puntenzege
af, 1-3.
Simson 2 worstelde heel anders ej»
klopte de Utrechtse reserves me.
21-3. De zege kwam tot stand door
Leo Horch, Marcel Quaedvlieg die
een superpartij worstelde, Sil Meys,
André Meesters en Martin Schoone-
wille. Freddie Geilenkirchen incas-
seerde nog een punt. De jeugd
moest eveneens de punten aan de
Halter laten. Gewonnen werd door
B.Kosching, D.Hendriks, H.Kessel,
D.Schoonewille, D.Kilinasla, en
H.Gul.Braggarts

door magische
barrière

Kepu Stars verzuimt karwei af te maken

Winst zonder
glans voor

herenteam VCHSimson boerde slecht tegen de
Utrechtse atleten. Daniël Klomp
was een van de betere Schaesbergse

Heeft Simson het duel tegen het
ogenschijnlijk zwakker geachte De
Halter dan toch te licht opgevat?
Het heeft er alle schijn van. In de 48
kilogram klasse presteerde Mustafa
Alakay het om bijvoorbeeld 2 kilo-
gram te zwaar te zijn. In een duel
van dergelijke importantie mag
zulks niet mogelijk zijn. Dan de be-
zetting van de partijen. In de57 kilo-
gram klasse schoofdetrainer devanGoliath Brunssum overgekomen
Patrick Jennes naar voren, terwijl
Marcel Quaedvlieg die twee weken
geledenin de wedstrijd tegen Olym-
pia zon glanspartij op de matras
had neergelegd, in het tweede team
moest uitkomen.

In de derde divisie herstelde Pan-
cratiusbank/VCH 3 zich keurig van
de nederlaag die men vorige week
na lange tijd weer eens moest incas-
seren. De Heerlense routiniers
vormden tegen Polaris weer een ge-
sloten front, al moesten in de eerste
en derde set achterstanden worden
weggewerkt: 3-0 (15-11, 15-1, 15-11).
In deeerste ronde van het nationale
bekertoernooi moest VC Voeren-
daal eerder afgelopen week zijn
meerdere erkennen in Valaus/VCT:

GELEEN - Alle drie de gespeel
dewedstrijden in de vijfde rondt
van het juniorendamkampioen
schap van Limburg zijn in remi
se geëindigd. Patrick Carli (Ge
leen) die zijn partij teger
Schreurs (Brunssum) nog moei
naspelen gaat aan de leiding mei
zes uit vier. Koullen (Kerkrade;
volgt met zes uit vijfna eenremi
se te spelen tegen Maarten d«
Heer. Bas Schreurs bezet de der
de plaats. In de aspirantenklass.
is het Verhoef (Schaesberg) di.
de ranglijst aanvoert.

Mooie akties met dito scores ga-
ven de wedstrijd aan het eind
van deeerste en aan het begin
van de tweede helft een heel an-
der cachet. In een mum van tijd
werden de gasten uit Oss op eenhopeloze achterstand gezet. Cor
van den Berg schoot op assist
van Giovanni Beatrice, de 100
punten op het scorebord en gaf
daarmee de wedstrijd toch nog
een prachtig slot, ondanks de
diskwalificerende fout van OBC-
speler Thissen.

Van onze medewerker«EERLEN - Ondanks het beha-
_..?-.tVan de magische honderd-banlen"grens

' konden de basket-
bli_-l. Van Braggarts niet terug-
str,_.e?_ op een Perfecte wed-«ya. De reserves van OBC Osswaren geen partij (102-62) voor
trTr. "eerlenaren maar het ver-
hem s?el' vooral in de eerstezorL^.ugaf reden tot enige be-h^il eid- In de eerste klasseBra^a a/d _het tweede team van«iggarts haar ongeslagen sta-us .terwijl deKerkraadse forma-
met 4.

