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Voorhoeve: '25
miljoen voor
politie nodig'

Van onze Haagse redactie
EERT - VVD-fractievoorzitter

gülH eve denkt dat 25 milJ°en
Po«vn voldoende is om de rechts-
sen t

Van de Politie-functionaris--11 teverbeteren. Voor de lange ter-
Voq

1 Zet Voorhoeve wel iets in het
tjetr? te* van premier Lubbers poli-
eha n over te dragen aan mare-
kon!i Ssee en douane. In december
Oftiri de VVD met een eigen plan

4 ]_ de problemenbij de politie op te, ussen.
t tye noeve zei dit gisteravond in

-.;; ert* waar hij een bijeenkomstvanJn Partij bezocht. De WD'ers wer-
.c" daar onthaald op een luid fluit-j l tl^Cert van enkele politiekorpsen.
i* i_ a^er van de landelijke actie-
« 'u,g Van de politie werden de politici
j teonthaald*
i o^T"fractievoorzitter Bert de Vries
t Van rging in Hom eenzelfde ont-
i Dr.rf st' Naar zijn mening wordt de

Oqu "niet echt slecht betaald, maar
lo f

iet overbetaald. De Vries ge-
Be* 'n een °P*oss:*ng van de huidi-

" dp rn °eilijkheden via het aanstaan-
*" iv, °Verïeg tussen bonden en politie-H^-nistersT

Losgeld voor
ontvoerd

kind geëist
fcST -dp^OHE - Verscheidene honder-, n Westduitse politiemensen zoe-. n naar de ontvoerder van de 15
beÜanden oude peuter Patrick Pad-
„J'S. die ook de oma van het kindr**ood heeft, zo heeft gisteren deSjjhtie in Eslohe in de WestduitseJ^lstaat Noordrijn-Westfalen mee-
jjfdeeld. Gisteren meldde zich
Up and, die een „losgeld van miljoe-
ei

n eiste. De politie beschouwt des als echt. Eslohe ligt op 140 kilo-
eter van de grens met Nederland.

Geen bon
In Limburg werd gisteren echter
niet overal sympathie getoond voor
de acties. In Landgraaf was burge-
meester Coenders niet gelukkig met
het initiatief van de agenten om
voorlopig geen bekeuringen meer
uit te schrijven voor kleine overtre-
dingen, geen gevolg te geven aan
uitgevaardigde arrestatiebevelen en
de binnengekomen post van het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken
niet te openen.

Tijdens een protestdemonstratie
boden zon 80 agenten van de ge-
meentepolitie uit de Oostelijke
Mijnstreek en vijftig adspirant-
agenten van de politieschool in
Landgraaf, Brunssum, Heerlen en

Kerkrade petities aan aan de burge-
meesters in die plaatsen.

" Zon tweehonderd geüniformeerde politiemannen en -vrou-
wen trokken gisteren in Maastricht in optocht en voorzien van
een grote variëteit aan spandoeken naar het stadhuis.

Foto: WIDDERSHOVEN

Het weer
J^STIG NAJAARSWEER
ll*l een hogedrukggebied in
ö

et Kanaal wordt met een°ord-westelijke luchtstro-
lnS eerst veel bewolking
afgevoerd, waaronder het

rte * droog blijft. Later op de
LaS zal het hogedrukgebied
*ar invloed doen gelden en
j3' de zon zich ook laten zien.
e wind is zwak uit het noord-
esten. De lucht is van oor-Prong koel en helderen daar-

J 1» wordt het 10 graden. Voor
ve komende nacht wordt mist
,erwacht bij een minimum-e*-nperatuur van 6 graden.

w°or meer informatie over het
£,eer in Limburg kunt u bellen
"■3-91122346.
J^NDAAG:rjoop: 07.59 onder: 16.49/"aan op: 13.40 onder: 22.12JJORGEN:h? nop: 08.01 onder: 16.47

13.59 onder: 23.30

Ook Portugal en
Spanje bij WEU

LONDEN - Spanje en Portugal zijn
gisteren in Londen toegetreden tot
de Westeuropese Unie, het militair
bondgenootschap van Frankrijk,
Groot-Brittannië, de Duitse Bonds-
republiek, Italië en de Benelux.

Een probleem waar de ministers
thans mee worden geconfronteerd
is het verlangen van Turkije om lid
te worden van deWEU. Geen van de
huidige WEU-leden lijkt daar op dit
moment veel voor te voelen.

Skinhead
moet Arme
Frank lezen

LEVERKUSEN - Alsnog de
geschiedenisles overdoen.
Dat moet een Westduitse
skihhead van een rechter in
Leverkusen. De jongeman
werd veroordeeld tot het le-
zen van het Dagboek van
Arme Frank. Hij moet daarna
ook een samenvatting van 15
bladzijden maken.

De jongeman had door de
stad gelopen met een haken-
kruisvlag in de hand.Een Ne-
derlandse voorbijgangster
nam daar aanstoot aan, waar-
op hij haar toevoegde: „Hitler
zou korte metten met u heb-
ben gemaakt." De skinhead
moet verder een boete van
ruim 500 gulden betalen.

Brede steun voor
protesten van ruim

30.000 agenten

Politie klaar voor harde acties

Pomphouder
door het lint na
alweer een

r-° of~ , 4 1ioverval

Van onze verslaggevers

DEN HAAG - De politie-
bonden zullen hardere
acties gaan voeren, als de
wensen van het politie-
personeel niet worden in-
gewilligd. Dat zeiden Ger
Koffeman, voorzitter van
de Algemeen Christelijke
Politiebond, en zijn colle-
ga Leen van der Linden
van de Nederlandse Poli-
tiebond gisteren na af-
loop van de succesvol
verlopen actiedag, waar-
aan meer dan 30.000 poli-
tiemensen hebben deel-
genomen en die daarmee
de grootste actie in de ge-
schiedenis van de politie
is geworden.

Tot nu toe zijn de acties van de poli-
tiebonden zeer publieksvriendelijk
geweest. Ook gisteren ondervond
de bevolking nauwelijks hindervan
de protestbijeenkomsten én soms
ludieke demonstraties van de poli-
tie. Of dat zo blijft, hangt af van de
politieke reactie op het verzet van
de politie. Morgen komen bonden
en kabinet weer bijeen om het over-
leg voort te zetten.

fellere opstelling van de bonden
is vooral ingegeven door de steun
van bestuurlijke organisaties. Tien-
tallen korpschefs, burgemeesters en
commissarissen van de koningin
hebben gisteren - al dan niet ver-
bloemd - begrip getoond voor de. eisen van de politiemensen.

Maastricht
Door de Roermondse winkelstraten
trokken ruim honderd mannen en
vrouwen van de Rijkspolitie Lim-
burg en het gemeentelijk politie-
korps. In Maastricht trokken zon
tweehonderd geüniformeerde poli-
tiemannen en -vrouwen in optocht
en voorzien van een grote variëteit
aan 'actie-attributen' naar het stad-

huis, waar een petitie werd aange-
boden.
De Steinse gemeentepolitie had de
dorpskennisaangegrepenom op lu-
dieke manier te protesteren in een
heuse ballentent, terwijl de politie-
mannen van Beek een plaatselijk
uitzendbureau 'overvielen' om zich
in te laten schrijven voor een 'beter
betaalde baan.

Belofte van minister Smit-Kroes:

Miljoenen extra
voor Limburgse
infrastructuur

Van onze verslaggever
WEERT - Van de bijna twaalf mil-
jard diehetrijk dezeeeuw nog extra
gaat uittrekken voor verbeteringvan wegen, kanalen en spoorlijnen
zal een aanzienlijk deel in Limburg
terecht komen. Die belofte deed mi-
nister Smit-Kroes (Verkeer en Wa-
terstaat) gisteravond tijdens een ju
bileumbijeenkomst van de WD in
Weert.
Smit-Kroes noemde Limburg 'het
bruggehoofd van Nederland in
Europa' omdat onze provincie een
belangrijke distributiefunctie heeft.
Een functie die in de toekomst vol-
gens de minister nog verder moet
worden uitgebreid.

Hoeveel geld ze de komende jaren
beschikbaar wil stellen voor verbe-
tering van deLimburgse infrastruc-
tuur wilde Smit-Kroes niet zeggen.

„We moeten niet provinciegericht
denken, maar kijken naar de gebie-
den waar de infrastructuur een in-
jectie moet hebben. Maar Limburg
hoort daar zeker bij", aldus Smit-
Kroes

De minister benadrukte nog eens
dat bij een goede infrastructuur ook
een volwaardig vliegveld hoort. Zij
wees erop dat de Oost-westbaan op
luchthavenBeek hoe dan ook moet
worden aangelegd.

Verwijzend naar het striemende
fluitconcert van actievoerende poli-
tie-agenten waarmee zij en haar col-
lega-ministers Nijpels en Korthals-
Altes bij aankomst in Weert werden
onthaald, zei Smit-Kroes: „Als je te-
gen dat oorverdovende lawaai be-
stand bent, moet het geluid dat
vliegtuigen veroorzaken ook te dra-
gen zijn".

Van Loen
in Oranje

KERKRADE/ZEIST - Naast Wilbert
Suvrijn is met John van Loen giste-
ren een tweede Roda JCer gese-
lecteerd voor het Nederlands
team, dat morgen, woensdag in
Rome een oefenduel tegen Italië
speelt.

De lange spits werd door bonds-
coach Thijs Libregts op het laatste
moment voor de interland opge-
roepen, als gevolg van de vele af-

zeggingen. Naast de afvallers Van
Tiggelen, Wouters, Bosman, Kieft,
Erwin Koeman, Hiele, trok AC Mi-
lan gisteren Ruud Gullit terug, om-
dat de sterspeler n< niet volledig

hersteld is van een dijbeenblessu-
re.

De vijf nieuw geselecteerden,
naast Van Loen, zijn: Menzo (Ajax),
Kruzen en Koot (PSV) en de beide
debutanten Eykelkamp (Gronin-
gen) en Reekers (Bochum).

Actieweek in Maastricht

Studievuist
tegen Deetman

Van onze verslaggeefster
MAASTRICHT - Studenten uit
het wetenschappelijk- en hoger
beroepsonderwijs zijn gisteroch-
tend een landelijke actieweek ge-
start tegen het onderwijsbeleid
van de overheid. Bij de Rijksuni-
versiteit Limburg in Maastricht
schreven zich bijna driehonderd
studenten in voor 'de faculteit
Gezond Verstand Wetenschap-
pen': een alternatief lesprogram-
ma voor de universiteit en HBO-

instellingen in Maastricht. Voor
vandaag staat een dodenmars op
het programma, waarbij het Ho-
ger Onderwijs symbolisch ten
grave wordt gedragen.

De studenten, die in juni van dit
jaar ook al massaal actie voer-
den, eisen geen verdere bezuini-
gingen op de studiefinanciering.
Daarnaast vinden zij dat de Har-
monisatiewet, die langer stude-
ren dan zes jaar onmogelijk
maakt, moet worden afgeschaft.
Verder protesteren de studenten
tegen het achteruit gaan van de
kwaliteit van het onderwijs in
ons land.

vandaag
# De vrolijkheid van

Jantje Koopmans
Pagina 9

# Kerkraads bedrijf
naar België

" Ziekenfonds doet in
reizen

Pagina 13

" ABP achter met
oorlogsuitkenngen
Pagina 15

sport
# Smoke Eaters luidt

noodklok.

# Limburgse onder-
scheiding voor
Frans Maassen.

# Tegenslag voor
Pierre Essers
in Homburg.

Na gijzeling automobilist

Dubbele
overval in
Maastricht

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - In samenwerking
met haar Belgische collega's speurt
de Maastrichtse politie naar twee
gewapende Belgen, die in de nacfit
van zondag op maandag in Hasselt
een automobilist in diens eigen wa-
gen gegijzeld hebben gehouden,
vervolgens in Maastricht een voet-
ganger hébben beroofd en even la-
ter in diens ouderlijke woning nog-
maals geld wilden vangen. Uitein-
delijk dienden ze hun Maastrichtse
slachtoffer met een vuistvuurwapen
een klap op het hoofd toe. Afgezien
van de waarde van de door hen ge-
stolen auto bedroeg de buit van
deze brute, dubbele beroving zes
tientjes.