Kepu Stars in eigen huisc' *'-55 verloorvan Hoppers 2.
In Kerkrade moest Kepu Stars
aantreden zonder vaste coach
Ger van den Berg, terwijl zijn
vervanger Jos Wolfs zonder zich
af te melden verstek liet gaan.
Kepu opende sterk maar ver-
zuimde het karwei in de eerste
helftafte maken. Missers over en
weer gaven de wedstrijd een
rommelig karakter en het was
dan ook het meer geroutineerde
Hoppers dat in de slotfase aan
het langste eind trok. In deze
klasse bezetten de reserves van
Braggarts de toppositie.

dpri?garts wilde' na de twee ne-
vlamgen op "J- in eigen huis
velp ?en' doch vergat daarbij de
ten _ansen in sc°res om te zet-k». Uoor het vele gemis bleef de
d. tg Ult °ss gevaarlijk dicht in

echt „f? en kon Braggarts nooit
vent- d nemen- pas in de ze-
helfti!1016 minuut van de eerste
en k ak het Brabantse verzet» begon de Braggarts-machinewa-rm te draaien.

Daniëlle Roymans
beslagen ten ijs # De dames uit Voerendaal op de lange mat. Zij vielen echter buiten de prijzen.

Foto: BURO KUIT

van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

HEERLEN - De eerste winstpunten
zijn binnen, maar de wijze waarop
de herenvolleybalhoofdmacht van
Pancratiusbank/VCH afrekende
met zekere degradatiekandidaat
Polaris, gaf weinig aanleiding tot
voldoening. De Heerlense volley-
ballers etaleerden daarvoor te wei-
nig durf en daadkracht, zodat de
ontmoeting geen moment echt wist
te boeien: 3-1 (15-2,15-9, 11-15, 15-5).

Opslagmissers en een matige, soms
angstige afwerking bepaalden het
spelbeeld van de thuisploeg tegen
het op leeftijd gekomen zestal uit
Helmond. Door de last van de jaren
liet Polaris de lage verdedigingvoor
wat het waard was. Desondanks
hadden de Heerlense aanvallers ge-
middeld drie pogingen nodig om
een punt te scoren.

In St. Anthonis verloor Datak/VCL
2 met afgetekende cijfers van Acti-
via: 3-0 (15-4, 15-8, 15-9). De Land-
graafse formatie was onderbezet
door het ontbreken van Tino Belle-
makers(blessure) en Ramon Jung-
bauer (militaire dienst). Slechts in-
cidenteel kon men Activia redelijk
partij geven, maar, zo analyseerde
coach Wim Thewissen: „die mo-
menten waren zeer schaars. Het is
duidelijk dat we op dit moment in
een diep dal verkeren." Furos Kerk-
rade boekte een aardig bekersuc-
cesje door het een divisie hoger spe-
lende, maar pover acterende SEC/Vvolledig zoek te spelen: 3-0 (15-5, 15-
-3, 15-12).

Kansloos

laten liggen om ons zelfvertrouwen
op te schroeven.Dat nog eens extra
manifest door het gebrek aan steun
die de wisselspelers kregen in het
veld." Uyterschout doelde daarmee
voornamelijk op de derde periode
waarin de thuisploeg een 2-4 opstel-
ling hanteerde, maar zoveel fouten
aaneen reeg, dat Polaris uitgelaten
de eerste setwinst in zes duels kon
begroeten.

Coach Huub Hollands beperkte
zich na afloop terecht tot: „Dit was
collectief zo onder de maat, dat ik er
geen commentaar op heb." En de,
qua inzet, wel een voldoende sco-
rende aanvoerder/spelverdeler Pim
Uyterschout: „We hebben een kans

Springtitel
damesteam

Albatros

kUn?£_P " De 15-jarige Sittardse
«■eidt " uSter DaniëlleRoymans be-
voor Zlcn momenteel zeer intensief
Pen u?P de wereldkampioenschap-
het i nstnJden, die deze maand in
1ow!_Soslavische Sarajevo van 26

e_tot 2 decembergehouden
rjeria h

Limburgse, die in Ne-
tütkr. .al twee Jaar biJ de senioren
ren f.11"' hoopt op deWK van junio-ren redelijk succes te boeken.

iet n haar schaatstechniek is

aanmerkelijk opgevijzeld na een
jaar intensief trainen, momenteel
krijgt ze van de Sittardse balletdo-
cente L. van Heteren het artistieke
gedeelte bijgebracht. Aanvankelijk
gebeurde dit binnenshuis, sinds en-
kele dagen is ze aan de praktische
uitvoering op het ijs bezig. De geo-
grafie vormt een groot onderdeel
van het kunstrijden, dat bij goede
uitvoering de puntenwaardering
ook zal beïnvloeden.Dit weekeinde
is Daniëlle Roymans in actie voor de
kwalificatie van het WK. Alhoewel
het bijna zeker is dat ze aan de WK
deelneemt, zal ze de kwalificatie-
wedstrijden moeten rijden. De eer-
ste, enkele weken geleden in Assen
verreden, heeft ze al gewonnen.

HELDEN - De laatste
provinciale kampioen-
schappen toestelsprin-
gen van de LKGB ver-
liepen met 25 deelne-
mende verenigingen
vlekkeloos. De beste
prestaties op de lange
mat werden door de
meisjesteams van Pa-
trick Echt en Concordia
Parmingen geleverd.
Ook Excelsior Schim-
mert was met de jon-
gens succesvol door ti-
telverdediger Olympia
Roermond naar plaats
twee te verwijzen.

verdediger Albatros
Nuth viel hier niet eens
in de prijzen. Het da-
mesteam uit Nuth ver-
dedigde wel succesvol
de titel springen over
toestel. Het heren- en
meisjesteam van de
Gulpener Turnclub was
op deze discipline even-
eens succesvol.

Uitslagen:
Lange mat jongens: 1.
Olympia Roermond; 2.

&ERBANKEN - Het Lim-ba»P dartsteam heeft in Onder-den de eerste Nationale com-
overtuigend ge-

in*.. n van het Midden-Neder-team. Terwijl de heren met
rn-.,f4 eindstand duidelijk'dakte wie de sterkste was,2n,en de dames met 6-3 hunWedstrijd.

Excelsior Schimmert;
3. Eendracht Kerkrade.
junioren: 1. Excelsior
Schimmert; 2. Olympia
Roermond, heren: 1.
Excelsior Schimmert.
meisjes: 1. Patrick
Echt; 2. Concordia Par-
mingen; 3. SV Schaes-
berg. meisjes junioren:
1. Concordia Parmin-
gen; 2. SV Schaesberg.
Minitrampolinesprin-
gen, meisjes: 1. Gulpe-
ner Turnclub; 2. Juven-

BC Victoria werkt
verplicht nummer af

HAARLEM - In de hoofdklasse
van de badmintoncompetitie
leed Victoria Hoensbroek tegen
Duinwijck een ruime nederlaag.
Victoria moest het zonder de ge-
blesseerde Frans Swinkels doen,
terwijl Duinwijck op volle sterk-
te aantrad, dus met de internatio-
nals Alex Meyer en Pierre Pelu-
pessy. Gezien het bekende
krachtsverschil tussen beide
ploegen, koesterde Victoria geen
enkele illusie. De ploeg verzuim-
de er echter een degelijke oefen-
wedstrijd van te maken; alle par-
tijen werden met duidelijke cij-
fers in twee sets verloren, zodat
de wedstrijd alleen statistische
betekenis kreeg.

In de tweede klasse van de lan-
delijke competitie stond de top-
per Carvin (Geleen) tegen Victo-
ria 2 op het programma. De beide

koplopers ontliepen elkaar niet
veel. Bij een 3-3 stand werd er
begonnen met de beide ge-
mengddubbelspelen. Victoria
moest improviseren, omdat Me-
lani Lutgens en Renate Nolten
geblesseerd thuis waren geble-
ven. Carvin won beide gemengd-
dubbelspelen en dus ook de
wedstrijd (5-3). De Geleense fu-
sie-club van VIN en Carperion
gaat nu met drie punten voor-
sprong alleen aan de leiding. In
de eerste klasse bleef BC United
leider via een 7^4 zege op het
Brabantse Nuenen. ESPE Heer-
len blijft goed volgen. Met een
duidelijke 8-3 zege op Arnhem _
bleefESPE tweede en werd Arn-
hem naar de degradatie-zonever-
bannen. De andere degradatie-
kandidaten, Whippet Maastricht
en BC Weert konden dit week-
end geen punten sprokkelen.