PLO besluit
tot oprichting

eigen staat
ALGIERS - De Palestijnse Nationa-le Raad (PNC) heeft gisteren beslo-
ten op zokort mogelijke termijn een
onafhankelijke Palestijnse staat op
te richten en een voorlopige rege-
ring te vormen. Palestijnse zegslie-
den in Algiers verklaarden dat de
officiële aankondiging vandaag zal
plaatshebben zodat 15 november de
officiële datum van de onafhanke-
lijkheid zal worden.

De PNC, het Palestijnse parlement
in ballingschap, laat het tijdstip
voor het instellen van een voorlopi-
ge regering over aan de uitvoerende
raad van de Palestijnse Bevrijdings-
organisatie PLO. Zolang deze voor-
lopigeregering nog niet is gevormd,
zal het uitvoerend comité van de
PLO als zodanig fungeren.

De Palestijnse Nationale Raad heeft
gisteravond verder - zoals verwacht
- een nieuwepolitieke strategie aan-
vaard, waarin impliciet de staat Is-
raël wordt erkend en het terrorisme
wordt afgezworen. De Nationale
Raad (PNC) aanvaardde alle VN-re-
soluties over het Israëlisch-Pales-
tijnse conflict.
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Duo Otto/Ehlen
muzikale eenheid

VAALS - In het museum 'De Kopermo-
len' te Vaals concerteerden zondag-
avond Ottolien Otto (dwarsfluit) en To-
nie Ehlen (piano), die al sinds enige ja-
ren een muzikaal duo vormen. Als een
soort rode draad liep een viertal volko-
men verschillende composities voor
fluit en piano door het programma.
Daarnaast werden er enkele solo-stuk-
ken uitgevoerd, waaronder een pre-
mière: 'Q'amas laura voor fluit, door
Robert Heppener in 1986 weliswaar
voor Ton de Leeuw ter gelegenheid
van diens zestigste verjaardag ge-
schreven, maar nu pas voor het eerst
uitgevoerd.
De titel ('Die de lucht verzamelt') maakt
het idee achter dit stuk duidelijk: muzi-
kale motiefjes en expressieve melodi-

sche brokstukken gaan als dwarrelen-
de blaadjes in dewind omhoog en om-
laag, door Ottolien Otto op haar 'lucht-
instrument' fantasierijk vertolkt. Tonie
Ehlen speelde behalve het 'Herbstlied'
uit Tsjaikovski's 'Die Jahreszeiten'
voor piano- waarin een (over)gevoelig
afscheid van de zomer doorklinkt - de
Toccata uit 'Arcana Musae Dona' van

Rudolf Escher. Het is een virtuoos
werk, waarin de watervlugge toccata-
nootjes elkaar in hoog tempo rusteloos
blijven achternalopen, al had de pia-
niste er toch wel enige moeite mee.

In de vier composities voor fluit en pia-
no manifesteerden de twee musicien-
nes zich als een hechte muzikaleeen-

heid. Mozarts sonate in F (KV 376),
oorspronkelijk een vioolsonate, werd
parelend gespeeld; het door Mozart
als begeleiding bij de pianopartij ge-
dachte melodie-instrument had m.i.
echter best wat ondergeschikter kun-
nen klinken, waardoor de bedoeling
van Mozart (sonate voor piano en fluit)
daardoor meer gestalte had gekregen.
De sonate uit 1945 van Bohuslav Mar-
tinu, die het duo vorig jaarook tijdens
een INTRO-concert te Maastricht uit-
voerde, zit vol oude Boheemse folklo-
reklanken die springlevend vertolkt
werden. Twee Franse composities
voor fluit en piano omsloten de tweede
programmahelft. Het merkwaardige
'Joueurs de flüte' uit 1924 van Albert
Roussel - vierkarakterstukken, van en

opgedragen aan evenzoveel bekend^Franse fluitisten uit zijn tijd - werd tref-
fend uitgebeeld, zoals de bokkesprofl*
gen van Pan en het bijna legatissin*
klinkende 'Krishna'. In de sonate uit
1947 van Francis Poulenc, met als z^
den gebruikte tempo-aanduiding 'all*
gro malinconico' (droefgeestig allegro)
voor het eerste deel, grepen de twe*
instrumentalisten de mogelijkheid of
eendrachtig alle muzikale register»
open te trekken letterlijk en figuurlijk
met beide handen aan. Ze besloten z<*
op een virtuoze manier hun optreden i"
de geheel bezette en voor dergelijk**
concerten in kleine bezetting uitste*
kend geschikte 'Kopermolen'.

Peter P. Gravefl

Vrijdag première in Stadsschouwburg van Maastricht

Contraint speelt L'histoire du Soldat
door jos frusch

MAASTRICHT - Komende vrij-
dag gaat in de Stadsschouw-
burg van Maastricht de nieuwste
produktie van kamermuzieken-
semble Contraint in première.
Het betreft de theateruitvoering
van Igor Stravinsky's befaamde
'L'histoire du Soldat' in de regie
van Jan van Kasteren, docent
aan de Maastrichtse toneelaca-
demie. Hij zal tevens de spreek-
rol voor zijn rekening nemen.
Ook de spelers studeren nog -
of hebben gestudeerd - aan het
Maastrichts instituut: Remco
Melles (soldaat), Bram Bart (dui-
vel) en Carly Wijs (prinses). De
uitvoering van L'histoire du Sol-
dat wordt voorafgegaan door de
twaalf minuten durende Berceu-
se Elegiacque van Busoni.

Waarom de 'L'histoire' op het program-
ma van Contraint, het semi-professio-
nele ensemble dat nog steeds een pro-
fessionele status nastreeft. „Op de eer-
ste plaats wilden wij een wat luchtigere
tegenhanger van het andere, veel
moeilijkere programma met Engelse
liederen, dat wij dit seizoen presente-
ren", aldus Arno Diederen, de nog
steeds even enthousiaste dirigent van
Contraint, dat hij jarengeledenopricht-
te. „Bovendien lag een samenwerking
met de Maastrichtse Toneelacademie
voor de hand. Wij hebben muziekthea-
ter gedaan met Sirkel, een opera met
het LSO, een premièreconcert met
Studium Chorale; het werd tijd dat we
iets met de Toneelacademie gingen
doen."

Dat 'iets' is Stravinsky's muziekthea-
terproduktie L'histoire du Soldat ge-
worden, de Geschiedenis van de Sol-
daat dus, zoals de officiële titel heet
van de vertaling, die Martinus Nijhoff in
1935 van het werk maakte. Contraint
voert het werk in deze vertaling uit,
naar de geest van Stravinsky overi-
gens. Want soberheid is troef in deze
produktie, geheel naar de opzet van de
componist en dirigent Ernest Anser-
met, die na de Eerste Wereldoorlog
met een goedkope en gemakkelijk ver-
plaatsbare produktie door Europa wil-
den trekken. „De innerlijke kracht van
het gevoel en de nooit verouderde in-
houd van het verhaal komen in deze
sobere opzet het meest duidelijk naar
voren", is de visie van Jan van Kaste-
ren. Het toneelbeeld van L'histoire du
Soldat zal er als volgt uitzien: rechts
het orkest, links de verteller en in het
midden het spel, zonder decor en re-
kwisieten, slechts met enkele lichtef-
fecten. Om het naïeve en sobere te be-

houden wordt de rol van de prinses
niet ingevuld door een danseres („te
gestyleerd", vindt Arno Dicteren), maar
door een dansende actrice. „Wij willen
een duidelijke relatie leggen tussen de
elementen muziek en toneel", aldus de
dirigent. „Meestal overheerst het to-
neel, maar wij willen laten zien en ho-
ren dat die elementen bij elkaar horen
en elkaar beïnvloeden. Stravinsky
heeft geëxperimenteerd met de orkest-
bezetting en van elke groep het 'hoge'
en het 'lage' instrument genomen. Bo-
vendien heeft hij zich laten beïnvloe-
den door jazz, tango en Spaanse mu-
ziek. Die aspecten willen wij laten ho-
ren in onze produktie."

" Repetitiescène van L'histoire du Soldat, die vrijdag in Maastricht in première gaat.
Foto: 3POOT/CHRISTA HALBESMA

Tegenstelling
De vijf kwartier durende uitvoering
wordt - zonder pauze - voorafgegaan
door de gevoelige Berceuse Elegiac-
que van Busoni. „Het lijkt ons dat de te-
genstelling tussen de ingetogen en
zeer verfijnde Berceuse en de zeer le-
vendige L'histoire het goed zal doen",
aldus Arno Dicteren, die naast de mu-
zikale beslommeringen ook zakelijke

besognes aan zijn hoofd heeft. „Con-
traint is op een kardinaal punt aanbe-
land", aldus de dirigent. „Wijwillen pro-
fessioneel worden, wij hebben plannen
naar het Westen van ons land en ook
naar het buitenland. We zijn redelijk
goed verkocht dit jaar, maar uitbouwen
is noodzakelijk. Om je niveau te kun-
nen handhaven heb je geld nodig, al-
leen al om de musici aan je te binden.
Via het Nederlands Impresariaat krij-
gen wij kansen, we hebben alleen de
financiële middelen nodig om ze te
kunnen pakken."

Het ensemble onderzoekt momenteel
de mogelijkheden van een reële pro-
fessionele begroting, die tussen de
twee en drie ton ligt. „Wij zijn heel erg
blij met de provinciale subsidie van
70.000 gulden, maar we blijven toch
aan een zijden draadje hangen en zijn
aangewezen op het enthousiasme van
enkele mensen", redeneert Arno Dic-
teren. „Onze kosten zijn enorm hoog,
2000 gulden per concert voor de huur
van de muziek alleen al. Het ligt nu
eenmaal in onze doelstelling opgeslo-
ten, dat wij dingen doen die je niet da-
gelijks hoort. En dat kost geld."

Ondanks deze financiële perikelen
blijft Contraint niet bij de pakken neer-
zitten. Voor volgend seizoen heeft het
ensemble reeds twee programma's in
voorbereiding. Het eerste betreft een
programma met werk van Theo Loe-
vendie (diens Chinese nachtegaal) en
Darius Milhaud. Aan deze produktie
zal Joost Prinsen medewerking verle-
nen. Het tweede projekt staat in het te-
ken van de gedichten van Wiel Kus-
ters. Via het Fonds voor Scheppende
Toonkunst werden compositie-op-
drachten verleend aan Bob Heppener,
Matthy Niël en Henri Delnooz, terwijl
de provincie Limburg een opdracht
aan John Slangen voor zijn rekening
zal nemen.

Voordat het zover is zal Contraint ne-
gen keer L'histoire du Soldat op de
planken brengen, waarvan vier keer in
Limburg: komende vrijdag om 20.00
uur in de Maastrichtse Stadsschouw-
burg, zondag 22 januari om 14.30 uur
in het Munttheater van Weert, zondag
2 april om 14.30 uur in de Heerlense
Stadsschouwburg en zondag 12 maart
om 15.00 uur in het Wijngrachttheater
van Kerkrade.

’Mariniers’ geven

concert in Partij
PARTIJ/WITTEM - Op zondag 27
november heeft in gemeenschaps-
huis A ge Wienhoes in Partij een
bijzonder concert plaats. Te gast
zijn dan het Saxofoonkwartet als-
mede de solo-trompettisten Frank
van der Poel en Jos Curfs van de
Marinierskapel. Het concert in het
gemeenschapshuis aan de Oude
Heirbaan begint om 20.00 uur. De
kaarten kosten 7,50 guldenper stuk
en zijn in de voorverkoop 's avonds
tussen zes en zeven uur telefonisch
te bestellen bij Jef Brauers,
S 04450-2431 of Wiel Kohl,
S 04450-2418.

Het is voor het eerst dat het Saxo-
foonkwartet van de Marinierskapel
een concert in onze provincie ver-
zorgt. Het viertal Jacq Claesen(diri-

gent harmonie Bunde en fanfare
Ulestraten), Johan Perik, Nico Dijk-
stra en Paul Oligschlager (die in
Partij een thuiswedstrijd 'blaast') zal
in het eerste gedeelte een vrij klas-
siek programma uitvoeren. Na de
pauze staan een aantal populaire
en bekende speciaal voor saxo-
foonkwartet gearrangeerde melo-
dieën op het programma.