Ta Margraten, dames: 1
Swentibold Sittard; 2
Albatros Nuth; 3. Gul
pener Turnclub.
Mixed-wedstrijden: 1.
Swentibold Sittard; 2.
Gulpener Turnclub; 3.
Turnvereniging Kaal-
heide.
jongens: 1. Eendracht
Kerkrade. jongens ju-
nioren: 1. Juventa Mar-
graten, heren: 1. Swen-
tibold Sittard; 2. Gulpe-
ner Turnclub; 3. Turn-
verenigingKaalheide.

Minitrampolinesprin-
gen over toestel, meis-
jes: 1. Gulpener Turn-
club; 2. Juventa Mar-
graten, dames: 1. Alba-
tros Nuth; 2. Gulpener
Turnclub. jongens: 1.
Juventa Margraten, he-
ren: 1. Gulpener Turn-
club; 2. Turnvereniging
Kaalheide.

Naast Dordrecht zal ook het resul-
taat dat zij behaalt in Karl Marx-
stadt waar vele vedetten te samen
komen, meetellenvoor de WK-kwa-
lificatie. Zij gaat als enige Neder-
landse naar de wedstrijden in Karl
Marx-stadt, waar gereden wordt om
de blauwe Schwerterbokaal.

Swentibold Sittard
scoorde met het mini-
trampolinespringen de
hoogste punten en ver-
dedigde probleemloos
de dames- en herenti-
tels. Ook de mixed wed-
strijd werd door Swen-
tibold gewonnen. Titel-

Sport kort

Van onze volleybalmedewerker

HEERLEN - Twee keer hadden de volleybalsters van
Pancratiusbank/VCH 2 in de afgelopen weken de winst
onder handbereik. Zaterdagmiddag tegen Valuas/VCT
bleef de grotendeels uit talentvolle tieners samengestelde
Heerlense equipevoor het eerst in dit seizoen aan de posi-
tieve kant van de score: 3-1 (15-10, 5-15, 15-12, 15-4). Met
dit resultaat steeg de ploeg van Jos Geraedts liefst drie
plaatsen op ranglijst van de tweede divisie C.

Limburgs dagblad 1 sport

VCH-tieners
over de drempel

Winst op Valuas/VCT bevestigt opgaande lijn
SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK



Belofte
maakt
schuld

NK: Vanderlijde
start tegen

Floris Dekker
HEERLEN - Vijf Limburgse
boksers hebben ingeschreven
voor de Nederlandse kampioen-
schappen. Arnold Vanderlijde,
titelverdediger in het zwaarge-
wicht, komt in het toernooi voor
het eerst in actie op vrijdag 25
november. Zijn tegenstander in
sporthal Schuttersveld te Rot-
terdam is dan Floris Dekker van
BC Dordrecht. Jackie Tabak
van Olympia Hoensbroek start
die avond in het lichtgewicht te-
gen de Utrechtenaar Bert Pater.
Tabak is eigenlijk vederge-
wicht, maar hij wijkt uit naar
een zwaardere klasse, omdat hij
anders zou moeten uitkomen te-
genRegilio Tuur.

Overigens is Tabak niet de enige
bokser die op die manier de fa-
voriete Tuur ontloopt. Op vrij-
dag 18 november komen Anton
Klee en Louis Holzken, de twee
lichtwelters van BC De Ama-
teur, uit in de voorronden in
Leeuwarden. Anton Klee bokst
tegen Roy Leumen (Twente) en

Holzken tegen de Rotterdam-
mer Antonio Medina. Op zon-
dag 20 november stapt zwaar-
welter Marco Veurink van BC
De Landgraaf in Zaandam in de
ring tegen Campolot (De Vol-
treffer Utrecht). De finales zijn
op maandag 28 november in de
Rijnhal in Arnhem.

" Professional John van Elteren
is sinds kort 'bondsleraar bok-
sen.' Hij slaagde met uitmunten-
de cijfers voor de opleiding tot
bondsinstructeur van de Neder-
landse Boksbond.

" Tijdens bokswedstrijden in
Aken won middengewicht John
Scheyvens (Limburgia) door rsc
in de tweede ronde van Kapat-
sos (BC West Keulen). Welterge-
wicht Marcel van de Waterd
(Landgraaf) versloeg Karahan
(Post Aken) door rsc in de eerste
ronde. Jéróme Goebels (Lim-
burgia) en Roy Veurink (Land-
graaf) boksten onbeslist.

door wiel verheesen

verplichtingen gaat zijn werk bij Adrie Gordijn in manege De
IJzeren Man gewoon door. Rijden en paarden begeleiden.

WEERT- Een etmaal na zijn overwin-
ning in Jumping Amsterdam werd
Rob Ehrens in Almere tijdens het TV-
programma Studio Sport de NSF-
prijs van vijfentwintighonderd gulden
overhandigd. Vandaag geeft hij les in
Ermelo en vanaf donderdag behoort
hij op Olympic Sunrise tot de deelne-
mers aan Jumping Indoor Maastricht.
Het zijn drukke dagen voor de uit Sle-
k/Echt afkomstige en in Weert woon-
achtige springruiter, want tussen alle

Rob Ehrens vast in zadel
IJshockeycoach:

'Ik geef geen
opdracht om

een speler
neer te slaan'

BEEK - Belofte maakt schuld-
Gouverneur Sjeng Kremer»
hield zich gisterochtend aan zij"
woord door de selectie van Rod»
JC op de luchthaven in Beek ui'
te zwaaien voor het vertrek naaf
Charkov in Rusland. De commis-
saris van de Koningin in Lim-
burg had zich geërgerd aan M*
feit, dat Roda JC enkele weke»
geleden voor de vlucht naar de
EC-wedstrijd in het Portugese
Guimaraes niet vanaf Beek-
maar vanaf Zaventem in Brussel
vertrok.

Hij nam daarovercontact op met
interim-woorzitter Serve Kuyer
van Roda en sprak de uitdrukke-
lijke wens uit, dat de Kerkrade
naren bij het volgende Europa-
cup-avontuur Beek als vertrek-
plaats zouden kiezen. Als tfcgefl'
prestatie deed hij het gezelschap
rond half tien persoonlijk uitg^
leide. Voor de spelers ('maai
eigenlijk meer voor de vrouwe"
of vriendinnen') had hij als pr?"
sentjeeen zijden sjaal met daari"
verwerkt de Limburgse vla-
meegebracht.

Sjeng Kremers stak de Limburg-
se cupfighter in een korte toe
spraak een hart onder de riel" 1

voor het zware karwei tegen Me-
tallist Charkov. Dat hij daariijeen politiek tintje verweef, z*
niemand verbazen. „Ik ben bW
dat nu voor Maastricht Airport'|
gekozen, want het zat me nté1

lekker dat U de vorige keer na^Zaventem uitweek. Het liefs'
had ik U vanaf de nieuwe Oost'
West Baan uitgezwaaid. Dat i°^
met het oog op de reis naar Rus'
land zeer toepasselijk zijn voO
de Oost-West verhouding".

bele neusbeenbreu»
en een lichte hersen-
schudding ovet
Andjelic wijst Notj
tens beschuldig»l»
van de hand: „Ik heb
die opdracht niet ge-
geven. Zulke akke-
fietjes laat ik mijll
spelers niet uithale"
en ik geef al hele-
maal geen opdracht
om een spelerneer te
slaan. Ik heb contact
opgenomen met
Notten en Nelsofl
om de zaak uit f"
praten. Nelson zegt.
dat hij niet precies
weet wat er is ge"
beurd." Het medisc»1

team van Smoke
Eaters stelt alles i£het werk om Je"
Nelson weer fit te
krijgen voor het due'
zondagavond in G?
leen tegen Heeren-
veen.