Frank van der Poel en Jos Curfs

verzorgen tijdens deze avond een
trompettenshow. Zij zullen daarbij
een overzicht geven van de ontwik-
keling van de trompet, waarbij zij
hun talenten laten horen op tal van
verschillende trompetten, variërend
van de kleine Bachtrompet tot ba-
zuinen. Bovendien brengen beide
trompettisten aan het eind van het
concert enkele solonummers ten
gehore, daarbij begeleid door het
saxofoonkwartet.

’TeaterKrakeel ’maakt goede beurt
op toneeltoemooi

ELSLOO - Het toneeltoernooi der
Lage Landen in Elsloo werd zater-
dag voortgezet met 'De goede dok-
ter' door Teater Krakeel uit Gent en
wij mogen er weer een etiketje op
plakken. Het wordt een verguld la-
beltje, met een gevarendriehoek.
Verklaring: 'Krakeel' kan een ge-
vaarlijke mededinger zijn voor het
eindklassement in het toernooi. De
groep beschikt over een cast met
veel toneeltalent.

Auteur Neil Simon bewerkte een aan-
tal tragi-komische anecdotes van An-
ton Tsjechow voor toneel. Elf verschil-
lende onderwerpen binnen één stuk.
Ze worden aan elkaar gepraat door dc
schrijver van dc verhalen, in feite Tsje-
chow-zelf, kortweg genoemd 'dc
auteur. Die rol is in handen van Luc
van Autreve, die er een fijne presenta-
tie van maakte. In 'Chirurgie.speelt hij
bovendien dc rol van dc tandarts en in
'Dc Verleiding' heeft hij een dubbelrol
als dc verleider Pjotr Semyonich. Jan
Acx is eveneens een veelzijdig acteur.
Als generaal Brassilhov, in 'Dc Nies',
alsdc man in 'Te laatvoor geluk'en als
Nikolay/Niki in 'Dc Verleiding', kunnen
we dat constateren. 'Een weerloos
schepsel' geeft Marleen Vermeir dc
gelegenheidflink uit te halen met haar
spelkwaliteiten. Kostelijke scènes tref-
fen we aan in 'Dc Verleiding', waar dc
personages welke dc verleider naaf
zijn pijpen laat dansen zich ook werke-
lijk als marionetten over het toneel be-
wegen. In 'Het Arrangement' wil een
vader zijn van hem afhanklijke zoon, hij
is negentien, eindelijk eens 'man' laten
worden. Daartoe arrangeert hij een
ontmoeting met een lichtekooi en be-
taalt ervoor. Op het moment dat zoon-
lief dc stap gaat zetten, maakt hij zijn
'pipa' duidelijk dat hij niet meer als zijn
kleine, liefhebbende zoon zal terugko-
men, maar dat hij als een 'andere man'
tegenover hem zal staan. Waarop va-
der van zijn arrangement afziet. Hij
komt terug op dc wens van zoonlief om
voor zijn 19-de verjaardag een paraplu
geschonken te krijgen. Humoristische

verhalen met een ironisch trekje, altijd
Iris en verrassend. Veelzijdig amusant,
geestig, kan de toeschouwer er sma-
kelijk om lachen, zich binnefishuids
verkneukelen.

De waardering voor het door 'Krakeel'
gebodene was buitengewoon groot.
Met weinig toneelmiddelen, voorna-
melijk wat losse zetstukken, wist 'Kra-
keel', onder regie van Mare de Bodt,
veel te bereiken. De costumering was
adequaat verzorgd.

Mya Maas
Oplossing
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Spruitensalade
De beste kwaliteit spruitjes is klein,
hard, frisgroen van kleur en heeft
geen losse blaadjes. Per persoon is
250 g (200 g schoongemaakt) vol-
doende als de groente gekookt wordt
gegeten. Kooktijd bedraagt ongeveer
10 minuten en om indringende kook-
lucht tegen te gaan, is wat stukjes ui
meekoken. Een heel bijzondere com-

binatie in de herfst is spruitjes met
tamme kastanjes.
Benodigdheden: 750 g spruiten, 75 g
hazelnoten, 100 g rauwe ham, 2 el
olie, 2 el azijn, 2 el mayonaise, 1 el
droge sherry, zout en peper.

Maak de spruiten schoon. Als ze on-
gelijk van vorm zijn, kruis dan de
stronkjes van de grotere exemplaren
in aan de onderkant, ze zijn dan alle-
maal tegelijk gaar. Was de spruitjes

en kook ze in weinig water met wat
zout ongeveer 8 minuten. Ze moeten
stevig en knapperig blijven. Giet de
groente af. Hak de hazelnoten grof.
Snijd de ham in reepjes. Maak de
dressing door de olie met de azijn, de
mayonaise, de sherry, het zout en de
peper uit te roeren. Giet de dressing
over de lauwwarme spruiten. Schep
de noten erdoor. Laat de salade een
uurtje afgedekt intrekken. Schep de
ham er vlak voor het serveren door.
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De Vries acht
beperking van
BTW-verlaging
bespreekbaar

I^HN - „Het is redelijk om ons af
j Vragen of het niet verstandig is■5 1 de BTW-verlaging te beperken
yj-*n procent in plaats van ander-
Jr' procent. Dat zou een bedrag
I** 800 miljoen gulden kunnen op-. veren waarmee de helft van de for-. tegenvaller door de mindere
J/^gasinkomsten opgevangen kan

j l zei de CDA-fractievoorzitter in
U Tweede Kamer, Bert de Vries,
.Vieravond op een partijbijeen-
j, tast in Hom in reactie op gedach-te van premier Lubbers in die rich-
V i"J'-gens hem is aan de aanvankelijk
JJr°ogde BTW-verlaging ook min-
j£r behoefte, omdat de koopkracht
j 1 meevaller ondervindt vanwege
(v lagere gasprijzen.
jryerigens meende hij dat er vyel-
'jjU nog andere mogelijkheden zijn
JJ* de aardgastegenvaller op te van-

i»D-fractieleider Voorhoeve vindt
f' te prematuur nu al een uitspraak
5 doen over een geringere verla-ag van het hoogste BTW-tarief.

Verzet
Afgelopen vrijdag hebben enkele
ministers, onder wie minister Ru-
ding van Financiën, de problema-
tiek met elkaar besproken. Minister
Ruding bleek zich te verzetten te-
gen lastenverhoging voor de bur-
gers. Premier Lubbers en de overi-
ge ministers hadden daar echter
weinig problemen mee. Nadat de
commissie van topambtenaren ad-
vies zal hebben uitgebracht, wil het
kabinet de kwestie over twee weken
bespreken en dan een besluit ne-
men.

In 1985 verdiende ons land aan de
export van aardgas nog 23 miljard
gulden. Dat bedrag is inmiddels ge-
daald tot 7,4 miljard gulden.

De werkgeversverbonden VNO en
NCW zien niets in hogere accijnzen
of het minder of later laten dalen
van de BTW als compensatie voor
de tegenvallende aardgasopbreng-
sten. De enige juiste reactie op de
verwachte tegenvallers zijn meer
ombuigingen in de collectieve uit-
gaven, zo zeggen zij.

Wild zwijn
geïmiteerd:

neergeschoten
pISTOIA - Omero Berti's imi-
tatie van een wild zwijn was zó
goed dat hij zondag werd neer-
Seschoten en in een ziekenhuis
"noest worden opgenomen. De
'0-jarige Berti verborg zich tij-
dens een jachtpartij met zijn
broer achter een struik en imi-
teerde voor de grap het gegrom
van een zwijn. Broer Ovidio (62)
trapte erin en schoot onmiddel-lijk.' De aangeschoten broer
heeft last van zijn been, maar
"haakt het verder goed.

Orthodox-religieuze partijen steunen Likoed

Shamir gevraagd
kabinet te vormen
JERUZALEM- De Israëlische pre-
sident, Chaim Herzog, heeft pre-
mier Yizhak Shamir gisteren op-
dracht gegeven een nieuweregering
te vormen. Het verzoek komt nadat
de extreem orthodox-religieuze par-
tijen te kennen hadden gegeven dat
zij hetrechtse Likoed-blok van Sha-
mir steunen.

Shamir (73) heeft drie weken de tijd
om een kabinet samen te stellen.
Naar verwachting zal hij een coalitie
vormen met de kleine rechtse en re-
ligieuze partijen die bij de verkie-
zingen van 1 november winst heb-
ben geboekt. Met hun steun kan
Shamir rekenen op 63 van de 120 af-
gevaardigden in het parlement
(Knesseth).

Als het Shamir niet lukt binnen 21
dagen een kabinet te vormen, kan
de president deze termijn met nog
eens 21 dagen verlengen.

Zondag betuigden de religieuze par-
tijen Shas en Agudat Israël, die sa-

men elf zetels hebben, hun steun
aan Likoed. De twee formaties de-
den dit in ruil voor Shamirs belofte
dat zijnpartij zou stemmen voor een
wet waardoor alleen de orthodoxe
bekering tot het jodendom wordt
erkend. Dit wetsontwerp is fel be-
kritiseerd door niet-orhodoxe jo-
den, omdat het betekent dat de be-
kering door hun niet-orthodoxe rab-
bijn niet meer als geldig zal worden
beschouwd.

" President Chaim Her-
zog (links) maakte giste-
ren in zijn residentie be-
kend dat premier Shamir
de komende Israëlische
regering gaat vormen.
Shamir heeft drie weken
de tijd om een kabinet sa-
men te stellen. Als het hem
niet binnen 21 dagen een
kabinet te vormen, kan de
president deze termijn
met nog eens 21 dagen
verlengen.

Toezegging
Shamir heeft beloofd een stiktere
openbare naleving van de Sabbath
te zullen nastreven en gezegd dat hij
de religieuze partijen functies in het
kabinet zou geven, waaronder bin-
nenlandse zaken en volkshuisves-

ting. Deze ministeries hebben onder
meer de begroting voor religieuze
instellingen in handen.
Likoed-leider David Levy heeft zijn
ontslag genomen uit de onderhan-
delingsploeg die een coalitie tot
stand moet brengen. Hij beschul-
digde Shamir ervan de religieuze
partijen in staat te stellen alles ge-
daan te krijgen wat zij willen.

Shamir gafzondag nogmaals te ken-
nen dat hij opnieuw een brede coali-
tie zou vormen met de Arbeiders-
partij, die vanaf 1984 samen met Li-
koed heeft geregeerd in een vaak
zeer onrustige coalitie. SL.imon Pe-
rez heeft echter laten weten dat de
kans op een dergelijke brede rege-
ring „niet erg groot is".

PLO
Intussen doen Israëlische rege-
ringsvertegenwoordigers hun best
zo min mogelijk belang toe te ken-
nen aan de verklaring die de Pales-
tijnse Raad waarschijnlijk zal uitge-
ven aan het eind van de huidige zit-
ting in Algiers. Naarverluidt zal de
organisatie daarbij voor het eerst re-
solutie 242 van de Veiligheidsraad
aanvaarden, zij het onder het aantal
voorwaarden. Dit betekent dat de
PLO de staat Israël impliciet zal er-
kennen.

Ontsnapte
aangehouden

EINDHOVEN - De Eindho-
vense politie heeft de 25-jarige
man uit Nuenen aangehouden
die vorige week op een uiterst
simpele manier ontsnapte uit
het Huis van Bewaring in Den
Bosch. Hij wandelde achter een
timmerman en een schilder
naar buiten zonder dat de be-
waking ingreep. De man werd
in Eindhoven dronken aange-
troffen in zijn auto. De Nuene-
naar weigerde mee te werkan
aan de blaastest en de bloed-
proef. Hij is inmiddels weer te-
ruggebracht naar het Huis van
Bewaring.

binnen/buitenland

Commissie van topambtenaren moet kabinet nog adviseren

Lubbers wil via BTW aardgasstrop opvangen
Van onze Haagse redactie

HAAG - Het kabinet wil de strop van anderhalf miljard
""den op de aardgasinkomsten volgend jaar direct compense-
Pl* Een commissie van topambtenaren van diverse ministe-
p*5 moet de komende dagen een antwoord geven op de vraag
i^en waar die compensatie gevonden moet worden. Premier
'Übbers heeft al aangegeven dat hij hét liefst de BTW van 20
j^r 19 procent wil verlagen in plaats van tot 18,5 procent,par ook denkt hij aan een halfjaar uitstel van de operatie..an zal de BTW-verlaging niet op 1 januari, maar pas op 1 juli

Legend jaar ingaan. Dit zou het kabinet al de helft van de aard-
-Basstrop opleveren.

De strop op de aardgasinkomsten
ontstaat, doordat volgend jaar de
olieprijzen laag zullen zijn. De ex-
portprijs van ons aardgas is aan die
olieprijs gekoppeld. Bovendien
staan die aardgasprijzen onder druk
van de lage koers van de dollar.

Minister De Korte van Economi-
sche Zaken zei zaterdag voor de
Tros-radio dat de lage aardgasprij-
zen een meevaller voor de huishou-
dens zullen betekenen van onge-
veer 50 tot 100 gulden. Verwacht
wordt dat de huishoudens bij de
eindafrekening van het afgelopen
jaar een evengrote meevaller zullen
hebben. De oorzaak hiervan is o.m.
het vrijwel uitblijven van de winter
waardoor minder aardgas werd ver-
stookt. De energiebedrijven zijn al
begonnen met terugbetalen.
Indien ongeveer de helft van het te-
kort aan inkomsten voor de rijks-
overheid uit het aardgas kan wor-
den gedekt door het niet geheel ver-
lagen van de BTW of het uitstel van
ingang van de verlaging, wordt
overwogen de andere helft te dek-
ken door een verhoging van de ac-
cijns. Hierbij wordt gedachtaan een
extra verhoging van de benzine-
prijs.

Oorzaak ramp
'Anna Broere'

onopgehelderd
Van onze correspondent

AMSTERDAM - De oorzaak van de
aanvaring tussen de chemicaliën-
tanker Anna Broere en de Zweedse
vrachtvaarder Atlantic Compass zal
waarschijnlijk nooit worden opge-
helderd. Stuurman J. van Egmond,
die bij de botsing op de Noordzee
het leven verloor, heeft het ant-
woord op dievraag meegenomen in
zijn graf. Niemand kan verklaren
waarom hij met de Anna Broere niet
uitweek toen een van de grootste
containerschepen ter wereld op 27
mei van dit jaar recht op hem afste-
vende.
De Raad voor de Scheepvaart be-
handelde gisteren de scheepsramp,
waarbij twee opvarenden van de
AnnaBroere om het leven kwamen.
De berging van de gezonken tanker,
die het milieugevaarlijke en explo-
sieve acrylonitril vervoerde, beheer-
ste maandenlang het nieuws. Pas op
8 augustus was de klus geklaard.
Het boven water halen van de Anna
Broere kostte het rijk ruim 13 mil-
joen gulden.

Kamminga voor
terugkeer 40-

urigewerkweek
RHENEN - Voorzitter Kamminga
van het Koninklijk Nederlands On-
dernemersverbond (KNOV) is voor
een terugkeer naar de 40-urige
werkweek en voor afschaffing van
de VUT. Kamminga meent dat Ne-
derland harder moet gaan werken
om de race met andere Europese
lidstaten in de voorste gelederen te
kunnen meelopen. Hij wil van de
VUTaf, omdat daardoor te veel vak-
bekwame mensen vroegtijdig voor
het bedrijfsleven verloren gaan.
Kamminga zei dit gisteren in Rhe-
nen tijdens het jaarcongres van het
KNOV. Hij meende verder dat be-
palingen over ondernemingsraden,
verblijfskosten, tot op de millimeter
uitgeplozen overwerkvergoedingen
en cursussen zaken zijn, die niet
langer in CAO's thuishoren.
Kamminga vindt dat werkgevers en
ook werknemers met het oog op de
Europese eenwording na 1992 „fle-
xibeler" moeten kunnen opereren
om te kunnen concurreren met bui-
tenlandse bedrijven.
Kamminga zei verder dat het in de
hand blijven houden van de lonen
voor de komende jaren een eerste
vereiste is om het Nederlandse be-
drijfsleven na 1992 met voldoende
concurrentiekracht op de Europese
markt te kunnen laten optreden.

Vlaamse lucht
verontreinigd

BRUSSEL - Op verscheidene plaat-
sen in Vlaanderen is de lucht meer
met zware metalen verontreinigd
dan de normen toestaan.
Aan de hand van metingen is vast-
gesteld dat de lucht bij Hoboken
(nabij Antwerpen) te veel cadmium
bevat. Op diezelfde plaats zit er ook
te veel koper in de lucht. In Hamme
(tussen Gent en Antwerpen) werd te
veel nikkel in de lucht gevonden. Te
veel zink werd aangetroffen in de
lucht bij Neerpelt en bij Beerse
(even ten westen van Turnhout).

Beroering over uitspraak Hofvan Beroep in Gent:

Artsen voor plegen
abortus veroordeeld

BRUSSEL - Het Hof van Beroep in
de Belgische stad Gent heeft giste-
ren een aantal artsen en andere me-
dewerkers van een medisch cen-
trum in die stad veroordeeld we-
gens het plegenvan abortus. De art-
sen kregen een maand voorwaarde-
lijk. De medewerkers werden ver-
oordeeld tot een geldboete en de
vrouwen die bij het medisch cen-
trum hun zwangerschap hadden la-
ten onderbreken, kregen eveneens
een geldboete. In totaal ging het om
een zestigtal veroordelingen.

De uitspraak van het hof heeft in
België, vooral in liberaleen progres-
sievekringen, nog al wat beroering
gewekt. Eerder, op 12 februari van
dit jaar, had de correctionele recht-
bank in Gent op twee vrouwen na
alle betrokkenen vrijgesproken. De
rechtbank had zorgvuldig alle indi-
viduele gevallen onderzocht en was
tot de conclusie gekomen dat er in

al die gevallen sprake was geweest
van een noodtoestand.

De zaak in Gent loopt al jaren. Zij
begon in 1983 toen er, op last van
justitie, een inval gedaan werd bij
de stichting 'Collectief Anticoncep-
tie', in feite een abortuskliniek. Er
werd bij de kliniek en de betrokken
artsen en medewerkers huiszoeking
verricht en het vooronderzoek nam
jaren in beslag. In 1986 werd tot ver-
volging van de betrokkenen beslo-
ten. De daarop volgende rechtszaak
eindigde (voorlopig) in februari van
dit jaar met vrijspraak.

Maar het Hof van beroep in Gent
heeft gisteren het oordeel van de
rechtbank weer teruggedraaid. Het
hofvindt dat in de abortusgevallen
niet van een noodtoestand gespro-
ken kon worden. Van zon toestand
is volgens het hof alleen sprake „als
het leven of de gezondheid van een

zwangere vrouw in gevaar is".

Het hofvindt voorts dat ook niet ge-
zegd kan worden dat de Belgische
vrouwen gediscrimineerd worden
als gevolg van het feit dat er in de
België omringende landen niet of
vrijwel niet tegen abortus wordt op-
getreden. Elk land heeft zijn auto-
noom systeem van wetshandhaving
en strafvervolging, aldus het hof.
De voorzitter van het hof motiveer-
de gisteren het vonnis door zich te
beroepen op „de rechten van het
nog ongeboren leven".

Dat er zon lage straf uit de bus is ge-
komen, hangt wellicht samen met
het feit dat de wet in België welis-
waar nog steeds niet gewijzigd is,
maar dat de regeringspartijen zich
voor het eind van het jaar eigenlijk
over een wetswijziging zouden moe-
ten uitspreken.

PUNT UIT

Olieplatforms
0 Op drie olieplatforms in de
Noordzee zijn naar aanleiding
van een technisch mankement
op een ander, soortgelijk boor-
eiland, de werkzaamheden ge-
staakt. Het technische euvel,
dat tot een explosie leidde,
deed zich op 22 septembervoor
op het booreiland Ocean Odys-
sey van Atlantic Richfleld,
ruim 200 kilometer ten oosten
van Aberdeen in Schotland, en
kostte één persoon het leven.
Het mankement betrof vermoe-
delijk een zwakke plek in een
pijp die onder de waterspiegel
onder hoge druk kwam.

Staking
" Door een staking van Ita-
liaanse vluchtleiders moesten
gisteren tientallen nationale en
internationale vluchten van en
naar een Milaan, Turijn, Ge-
nua en Pisa worden afgelast.
Ook vandaag komen door de
staking tussen zeven uur 's och-
tends en 8 uur 's avonds alle
vluchten op Italië te vervallen.

Zware straf
" Het gerechtshof in Den
Haag heeft gisteren een 37-ja-
rige Amerikaan veroordeeld
tot een miljoen gulden boete
en twaalf jaar gevangenis-
straf. Samen met een 39-jarige
Voorburger achtte het hofhem
schuldig aan het smokkelen
van en handelen in cocaïne.
Ook de Nederlander kreeg
hiervoor twaalf jaar celen een
boete van 189.000 gulden.

Noodweer
" Hevig noodweer aan de
Spaanse Middellandse Zeekust
heeft in het afgelopen weekein-
devermoedelijk aan ten minste
elf mensen het leven gekost. De
meeste slachtoffers waren
automobilisten die door de he-
vige regenval werden verrast
en met hun voertuigen in de ri-
vieren de Turia, de Llobregat
en de Fluvia terechtkwamen.

Aanslag
" Zeker 27 Singalezen zijn ge-
dood en drie gewond geraakt
toen gisteren in het oosten van
Sri Lanka een bus werd aange-
vallen. Men gaat er van uit dat
het bloedbad is aangericht door
guerrillastrijders van de Be-
vrijdingstijgers van Tamil
Eelam ILTTE).

Bendeoorlog
" Vier personen zijn gedood
tijdens een bijzonder geweld-
dadig weekeinde van bende-
oorlogen in Los Angeles, waar-
in de politie 176 mensen arres-
teerde. Van de 176 gearres-
teerden behoren er volgens de
politie meer dan 100 tot ben-
des. De bendes verspreiden
zich momenteel van Los Ange-
les naar voorsteden, maar be-
woners daar weigeren voor-
alsnog extra belasting op te
brengen om de politie te ver-
sterken.

Dubcek
" Alexander Dubcek kan on-
gehinderd terugkeren naar
Tsjechoslowakije. Dit heeft de
Tsjechoslowaakse regerings-
woordvoerder, Miloslav Pavel-
gisteren verklaard. Dubcek is
in Italië, waar hij zondag een
eredoctoraat in de politieke we-
tenschappen ontving van de
universiteit van Bologna. Nog
voor zijn vertrek naar Italië had
Dubcek in een vraaggesprek de
vrees geuit dat hij misschien
niet zou kunnen terugkeren
naar zijn vaderland.

Babyhandel
" In verscheidene delen van
centraal-China is een winstge-
vende handel in baby's ont-
staan, waaraan wordt deelge-
nomen door partij- en rege-
ringsfunctionarissen. Het blad
'Women's Daily' beschuldigde
boeren in een achtergebleven
gebied in de provincie Anhui
ervan opzettelijk kinderen te
verwekken om die te verkopen
aan kinderloze echtparen, wat
veel winstgevender zou zijn
dan het land te verbouwen. Het
meldt verder dat partijfunctio-
narissen erop zijn betrapt geld
te verdienen aan de handel,
maar het voegde daaraan toe
dat dezen daarvoor slechts lage
boetes kregen.