strijd te spelen tij-
dens het ijshockey-
duel zaterdagavond
in Heerenveen. Ma-
nager Huub Notten
van Smoke Eaters
uitte dat vermoeden
na afloop van dc met
4-3 verloren wed-
strijd. Jeff Nelson,
topscorer van dc
Eaters, hield aan dc
charge een driedub-

Van onze
ijshockey

-medewerker

GELEEN/HEEREN-
VEEN - Coach Alex
Andjelic van BP
Oilers Heerenveen
ontkent met klem,
dat hij zijn speler
Vallier opdracht zou
hebben gegeven Jeff
Nelson van Smoke
Eaters uit de wed-
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" Nagenieten in huiselijke kring. 'Kijk, daarrijdt pappie", zegt Vilja Ehrens tegen zoontje Rob-
bert bij het zien van de videobeelden van JumpingAmsterdam, waar Rob Ehrens op Olympic
Sunrise de hoofdprijs opeiste. Foto: PETER DEJONG

weer van toepassing is, dat er bij een
fabelachtig bod altijd tussentijds
verandering in de situatie kan ko-
men. Laat het me zó stellen: de
waarde van het paard wordt be-
paald door degene, die het dier wil
kopen."

Hoe dan ook, Gordijn verwacht, dat
er pas serieuze aanbiedingen ko-
men over twee jaar. „Wij zitten dan",
zegt hij, „in de periode, dat de Olym-
pische Spelen van 1992 in Barcelo-
na naderbij komen. Uit ervaring
weet ik, dat twee jaarvóór zon eve-
nement de echte handel begint. We
wachten dus maar rustig af. Het zou
voor de sport ook beter zijn, dat
Olympic Sunrise in Nederland
blijft, waarbij ik allerminst wil voor-
bijgaan aan de uitstraling, die het
dier ook voor mijn stal heeft".
Met het oog op Jumping Indoor
Maastricht, kortweg JIM, voegt
Adrie Gordijn hier nog aan toe: „Ik
heb de organisatoren in Maastricht
gezegd, dat ik het geweldig zou vin-
den als Ehrens na Helsinki en Am-
sterdam ook in het MECC op de
hoofdprijs beslag legt. Voor het ove-
rige zullen we het verdere wed-
strijdprogramma heel selectief be-
kijken. Niemand is er mee gebaat
als er straks een uitgereden paard in
Florida aan de finale van de wereld-
beker begint."

Ehrens. „De mensen kunnen niet
aan de gang blijven. Het is amper
twee weken geleden, dat mijn man
in Helsinki ook al de éérste wed-
strijd om de wereldbeker won. Weet
je, dat het hem maandag nog te lang
duurde voordat wij naar naar zijn
zus in Beek konden om daar ons
zoontje Robbert van 2/2 jaar op te

halen, die daar gedurende Jumping
Amsterdam verbleef."
Slotcommentaar van Rob Ehrens in
de TV-uitzending: „Voor toppaar-
den is altijd belangstelling, dus ook
voor Olympic Sunrise. Ik heb ech-
ter nog geen gegadigden gezien.Het
is ook niet mijn pakkie an. Ik doe
gewoon mijn werk."

„Nee, kopers voor het paard hebben
zich nog niet gemeld', aldus Gor-
dijn na alle speculaties over de op
handen zijnde verkoop van Olym-
pic Sunrise. „In publicaties, daags
na het optreden in de RAI, werd zo
ongeveer weergegeven als zou het
paard de langste tijd bij mij in de
stalhebben gestaan, maar zon vaart
zal het niet lopen. Uiteraard weetje
nooit wat de eigenaars doen als er
iemand opduikt, die een miljoen of
nog meer gulden neertelt, maar of
op korte termijn een dergelijk bod
uitgebracht wordt? Bovendien, er is
nog een contract."