Bestand
" Eén van de Soedanese rege-
ringspartijen, de Democrati-
sche Unionistische Partij
(DUP), heeft een akkoord be-
reikt met het Soedanese
Volksbevrijdingsleger (SPLA)
dat een einde moet maken aan
de burgeroorlog in Soedan.
Het akkoord voorziet in een
bestand in de al vijf jaar du-
rende burgerstrijd die het le-
ven in Zuid-Soedan totaal
heeft ontregeld en duizenden
mensen het leven heeft gekost
Er zijn ook afspraken gemaakt
voor het opschorten van de
door de regering in Khartoum
beoogde invoering van de sha-
ria, de islamitische wetge-
ving.
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(ADVERTENTIE)

'-■_■'- *"*v&*P'.-^-..;-.£*-"^#'*S'Ö^^^ \ï_^_^rr^^Ss^^^^io^-'

Jrdam2B|iülS7? ~"J^ jp

v*% *^1 i^8 jfT*^ lil! j^^l i^\ V^\ \M \Wi \ gy~^Bft M^^^&k

nederlandscheb*****" IwM
-en^tet^ïiT^^rkor. zo_^-^_^z^dtórvx_z.
voor een moeilijkekeuze te staan.Welke par- |7 GRAAG ONTVANG IK MEER INFORMATIE~I
ticuliere ziektekostenverzekenngsmaatschappi) |c EN EEN GEHEEL VRIJBLIJVENDE OFFERTE. |
moet unu nemen? U wilt dan natuurlijk een " Naam: . m/v i
ziektekostenverzekeringwaarbij u niet struikelt dres: — Postcode; .
over de hoogtevan depremie. VGZ is de aange- _^p."_
wezen maatschappij.Want bij VGZ bent U Geboortedatum man: vrouw:
tegen een aantrekkelijke premie zorgeloos Gewenst eigen risiko: f Klasse: <Verzekerd Aantalkinderen: |

Wilt u meer weten over VGZ vul dan de | "' "I
coupon in. Binnen een paar dagen heeft u dan | Bon in ongefrankecrde envciop opsturen aan vgz, W
alle informatie en een geheel vrijblijvende Antwoordnummer 292,6500 vc nijmegen. J^_
offerte op maat in huis. Gratis 06-0199 bellen XSH&9*rs2ïïDHE,DSZORG"v°z _wm I
kan natuurlijk ook. w_>arborgmaatschappi]va '■%_■»&,

Op werkdagen zijnwijbereikbaarvan 08.00 Q£ j^j gratis 06- 0199.
tot 20.00 uur. I Ü? ! 1

(ADVERTENTIE)

_________________________________________■! WW I mmw^mm9^mmmmKm
De kleine zaak Ir""""""^?*! T
gtote service *V*É__M^^^^M
ei grootste " Kmbhh^hcollectie ■
20 meter I KADO-IDEEH! llSjjjß
in *'e Speciaal voor kW I HQRHPM
Emmastraat lensdragers _W BM__WM^________________l;::_,_,„_V°°G-^-^X
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~ /EPVICE PUBAIEK

(T ~\ I heftruck-verhuur

vanderbroeck 043-631400

i Voor onderhoud van cv.-ketels en
ontkalken van verwarmingsapparatuur.
Service- en onderhoudsabonnementen.

i Concurrerende prijzen. "i Ook leverancier van energiezuinige ketels.

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

COMPRESSOREN, PERSLUCHT, 'Wk
GEREEDSCHAPPEN EN m________iS
VERDERE TOEBEHOREN

HYDRAFLEX/NUTH
Kathagen 4, tel. 045-243131

Voor industrie en hobby.
Ook reparaties. , _.r 234125

\(Bimm) I

PCcLééXó
schoenen b.v.

Nuth. Stationsstraat 224. Tel. 045-241286
Wyckerörugstraat 38A, 6221 ED

Maastricht. Tel. 043-210426
Donderdag koopavond lot uur
's maandags tot 1 uur gesloten

Te k. VW. GOLF C, grijs-
met.. bwj. 10-84, 69.000 km.

’ 12.500.-. 045-463254.
CITROEN BK 19TRD rood
'88; Citroen Break diesel
rood '83; Citroen BK Break
diesel grijsmet. '86; Citroen
BK Break diesel zilvermet.
'86; Citroen BK 19 TRD wit
'86; Citroen BK 16 TRS wit
'86; Citroen BK 16 TRS wit
'84; Citroen BK 16 TRS
rood '83; Citroen 14E beige
'85; Citroen 19 TRS bruin-
met. '87; Citroen Visa 11RE
rood '86; Citroen Visa RE
beige '83: Citroen GSA 1300
groenmet. '83; Ford Taunus
grijsmet. '80; Renault 5
GTL autom. grijsmet. '86;
Volkswagen Derby rood
'82; Citroen AX 11E rood
'87; Nissan met. '86; Volks-
wagen Derby rood '82; Ci-I troen AX HE rood '87; Nis-I san Patrol Turbo diesel '86.I Bovag May Crutzen,

I Hunsstr. 33 Übachsberg.I 045-752121.

Voor Sittard vragen wij

bezorgers m/v
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur 's ochtends

onze krant te bezorgen.
Melden: Limburgs Dagblad, Baandert 16, Sittard, tel.

04490-15577.

Limburgs Dagblad

De Rabobank
wijzigt haar

spaarrentetarieven
_^T m.i.v 16 november 1988

y Spaax-Vrij-Rekening (advies) 2]A (was 2!^%)

Spaar-Groei-Rekenirïg
t0t2500- 2/4 (was2Vè%)
2500-- 5000- 3'/é(was33/4%)
vanaf 5000- 4% (wass %)

Spaar-Plan-Rekening 43A (was 5 %)

Spaar-Vast-Rekening*
looptijd 2 jaar 5 %
looptijd 3 jaar s/4%
looptijd 4 jaar s'/è%
looptijd 5 en 6 jaar 5%%
looptijd 7, Ben 9 jaar 6 %
looptijd 10 jaar 6/4%

Termijnplanbrieven*
na 2 jaar 43A%
na 3 jaar 5 %
na 4 jaar 5!*4%
looptijd 5 en 6 jaar s'^%

Rabobank Beleggersrekening
t0t25.000- 2'/é (was 2%%)
25.000--50.000- 3'/é (was33/4%)
vanafso.ooo- 43/4(wass %)

Rabobank Woonspaarplan
tot 2500- 2'/4(was2^%)
2500-- 5000- 3'/è (was 3%%)
vanaf 5000- 4% (was 5 %)

Rabobank Kinderspaarplan 4/4 (was 4'/_.%)

Rabobank Tienerrekening 3/4 (was3'/é%)

Zilvervloot 4 (was4'/4%)

Werknemerssparen
ambtenaren/premie-
spaarregeling 3% (was 4 %)
spaarloonrekening 4 (was4'/4%)
winstdelingsspaarrekening AVa (was 4!^%)

\/an onderstaande spaarvormen (welke nietmeer kunnen worden
afgesloten) wordt de rente met 'A% verlaagd:

» Spaarrekeningen metopzegtermijn, Spaar-Direkt-Rekening,| Spaar-Premie-Rekening en Spaarrekening Grijp-5. _d
*) m.i.v 7 november 1988 wijzigingen voorbehouden *^^T

Rabobank Q

__^_____^______\m'm m^mm^ÊÊÊt' _ "' K-tKC

Al vanaff 575,-
-per maand een Mercedes-Benz

bedrijfswagen

N.8.: meer dan 11 jaar Nederlands meest verkochte
bestelwagen. Informeer naar onze voorwaarden.

Truckcentrum Smeets
MB Zuid-Limburg BV

Heerlen Hoensbroek, Wijngaardsweg 55, tel. 045-224800
Maastricht, Akersteenweg 10, tel. 043-613200
Geleen, Rijksweg-Nrd. 125, tel. 04490-46333

20386 Prijzen vrijblijvend, excl. BTW

f "PLEEGGEZIN GEZOCHT! **>*/
Voor Paul die net 12 jaar is, zoeken we een
pleeggezin zonder kinderen in Heerlen.
Paul gaat in Heerlen naar een speciale school
(ZMOK). Paul is een knul die niet alleen de nodige
aandacht nodig heeft, maar ook een consequente
aanpak. Pleegouders die Paul opnemen moeten
weten dat ze geen verwachtingen naar hem
moeten koesteren; hij is in zijn leven al teveel
gevormd om hem te veranderen. Hij weet zich in
het bijzijn van opvoeders aan te passen, maar is
hij zonder hen, dan lukt het Paul meestal niet om
zich aan afspraken en regels te houden.
Paul heeft regelmatig weekend-kontakt met zijn
natuurlijke ouders.
Als u meer informatie wilt, bel of schrijf dan naar:
de Centrale voor Pleeggezinnen, Wilhelminastr. |[ 30 a, 6131 XP Sittard, tel. 04490-23123. I

UITSLAG TREKKING
El BAIMKLOTERU M

Prijzen op bankrekeningnr. Prijzen op bankrekeningnr.

f Ï00.000,- f 2.500,- (vervolg)
37. 43 33. 793 52. 65. 13. 195

81. 00. 11. 093
f 75.000,- 82. 99. 75. 535

13. 16. 32. 434 85. 81. 75. 096
88. 29. 78. 071

f 50.000.-
-84. 35. 11. 443 Eindcijterprijzen

f 25.000,- f 1.000,-
-66. 07. 52. 395 O. 524

f 10.000,- f 200,-
-55. 93. 36. 403 402

f 5.000,- f 100,-
-94. 05. 03. 077 409

f 2.500,- f 60,-
-12. 52. 00. 323 69
14. 27. 74. 537
17. 99. 34. 686 f 10,-
-30. 80. 55. 500 8
34. 68. 50. 630

EXTRA PRIJZEN
IN 1988

Prijzen op bankrekeningnr. Prijzen op bankrekeningnr.

f 30.000,- f 2.000,- (vervolg)
53. 49. 18. 492 25. 87. 21. 553

30. 94. 48. 115
f 4.000,- 34. 37. 78.. 572

30. 80. 75. 234 42. 97. 31. 817
31. 26. 03. 223 44. 41. 13. 452
43. 98. 50. 975 48. 46. 30. 652
44. 88. 85. 042 59. 31. 12. 687
50. 85. 35. 964 80. 84. 16. 065

f 3.000,- Eindcijterprijzen
10. 14. 15. 869
11. 71. 11. 449 f 300,-
-12. 65. 82. 378 6. 933
13. 88. 98. 650
14. 22. 87. 210 f 40,-
-15. 13. 68. 678 869
37. 41. 46. 195
80. 75. 98. 259 f 30,-
-90. 67. 14. 761 231
96. 24. 15. 715

f 20,-
-f 2.000,- 559

14 95. 94. 089
16 . 02. 06. 537

GA OOK MEESPELEN
Uw eigen bankrekeningnummer is uw lot-
nummer. Het inleggeld, één tientje per
trekking, wordt ca. 5 weken van tevoren
automatisch afgeschreven. Een gewon-
nen prijs wordt binnen 1 week automa-
tisch bijgeschreven. Stuur de machtiging
in een ongefrankeerde envelop aan:
SUFA, Antwoordnummer 2020, 3000 VB
Rotterdam.

AlgemeneLoterij Nederland
De loterij is goedgekeurd door de Ministervan Justitieonder nummer;
LO 70LVO88/207 dd 911 1971. De baten'2l)n bestemd voor de
Stichting Algemene Loterij Nederland te 's-Gravenhage ten behoeve
van Maatschappelijk Werk, Volksgezondheid enCultuur. Prijzen boven

f 1 000, worden belast met 25'^ kansspelbelasting.J
Als u deze bonopstuurt ontvangt u een deelnemersbewijs.

MACHTIGING
' (met blokletters invullen)
■ de ondergetekende, houdervan bankrekeningnummer

VÏAÖikbank| lil
Ten name van:

Adres:

Postcode:

Plaats:
verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SUFA,
Zomerhofstraat 64 te Rotterdam om van bovenvermelde

■ bankrekening ten hoogste éénmaal per 2 maanden f 10,- te
doen afschrijven voor de loterij "uw bankrekeningnummer

I is uw lotnummer"

de 19

Handtekening:

I["Dat ziet erwe
Dit is de Citroen AX in de allernieuwste 1989 uitvoering. Bovendien is deÖ

Superzuinig, onverwacht ruim van binnen, enorm degelijk vol- completer uitgerust met i
gens de modernste produktiemethoden gebouwd dus met wiel en grote wieldopper*
een minimum aan onderhoud. Maar op een aantal punten is de En de AX 11 RE "*nieuwe Citroen AX nóg beter geworden. stoelen "met geheugen",**■

Zo kreeg de AX 11 RE praktische beschermstrips op de achter, een afsluitbai
flanken, bredere 155/70 banden en mooie,grote wieldoppen. Was makeup spiegel aan best*
deCitroen AX altijd al snel, het basismodel is nu uitgerust met een T\_o /^\tl
grotere, schone 1.1 liter krachtbron die 13 DIN pk méér levert. ._____/C V^lU*
. —

■ | |

'-**■* . afe il i inm**T<
_t

_r^ fH Wf

_ir _______

___r^^^^ '■''■■È^_\ _______________

-L,, M *mF- __,mmWf^ ' '"''"''''"' WÊÊ

ï^iSfe*"'"* ______________________ ____________
—WÉO- _E____fl

GULPEN: VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113. HEERLEN: AUTOBj
LEEUWEN, STRUTHAGENWEGI29. MAASTRICHT: VAN ROOSMALEN'S AUTOMOP

BMW 315 t. '83, veel extra's,
APK, lichtblauw, bijzonder
mooi ’ 8500,-. St.-Marti-
nusstr. 31, Kerkrade-West.
T.k.FORD Taunus '78 APK
pr. ’750,- tel. 045-710134.

Te k. gevr. luxe BESTEL
en combi's, bus en jeeps.
Direct contant geld. Tel.
045-456963.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford.
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.

Opgelet, wij betalen de
hoogste prijs v. uw AUTO,
ook sloop. Tel. 045-416239.

Te k. BMW 520 type '81,
nwe. motor, banden + uit-
laat, compl., i.z.g.st.
Pr.n.o.t.k. Heerlerweg 80
Voerendaal.

Te koop TOYOTA Starlet,
'87, wit, km.stand 6500;
Opel Rekord GL 2.0. met
LPG, '85, km.stand 60.000;
Opel Corsa 13 GT, met veel
extra's, zwart, km.stand
30.000, '87. Autohandel
Leers, te bevr. Eindstraat
27. Schinveld, tel. 045-
-255443.

Te k. Opel KADETT _\stationcar, zeldzaam m0
bj. '80, APK-gek. Nier-
straat 51, Schandelen-H1'
len. j

Te k. PEUGEOT 305 j
bwj. '79, APK 8-'B9, ,"tfl
i.g.st. 045-713883. " ___-

Eindelijk een kollektie van gordijnen en
tapijten die volledig op elkaar zijn afgestemd.

j nAtMO»*n w K-m-aeotrexTiit j^KyL^^M__HS^^i^^^_______P^^!E^____K'-M. t^«^: > _W:_Ja^t': ;*-a«^l ffc
i ________kS^_____H________________L'^^__^__S "j'^i'/T'lj3___t_l!'|i*i' a «fi* ***_________flSöÜö^*'

___\''■__£*"sE_\_m ______■ '" -B-k'-'-^B ______P;' __________L

I * B^--^^^>^?s^^^B ______BBB%iii^^'y-:

daar winkel je voor je plezier !

Limburgs Dagblad Dinsdag 15 november 1988 "4
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*vpïi foptpr ij it 1
Waard uitvoering nu nog Kortom: Citroen AX rijden is nu nog formidabeler
" een zacht bekleed stuur- geworden. En weet u wat zo aardig is? Ondanks al die extra's is «*»■ I^_____________H

de prijs van de Citroen AX '89 nagenoeg gelijk gebleven. U rijdt
ie heeft nu handige voor- al Citroen AX vanaf f. 15.800, * wmÊÊÊmWfüitewisser/sproeier Uw Citroen agent laat u de nieuwe AX graag zien.
■-P en zelfs een afdekbare U zult merken dat ook zijn inruil- en financieringsvoorstel er

héél goed uitziet.

AX '89. Mooier, Sterker, Completer. H\
■^yjßgfflfflMMtMMMftfc:-.-. y^tsssssMttmmm

tÊs____.____*_ _ Hl*

11 ïi■i ""--—mmW^^^mWW^T

» ________■_____. P-*^^

re /ü MC Mlk% s M m _^_f:- ■émmmmmm\__>?l±_____ur jèW W W mvummmmmmmmmHlÊWÊÊÊ
_______B^!^Vfc___ _40mm Wr^ -L._v_m^__.__-nnfrrt*fn*fftïiWr«iÉft^_i^_____________^_^__Éli_^_____! ______^^________l ::::_________('' 'i__^__^__mËÊi

, BV WIJNGAARDSWEG, INDUSTRIETERREIN- DE KOUMEN. KERKRADE: AUTOBEDRIJF VAN
'^IHELMINASINGEL 58-62. SITTARD: AUTOBEDRIJF NIZET BV, INDUSTRIESTRAAT 14.

" GUNSTIGE LENINGEN
16) 26 EN j 6BTI-f!lffWl*HF'^.l^f^^l^l'l!l',l''lt''TÏ Krediet- P mnd Renle Tfieor I

HVDOTUFKPIÜ bedrag mcl. rente per mnd loop!
Persoonlijke Leningen, zonder kaam mA n a-> r__. <___JBediet- looptijd onderpand verstrekbaar en meestal ».«■»«■- i ««i* W-S7 <*> 69

EDRAG in maanden kwijtschelding bij overlijden. 11.000,- 220,- 0,87 <*> 66

"» - * K' 72 x 54 x 42 x 20.000, 400, 0,83 %65
■0.000, 69, 97, 107, I 5000 " 121-147- 30.000, 600, 0,83% 65
15.000, 103, 145, 161, I 10.000 - 238- 290|- 40.000, 800, 0,81 °h 65
25.000, 172,242,269, I 15.100 284,- 352,- 431,- ■^___________B____________________B^_____________H______________B
40.000, 275, 388, 431, «fgOO 376, 467, 571,1 FINANCIERINGSKANTOOR, 75.000,514,727,809, m ssss nz ":. ï£-l\ nvn.^MkïnireruiA*«*m .ende weerde ven _„ 50.000 934, 1 1 61, 1423, ■ |' ■ "K" P K|^-^ -i ..nnen de lene.en .ar.tren _______ e„ „„„ vana, 081 „, p>, mi,„a J U V/t I UMI **—il I\ I

WEM WM Scharnerweg 108 Maastricht
\\\WT—^Wf_\J^T^^^^^__l^T\_ Bijkantoor:r^-____lk\ Lrl __.'_r -V* _7\ L m Hoofdstraat 9, Hoensbroek

KWffW^flTJMpflß ■!! ii.' Tfl: °!*nji2M iOOO *

L ,

Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
Ink./verk. gebruikte
AUTOBANDEN, met gar.
Passartweg 39, Heerlen.
Tel. 045-222675.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van f 100- tot
’5000,-. 04490-43481.
Wii kopen alles. BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
van recente datum. Contant
geld. Donny Klassen 8.V.,
in- en verkoop. Meerssener-
weg 219, Maastricht. Tel.
043-635222 of 634915.
ROADSTAR vr. loop-
sloop- schade-auto's, ook
wrakken ook na 18 uur. tel.
752997 of 226346.
Te k. NISSAN 13 DX okt.
'83 als nieuw. pr. f7800,-,
Mgr. Nolenstr. 103,
H'oroek.
FIËSTA 11 Bravo 58000km
sportw. Geen 2e zo mooi

’ 5500,- Hamerstr. 37-39 Hrl.
(bij ABP).
Weg. omst. TOYOTA Ter-
cel nw. type 54000 km
’6950,.-, Rotterdamstr. 24,
Heerlen.
BREMBO-REMSCHIJVEN
Kerp, In de Cramer 31, He

__RT3T7!?*T_I

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

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

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

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

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

VW Golf type deluxe '81
z.mooi APK f395- Tel
045-454087.
Te k. onder garantie en ser-
vice: Ford Escort 1600 n.t.
cabriolet '84; Kadett GSI.
div. extra's. '86; Opel Ka-
dett 1.6 D LS, '85; Opel Ka-
dett 1.6 Diesel. '84: VW Golf
1300, '84'Mitsubishi Sapor-
ro, 79; Mitsubishi Galant.
'81;Citroen Visa, '86; Mitsu-
bishi Sapporo, '78; Fiat Rit-
mo, '82; Datsun Cherry,'B4;
Opel Ascona 4-drs. 16 S '83;
Ford Mustang '80; Peugeot
204 Stationwagon, '79, apk
6-'B9. Inruil, financ. gar.
Autohandel P. FRANKEN,
Ganzeweide 59, Heerlen.
Tel. 045-216475 of 727711.
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.
Tek. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.
Te k. van part. 2x HONDA
Civic lx r76 apk tot 7-'B9,
lx '78 motor def. t.e.a.b.
045-226559.
Van nart. te k. 2 PEU-
GEOTS 504 bj. '78^1 + apk
tot 9-'B9, t.e.a.b. Tel. 045-
-719968.
BMW 525ibj. '79 in prima
staat, tel. 04407-1337.
LADA 1200 S bl '83 in
nw.st. Autobedrijf P. Smits,
Hoofdstr. 214, Hoensbroek.
Te k. 4 SPORTVLG.
t.e.a.b., 4 banden. Mgr.
Lemmensstr. 36, Nieuwen-
hagen.
Te k. MERCEDES 190 die-
sel bj.Juni 1987. Van Poort-
vliet Geleen BV, tel. 04490-
-88444.
Opel MANTA 1.6 S zeldz.
mooi, le eig., nw. banden
m. '77, apk sept. '89, vr.pr.

’ 1550,-. Tel. 045-423063.
Te koop RENAULT 5 GTL
bwj. '81, 5-drs., APK. 045-
-227937 tussen 18 en 20 uur.
Te k. OpelKADETT Hatch-
back 1.3 S bj. '80 + apk
f 4350,-. Baron Mackaystr.
65, Heerlen, 045-728454:
HONDA Jazz '85 nieuwst..
spotprijs f 8600,-; helft
meuwpr. Tel. 045-726431.
Na 19.00 u. 045-243726.
VOLVO 340 '85 m. gasinst.
slechts ’ 9250,-. Tel. 04490--. 12138.

*Te k. FORD stationcar bj.
1981, apk gek., grijs kente-
ken. 04490-16518 na 18.00
uur.
Te k. rijdende VERKOOP-
WAGEN (6 mtr.). 04490-
-16518 na 18.00 uur.

: Te k. Fiat RITMO 60 bj. '83
vr.pr. ’3750,-. Tel. 04490-
-53474.

' Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Tel. 045--; 723076, b.g.g. 727742.. Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct.'Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Auto's hallo, OPGELET.■ Wij betalen ’3OO- tot■ ’ 20.000- voor uw auto. ook
sloop. Tel. 045-411572.

Auto Valkenburg
HondaAccord '8C
Renault RSGTL '82■ Datsun Sunny '8C. Citroen 2 CV 6 '8£
Renault R 25 GTS '84
Fiat Uno '87
Auto Valkenburg

Wilhelminalaan 19-21, Val*

' kenburg, tel. 04406-12514
I. „De allerbeste kwaliteit"
lerlen. Tel. 045-716951.

TÊÊÊÊmmÊmmÊmWml^

Wedden dat u te veel betaalt voor
uw autoverzekering?

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

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

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

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

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek
mm%%Wk^kWmmWmm%%MLMmmm%WmÊÊÊÊklm%lm%lm%lm%m

RENAULT 5 GTL type '82APK tot 10-'B9, i.z.g.st.
’2150.-. 045-210435.
SEAT-DEALER A.C.H.Jeugdrubbenweg 20 (bij
Randweg) te Hoensbroek,
tel. 045-^22455 biedt met
gar.te koop aan: Seat-Ibiza
1.2 CL de ISO '87; Ibiza 1.2
GL 5 drs. '87; Malaga 1.5GLX '88: Malaga 1.2 GL '85;
Ronda 1.2 GLX '86; Seat-Marbella GL '87; Subaru
1800 GL 4 WD'BB; 1800 GL
'85, Subaru 1300 '84; Suba-
ru Mini '87; Opel Kadett '77;
Mazda 323 '81 en '78; Honda
Civic '80; VW Golf '80; Ci-
troen Visa GT '83; Solara
1.6GLS '81;Mazda 1000 '76;
VWDerby '77;R5TL '85 en
'81;Lada 2105 GL '83 en '82;
Sunbeam 1000 '79: Allegro
1300 '78; Ford Taunus 78;
VW Camper '80; Daihatsu
1300 '83: Honda Aecord '77;
Peugeot 305 GR '79. mr. en
fin. mog. donderdag koop-
avond.
BESTELEEND Diane bi'80 m. APK '89, i.z.g.st
vr.pr. ’ 850,-. 045-222933
Ford TAUNUS 1.6 bj. '79, 4
drs. APK t/m nov. '89

’ 1650.-045-720951.
Te k. Ford GRANADA 2.3sportwielen, radiocass.,
trekhaak, bj. '81 APK tot '89i.z.g.st. ’3250,- Europawg.Nrcl. 114, Übach o. Worms.
Koopje BMW 518 i.pr st T'81, schuif/kanteldak.sportw., lek. v. spiegel
vr.pr. ’4250,-. tel. 045--415528.
VW KEVER bjr. '72, APK
tot 11-'B9, in perf. st. f 2500,-
Tel. 045-423750.
Te koop GOLF diesel, '83,
als nieuw; inruil mogelijk.
Tel. 04451-1509.