Met dit laatste bedoelt Adrie Gor-
dijn een verbintenis tussen hem en
de Stichting Nederlands Olympisch
Paard, die voor vijftig procent eige-
naar van het elfjarig paard is. De an-
dere helft is het duo Klaver-Zoer.
„De overeenkomst dat Olympic
Sunrise in mijn stal staat en door
Rob Ehrens bereden wordt, geldt
nog tot 1 januari, alhoewel ook hier

Thuis in Weert deelde Vilja Ehrens-
Scherens, de 29-jarige echtgenote
van de succesvolle springruiter, in
de vreugde. Bescheidenheid was
desondanks troef. „Zondagavond,
na zijn geslaagd optreden in Am-
sterdam, is Rob zelfachter het stuur
van de vrachtwagen gestapt waar-
mee Olympic Sunrise en de andere
paarden naar Weert vervoerd wer-
den", vertelt zij. „Het zal tien uur ge-
weest zijn toen wij in Limburg arri-
veerden."
Vanzelfsprekend kwamen zowel 's
avonds alsook in de loop van maan-
dag, overdag, felicitaties binnen.
Een feestje werd desondanks ach-
terwege gelaten. „Het aantal bloem-'
stukken, dat bezorgd werd was
trouwens beperkt", aldus mevrouw

HEERLEN - Het bondsvijftal da-
mes van de Heerlense Kegel Bond
veroverde in Zwolle het nationale
B-kampioenschap in de tweede af-
deling. Het team, bestaande uit de
dames M. Hermans, R. Theunissen,
G. Krumm, N. Op het Veld, E.
Knubben en reserve L. Embrechts,
behaalde 2167 hout. Hoogezand-
Sappemeer werd tweede met 1995
hout. Maastricht eindigde als vijfde
met 1907 hout. De Heerlense dames
promoveren naar deeerste afdeling.
Het vijftal van de Kegel Bond Sit-
tard-Geleen werd kampioen in de
derde afdeling. De ploeg I. Bruy-
nenberg, T. Geurts, R. Peters, A.
Huntjens en B. Helgers zegevierde
met 2087 hout. Tweede werd Oost-
Gelderland 3 met 2058 hout. Het
Limburgse team promoveert naar
de tweede afdeling.

Kegeltitels
naar Heerlen en
Sittard-Geleen Jan van Wijk

naar TVM
HOOGEVEEN - Jan van Wijk (Pa-
nasonic) rijdt volgend seizoen voor
de TVM-wielerploeg van Cees
Priem. De Noordhollandse beroeps-
renner begint bij Priem aan zijn
vierde profjaar. De 26-jarige Van
Wijk wordt gezien als een belangrij-
ke knecht, vooral in geaccidenteerd
terrein. Van Wijk is de zestiende
renner in de ploeg, die de Australiër
Anderson als kopman heeft. De
contracten met de neoprofs Patrick
801, Martin Schalkers en Rob
Kleinsman zijn verlengd. Jan Sie-
mons en de BelgLudo deKeulenaer
hebben zich ook akkoord verklaard
met de verlenging van hun verbin-
tenis.

HEERLEN - Door een 2-1 zege op
eigen veld tegen WW nam Suste-
ren ongeslagen de leiding in de
hoofdklasse damesvoetbal. Na een
1-1 ruststand (doelpunten Maria
Stelten 1-0, Angelique Leunissen
1-1) scoorde Angelique Bijlmakers
de winnende treffer voor Susteren.
Brevendia zorgde voor een daveren-
de verrassing door RKDEV met 8-0
terug terug te wijzen. Voor Breven-
dia scoorden Kwasten (2x), Jacobs
(3x) en Ten Beitel (3x). Venray won
verrassend met 7-1 van MVC, waar-
bij Angelique Bouvee driemaal
scoorde. Quick Boys won van Nijs-
willer door doelpunten van Weyers
en Thomassen. Uitslag interregio-
competitie: Leveroy-ODC 0-2.