Te k. BMW 320. 6 cil., bwjr.
'79. i.z.g.st. Vr.pr. / 5500.-.
Tel. 043-630518
VOLVO 66 DL autom. bj.
'78, apk Vm nov. '89,

’ 1350,-. Tel. 045-720951.
Autohandel E. CUSTERS.
Verlengde Lindelaan 23,
nabij markt Oirsbeek. tel.04492-5261, biedt te koop
aan: VW Golf Turbo Diesel,
'83, ’ 12.500,-; Opel Ascona
1.6 S, t. '84, f §900.-; Re-
nault 18,t. '82, Ipg. ’3900.-;
Opel Ascona Diesel. '83.

’ Ï900-; Fiat Uno 55 S, t.
'86, ’ 10.500,-;Alfa Giulietta
1.6, t. '81. (3900.-; Opel
Manta, t. '77,’ 1900,-: Suzu-
ki Carry, geel kent., t. '84,
’5750.-; Peugeot 305 GR.
Ipg. t. '82, ’3500,-; ToyotaStarlet Station, t. '80.

’ 2900.-; Hat Ritmo 75 CL.
t. '81, ’2900,-; BMW 320. t.
'78, ’2900.-: Opel Ascona
1.6 S Hatchback, t. '83,

’ 8900,-; Opel Ascona 1.2. t.
79, ’2900,-; Opel Rekord
Diesel Autom, t. '81.
’3250,-; Ford Taunus Sta-
tioncar, '78, f1400.-; 3x
Opel Ascona. 77-78-79, va.
’1600,-; Ford Taunus 1.6,
Ipg, t. '81, /4250.-;2x Ford
1.6, '78. va. f1500,-; Ford
Capri, t. '77, f1400.-: VW
Passat t. '81, f3750.-; Re-nault 4 TL, t. '84, ’4750.-;
Citroen Visa, t. '80. f 2700.-;
Mazda 616. t. '79, / 1900.-:
2x Crysler Talbot, vanaf’1250,-; Datsun FII. 3x.vanaf f 1400,-; BMW 1602,
i.z.g.st. '72. f2200,-; Manta-
A GTE i.st.v.nw. '75.

’ 7500.-;Renault 4. verl. ch.,
t. '83, ’ 3400,-; div. goedko-
pe inruilers. Alle auto's met
recente APK. Inruil, finan-ciering mos. Geopend van
10.00 tot 19.00 uur; zat. tot
17.00 uur.

11 .000 KNALDEMPERS en -pijpen voor alle auto's en
vrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar. Kerp, In de
Cramer 31, Heerlen. 045-716951.

Opel Omega 2.0 I '88; Ka-
dett 16 S GT '85;Kadett 13
LS '85; Kadett 12 LS '85:
Corsa 12 S Luxus '84; Ka-
dett caravan 12 S '84 en '81:
Ford Fiësta 1.1 L '83; Re-
kord 19 N '78; Peugeot 305
GL '82. AUTOMOBIELBE-
DRIJF J. Denneman.
Raadhuisstr. 107, Huslberg.

Havep OVERALLS. 2
stuks voor ’ 100.-. P. Rae-
ven. tel. 045-322741.
Te k. VOEDERWORTE-
LEN. Gebr. Schaepkens,
Klimmenderstraat 106.
Klimmen. 04405-1359.
Compressor MESTVER-
SPREIDER kipkar; trans-
portband; aardappelsor-
teerder; triltandcultivator
met 2 rollen; opraapwagen.
Tel. 045-241776.
Rode VOERWORTELEN.
25 kg ’6.-. Veendrick, in-
gang Kasteel Amstenrade.
Uit voorraad leverbaar alle
typen VASTETANDCUL-TfVATOREN, ook met rol.
Veewagens 2-4 koeien en
6-8 koeien tendemas;
3-poots woelers; gebruikte
mach. o.a. alle typen vaste-
tandcultivatoren Rump-
stad enz. ook met rol; Lem-
ken zaaibedcombinatie 3
m; veewagens 1-2-3 koeien:
Weiger mestverspreider 5
ton, als nieuw. Jean Spons -Eijsden. 04409-3500 2524.

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. ;
ALLEENSTAANDEN har- 'telijk welkom vanavond in

_
dancing Gorissen. Kerk- "straat 49. Brunssum. Orkest
Henny Lubbers. Tel. 045-
-252304. ■
PARTNERS-TRUST".

huw.,relatiebureau. Inl. tel.
045-461235. |
Man 46 jr. zoekt kennism. 'met leuke VROUW, huids- |
kleur geen bezw. Br. o. no. "XE 020. LD. Markt 42. 6461
ED Kerkrade.
Nette man. 1.84 m.. 40 jr. 'zkt. lieve VRIENDIN v. I
mod. vriendscahp. Br. o. nr. iHO 624 aan Limb. Dagblad. 'Kouvenderstr. 215. 6431 HO i
Hoensbroek.

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

Voordelige MINI-CON-
GRESSEN op bungalow-
park De Bousberg in Land-
graaf. Vraag voor uitgebrei-
de informatie de kleuren-
folder. tel. 045-311213.

Div. integraal HELMEN
vanaf ’99.-; Lazer MX-3
nieuwe uitvoering nu

’ 159.-; Lazer City Jethelm
in groen of rosé van ’ 116.-
-nu voor ’ 50.-; Bromfiets-
specialist Math Salden
Limbricht.
GAZELLE fietsen 1989 uit
voorraad leverbaar. Bert
Rekers, Willemstraat 85.
Heerlen. Tel. 045-726840.
Te k. VESPA CIAO sterw.
f 650.- Mgr. Lemmenstr. 36.
Nieuwenhagen.

H.H. Landbouwers
Bezoek de demonstratiedagen van de proefveldresulta-
ten van ons aardappelproetveld 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.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^**m%^B __i_l___________________________________________^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

\ \ 'mÊ____m^ * A ©wi£^uAt(

■vV'-^B BK^KTfcVi'.^HBPB Ir w \c9___________________! I _^

5 MIN 25STERKJEH0K UÏWRIJ.?
| mmmW\\W\W\\ l\UKlln(j|

I . .** # I "Geldt nietvoor zonnebrillen,skib.illenen kanten klare look-overs. I

IH______BBi^ I^_ . : ,— 11 (fl Jïlfll L^AJ l) I
Geleenstraat 15,tel. 045 -712306. BEEK: In de Makado, ingang Oost, tel. 04490 -76471. MAASTRICHT: Vrijthof 16,tel. 043 -214480. j£ V^a"w^W"wa'ti*S^/ |
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Dinsdag 15 november 1988 "6GELD NODIG? I
Fin.kantoor JORISSEN
Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 36- 48* 60x 72x 96x

5100 169- 133- 112-
-15100 497- 384,- 323- 284- 231-
-25000 828- 641- 538,- 470- 387,--

130000 994,- 769- 646- 564- 464-
Effect. rente vanaf 0,81% per maand

Zeer goedkope tarieven.
Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag mogelijk.
Overlijdensrisiko gedekt. Doorlopend krediet 2% aflossing.
Vraag eerst bij ons uw geld aan en koop dan kontant.
Voordelige 1e en 2e hypotheken. Looptijd 96 mnd.
Woningverbeteringkrediet.

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
84797 (gediplomeerd) kredietintermediair.
Schelsberg 54, Heerlen
Tel. 045-721781/724132

Dagelijks geopend tot 18.30 uur, 's zaterdags van 9 tot 13 uur.

OPENBARE BEKENDMAKING

Aanstaande woensdag, 16 november 1988 zal
de verkiezing plaatsvinden van de vertegenwoor-
digers van de eigenaren van ongebouwde eigen-
dommen in sterndistrict I, alsmede voor deverte-
genwoordigersvan de eigenaren van gebouwde
eigendommen in sterndistrict I en 111 van het
college van hoofdingelanden.

Sterndistrict I omvat de gemeentenBeek, Bom,
Brunssum, Geleen, Heerlen, Kerkrade, Land-
graaf, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Sittard,
Stem, Susteren en Voerendaal.

Sterndistrict 111 omvat de gemeentenen gedeel-
ten van de gemeentenEcht, Haelen, Herten,
Linne, Maasbracht, Melick en Herkenbosch,
Montfort, Ohé en Laak, Posterholt, Roermond,
Sint Odiliënberg, Stevensweert, Swalmen en
Vlodrop.

De uitslag van deze verkiezing wordt op
donderdag 17 november aanstaande bekend ge-
maakt door het centraal stembureau in een
openbare zitting.

ledere geïnteresseerdekan deze zitting bij-
wonen. De zitting begint om 16.00 uur in het
waterschapshuis. Parklaan 10 te Sittard.
De voorzitter,

drs. F.W.G. Laarakker

Roer en Overmaas mS
Parklaan 10, Sittard. P

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):

/ 30.000.- = 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%)

’ 80.000,- = 96x ’ 1.203,-(10,2%) of 120x/ 1 046.- (10,2%)

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

MiHMBHI^HBH Te k. HAFLINGER (mer-
I rie) f/2 jr. Lindenstr. 14,■__________________-____M______i^HHl Berg en Terblijt.

De M.H.S.V.
nodit u uit tot het bijwonen van de informatie-avond voor
de cursus Gedrag en Gehoorzaamheid voor alle honden
welke gehouden wordt onder auspiciën van de Raad

van Beheer op Kynologisch Gebied.
Aanv. 20.00 u. in de Manege Valkenburg, Plenkertstraat
88, op donderdag 17 nov. Aanv. cursussen dinsdag 22_ nov. Inl. 04406-13754 of 043-644821.

"Ikêck
$mck
6ewf-"

Hetgaat om \
betere levenskansen. | 1^

En eigenlijk Is beter fe^ |
nognietgoedgenoeg.

Koningin WilhelminaFonds 1 voor dekankerbestrijding.
Daar kan niemand omheen.

Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam. Telefoon 020-6640991,
Giro: 26.000, Bank 70.70.70.007.