Damesvoetbal:
Susteren leidt

BERN - Dertien voetballers en één
trainer zijn voor de returns uit de
tweede ronde van de drie Europese
bekertoernooien geschorst. Drie
clubs moeten afzien van de diensten
van twee basisspelers. Glasgow
Rangers mist McCoist en Wilkins.
ASRoma moet het stellen zonder de
aanvallers Renato en Rizzitelli. Sa-
karyaspor uit Turkije kan niet be-
schikken over Kolcu en Blerim..
Trainer Mustafa Denizli van Galata-
saray moet van de tuchtcommissie
van de Europese Voetbalunie, de
Uefa, op detribune plaatsnemen. In
de eerste wedstrijd tegen Xamax
was de Turk twee keer gewaar-
schuwd. De geschorste spelers: Dib
(Monaco), Kolcu en Blerim (Saka-
ryaspor), Keshi (Anderlecht), Kris-
ten (Dynamo Dresden), Mozer (Ben-
fica), Renato en Rizzitelli (AS
Roma), Juanico (Belenenses), Rui
Ribeiro (Sporting Lissabon),
McCoist en Wilkins (Glasgow Ran-
gers) en Sjalimo (Dynamo Minsk).

" BORN - In Bom slaagden
Schutte en Witteman tijdens jiu-
jitsu dan-examens voor de derde
dan. De tweede dan behaalden
Van Wissem, Leenen en Pollard.
Voor de eerste dan slaagden ze-
ventien kandidaten.

Uefa schorst
dertien spelers

DEN HAAG - Winnende bedragen sport-
prijsvragen; lotto 44: eerste en tweede prijs
geen winnaars; derde prijs: 85 winnaars die
ieder bruto ’ 4.809,70 ontvangen; vierde
prijs 3.533 winnaars, ieder ’ 115,70; vijfde
prijs 60.055 winnaars, ieder ’ 5. Cijferspel
44: eerste prijs 1 winnaar; tweede prijs 4
winnaars; derde prijs 28 winnaars; vierde
prijs 231 winnaars; vijfde prijs 2.280 win-
naars. Toto 44: eerste prijs 11 winnaars, die
ieder bruto ’ 2.181,30 ontvangen; tweede
prijs 319 winnaars, ieder ’ 50,10; derdeprijs
3.630 winnaars, ieder ’ 11,00. Toto-gelijk
44: eerste en tweede prijs geen winnaars;
derde prijs 21 winnaars die ieder ’ 105,60
ontvangen; vierde prijs 614 winnaars, ieder

’ 5,50.

Pasealle Druyts
houdt Zandvoorts
aanbod in beraad

Van onze
tennismedewerker

MAASTRICHT - De
Maastrichtse tennis-
ter Pasealle Druyts,
die eerder dit jaar
met ruzie opstapte
bij de Voorburgse
club Leeuwenberg,
heeft geen gebrek
aan belangstelling.
De tennisvereniging

Zandvoort zwaait
met een lucratief
contract, en zij is on-
der andere benaderd
door het Leidse Uni-
cum, Bosheim Bus-
surn en Dekker Ten-
nis uit Warmond.
Pasealle Druyts weet
nog niet of zij het
Zandvoortse voor-
stel zal accepteren.
„Ik wil best weer

eens in Limburg spe-
len. In het westen
behoor je toch nooit
echt bij de club," al-
dus Pasealle Druyts,
die op dit moment
regelmatig bij Ready
Maastricht traint.
„Maar een nadeel is
dat ik met een Lim-
burgse club niet in
de hoogste klasse
kan uitkomen." Na
terugkeer van haar
buitenlandse toer-
nooienreeks, die
haar van Israël via
Oostenrijk naar
Hongarije voert, zal
zij een beslissing ne j'
men.

Toto/lotto

" Het Roda-gezelschap startklaar op Beek. Foto: WIDDERSHOVEN
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Manegehouder Adrie Gordijn: 'Zo vlug wordt Sunrise niet verkocht'
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