Als Volvo hebben we 't vermoeden, dat het aantal vlieg- perfect naar uw hand te zetten. En te houden. De auto isbij uitstek

vakanties wel eens behoorlijk kon gaan afnemen. En tegelijk toch ideaal voor u die gewend is dagelijks met topprestaties om te gaan.

ook toenemen. Raadselen? Integendeel: delancering van deVolvo En dan bedoelen we niet slechts zn opwindende

740 Turbo! Een automobiel waarmee we menen een welhaast prestatie-cijfers, maar zekerook znkoele calculatie-cijfers. Levens-

unieke drie-eenheid te presenteren. Allereerst is het natuurlijk duur, betrouwbaarheid en degelijkheidbezorgen de auto een zeer

een, laten we zeggen, vakantie-ruime Estate. Zeker. Dan biedt de gunstige kilometerprijs. Uiteraard draagt hienoe in niet geringe

wagen u vervolgens alles (en meer) wat een auto tot een limousine mate de relatief aantrekkelijke aanschafprijs bij. Maar of dit nu

maakt. En tenslotte beschikt hij over 't karakter van een vliegens- uw excuus is, of juist het motief, in wezen heeft u er gewoon recht

vlugge bolide. Misschien een beetje onstuimig, maar (u rijdt ten- op om af en toe eens de benen te strekken op dit niveau.En wie

slotte Volvo) met alle zekerheden aan boord, om één en ander zijn wij dan om u hiervan te weerhouden? [-O

**"<
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DYNAMIEK. DAT KUNT U VAN VOLVO VGUG AANNEMEN.
—! 1

:
VOLVO 740/TYPE VERMOGEN PRIJS VOLVO 740/TYPE VERMOGEN PRIJS ALLE GENOEMDE PRIJZEN GELDEN VOOR DE SEDAN-UITVOERING (MEERPRIJS ESTATE NAAM: VOORL: '2.0 76 kW/103 DIN PK 46.850 2.3iGLTI6V 117 kW/159 DIN PK 69.450 ’ 7.800,-) ENZIJN INCLUSIEF BTW.EN EXCLUSIEF/460.-AFLEVERINGSKOSTEN. AFGEBEELD
20i Cl 89kW/121 DIN PK 50850 2.3iTURBO INTERCOOLER 115 kW/156 DIN PK 72.950 VOLVO 740TURBO INTERCOOLER ESTATE. 0-100KM/U IN 10.0S. TOP ±200KM/U. WUZI- ADRES: --*2.31 GL 85 kW/l 16DIN PK 49 950 2.4 DIESEL 60 kW/ 82 DIN PK 55 950 GINGEN VOORBEHOUDEN. VOOR INFORMATIEiOOK OVER LEASING EN FINANCIERINGEN,
23i GL Bl_*iCK LINE 85 kW/l 16DIN PK 55325 2.4 GL TURBO DIESI I 80 kW/109 DIN PK 63450 KUNT U TERECHT BIJ UW VOLVO DEALER OF STUUR DE BON IN EEN GEFRANKEERDE POSTCODE: PI_AATS: I
23i GRAND LUXE 96 kW/l 31 DIN PK 57850 2.4 GLE TURBO DIESEL 90 kW/122 DIN PK 77950 ENVELOP NAAR: VOLVO NEDERLAND PERSONENAUTO B.V, POSTBUS 16. 4153 ZG BEESD, ,„ „_,,__. ~ ,__„
20IGLE16V 102kW/139DINPK 64 350 INTERCOOLER TAV DE AFD KLANTENSERVICE OF BEL 03458-8888 HUIDIGE AUTO BOUWJAAR:

GELEEN, AUTO KALLEN BV, RIJKSWEG ZUID 320, TEL: 04490-42719 " HEERLEN, AUTOBEDRIJF ALBERT KLIJN, DE KOUMEN 7, HOENSBROEK, TEL: 045-220055 " KERKRAD

AUTOBEDRIJF JAC. KLIJN, STRIJTHAGENWEG 123, TEL: 045-458000 " ROERMOND, NEDAM AUTOMOBIELMAATSCHAPPIJ ROERMOND BV, ORANJELAAN 802, TEL: 04750-233'
SITTARD, AUTOBEDRIJF VEDERS BV, INDUSTRIESTRAAT 3, TEL: 04490-10342 " VALKENBURG, BIERMANS AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 24, BERG EN TERBLIJT, TEL: 04406-40571
1 d
(BIMJEY) I

I ; , :. ; ■■*■■■■■■-■■-■■■■..-■■.■t-..*.*-.*,-,■,-,

schoenen b.v.
Nuth. Stationsstraat 224 Tal. 045-241286 ,

Wyckerbrugstraat 38A. 6221 ED
Maastricht. Tel. 043-210426

Donderdag koopavond tot 8 uur
's maandags tot 1 uur gesloten

BONTGEWEVEN .^▲^ffcMlt GROOT ASSORTIMENT
FLANEL y^lTl^# BROEKENSTOFFEN
pracht winterkwaliteit B___^M^R^ Kk in wolpolyesterruiten, strepen en uni o.a. ruiten

NU 1 — <3_m_m-MW* pn^eed NU 2 —
UNI VISCOSE ' <HEERLE^^node^MaiQQO NU REEDS IN DE WINKEL
POLYAMIDE > ÏÏS^hZÏL < de complete nieuwe
150 cm breed > Qow^L*"*- < CARNAVALSCOLLECTIE
in alle modekleuren K||| g } Reuver-Roermonós2rH^ncht-\ - VOOf groepen
pimtr. IIU Or,— VVVVV\Ia i k°^ '

r 1* I_r__Tii_*c r-~~Ï^ÖN___ïaH^-r—Til Ti

LtNlW«tefi|iflfe s i'""^■"" 11% I 696.1** f «8.04 384.57

r 5000'"
,11% H.160.23 f 813,41 640.* g l

l^~-_ \SiiSj__^_lès_^^^ 1
«. A \//^ Overii)densns*coged^o ezwaar.

nirrrf**1^1'—^^-^= gjj
' CMV BANK -BRUNSSUM-KERKSTRAAT 29*

TELEFOONO4S-251043. /fW\ f~^r-y—.r\n ITI A ___. 11/Van 17.00-21.00uur enzaterdags van V^/ll C=_ i. i \"/ K_L_\l\lt\
9.00-13.00 uur: 06-02272 72 (gratis) //» v—-'UUU \_/ _____*"_r*U '"Il I
VOORDELIG, DISCREET EN SNEL. OOK / Ë I |ia# |/rpH_Pt \A/3arHté
VOORAL UWVERZEKERINGSZAKEN, /^f/g VV lx'****v*"***''L V»*P*M V-Hg
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WinstUnilever
20 % gestegen
tpERDAM - In het derde kwar-
L an dit jaar is de nettowinst
In voedings- en wasmiddelen-
aJ\t n Unilever ten opzichte vanL e Per-ode van 1987 met 20
pe£*t gestegen van ’ 659 miljoen
L- 1 '91 miljoen. In de eerste ne-. baanden ging de winst met 16
pent omhoog van ’ 1898 miljoen
t ''2202 miljoen of per aandeel
V f 6,77 tot ’ 7,86.
L olT*2et steeg in het kwartaal met
M*q*fent van f 13,97 milJard tot. '«o miljard en in de negen
f^den met 5 procent van ’ 41,38
föard tot ’43,33 miljard. De be-
rJl*-Winst verbeterde over het
t^aal met 15 procent van ’ 1254
P°en tot ’ 1438 miljoen en over

(
gr'e kwartalen met 10 procent

lj/3549 miljoen tot ’3899 mil-

BEURS-overzicht

Gelaten
[^STERDAM - Op de Amster--sa,Se effectenbeurs zijn de kwar-
-1 c 'jfers van Unilever maandagS!al gelaten ontvangen. Unilever
\ii\_?n geheel in de lijn van de ont-
i^lingen in de markt lager. Na
'ijf *tend worden van de mooie
j,^rs trok de koers aan tot

tOß***1* Uiteindelijk kwam derj,rs terecht op f 114,20, wat eenr"es betekende van f 1,10.

k**-,tl *7*arkt hield zich nogal redelijk
l\c.i. °Pzichte van Amerika, waarL^ een forse koersval voordeed|Q?er invloed van de daling van de
iah?r* Ingrepen van de centrale(Knken buiten de VS leidden
1^ ar>dag echter tot een herstel van
I, dollar. Al met al bleefin Amster-
rjjV- de schade vrij beperkt. Bii een
% redelijke omzet in aandelen
*ht k**,na f5OO miljoen moesten
°tai r we' vee* aant-*e*en terug. De
lij, 'e omzet in Amsterdam kwam|i|3 f 1130 miljoen. De obligatie-
L *t begon na een prijshoudende

■kt wat terug te lopen.

-^"sterdams belangrijkste fonds
J*. Olie moest maandag f 1,50 te-J> laarf 220. Nedlloyd zakte lang-

"etiri Weg naar f209 en dat bete"
""Cm een ver*-es van 3* Heineken
13» f^'O minder waard op

lii-. en Océ-van der Grinten f 3r-Jder op f265. Hunter Douglas
u '°or f 1,90 op f71,80 en Interna-Muller f 1,50 op f 61,50.

Lk elders bleek het op de aande-hva arkt Seen groot feest* Het
Ityp r geplaagde Textlite moet
k e kwartjes terug naar f6,50,
b 0

ar eindigde 20 cent beter op ffy"* Fors in deverdrukking raakte
Isg °' d*eaan ■*le^ elnc* van c-*e r*t °P

; f4,50 lager dan vrijdag, nietl^jj^oopbaar bleek. Andere fond-
Kri 'n de'°°*:) van c*'a8 ook mdc
f} drukking raakten bleken
!tJ)t*'-mij, Gelderse Papier, Ah-'d, Goudsmit en Palthe.

L ac Optiebeurs waren maandag
je °Pties op de EOE-aandelenin-

'■"et favoriet* Dat had ook te maken
t,„ de terughoudendheid die be-

aan de dag dag legden in
L. and met de woensdag te publi-
L^*l Amerikaamse handelscij-
L ** De totale omzet op deEOE be-
[jeë maandag 38.000 contracten.

Aids bevordert
vraag rubber

KUALA LUMPUR - De angst
voor aids heeft de vraag naar
rubber enorm doen stijgen. Met
65 procent van dewereldproduk-
tie is Maleisië de grootste produ-
cent van natuurlijke rubber. De
waarde van de rubberexport van
dit eiland is gegroeid van 32 mil-
joen dollar in 1980, eenjaarvoor-
dat de ziekte aids werd ontdekt,
tot 94 miljoen dollar in 1986. In
1987 bereikte de export zelfs een
waarde van 232,4 miljoen dollar.
De rubberindustrie in Maleisië is
sterk van karakter veranderd.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.W. s.k.
AEGON 84,40 84.00
Ahold 85,00 85,00
Akzo 147.80 147,30
A.B.N. 41.40 41.40
Alrenta 160,80 160,80
Amev 53,30 53.20
Amro-Bank 75,60 75,80
Ass. R'dam 139,00 139.50
Bols 134,00 133,80
Borsumij W. 107.00 106X10
Bührm.Tet. 53.60 52.80
C.S.M.eert. 60,10 60.40
Dordtsche P. 206.00 205,20
Elsevier 58,70 58.50
Fokker eert. 28.90 29.20
Gist-Broc. c. 39.10 38.80
Heineken 140.50 138.80
Hoogovens 61.50 61,40
Hunter Dougl. 73.70 71,80
IntMüller 63,00 61.50
KLM 38.40 38.50
Kon.Ned.Pap. 41.50 41.00
Kon. Olie 221.50 220.00
Nat. Nederl. 62.90 62.70
N.M.B. 178,30 177.00
NedUovd Gr. 212.00 209.00
Nijv. Cate 70.80 70,00
Oce-v_d.Gr. 262.00 265.00
Pakhoed Hold. 87.10 87.20
Philips 31.60 e 31.20
Robeco 93,70 93,40
Rodamco 152,70 152.80
Rolinco 88.00 87.90
Rorento 59,90 60.00
Stork VMF 22,90 22,70
Unilever 115.30 114.20
Ver.Bezit VNU 87.50 88.00
VOC 29.70 29.60
Wessanen 77,60 77.30
WoltKluwer 150,00 149.50
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 27 00 26.70
ACF-Holding 52,50 52.00
Ahrend Gr. c 148,30 146,00
Alg.Bank.Ned 4210 42.20
Asd Opt Tr. 23.60 23.60
Asd Rubber 7,60 7,70
Ant. Verft. 340^00
Atag Hold c 60.50 60.50
Aut.lnd.R'dam 55.20 55.20
BAM-Holding 207.00 203.00
Batenburg 63 80 63.30
Beers 104.50 104.00
Begemann 52,70 52.70
Belindo 423.00 423,00
Berkei's P. 3,75 3.90
Blyd.-Will. 21.50 21.50
Boer De, Kon. 240.00 243,00
de Boer Winkelbedr. 54.00 53.00
Boskalis W. 9.35 " 9.25
Boskalis pr 7.40 7.40
Braat Bouw 899.00 899.00
Burgman-H. 3010.00 3000.00a
Calvé-Deia c 762.00 760.00

Calvépref.c 4300.00a4200,00
Center Pares 54,30 54.60
Centr.Suiker 60.00 59,20
Chamotte Unie 10,00 10,00
Cindu-Key - 94.00 95.00
Claimindo 404.50 404,00
Cred.LßN 63.80 62,00
Crown v.G.c 62.00 61,50
Desseaux 179.00 179,20
Dordtsche pr. 202.00 201,80
Dorp-Groep 38.50 38.50
Econosto 165,00 163,50
EMBA 107.00 106,00
Enraf-N.c. 38.00 37.50
Eriks hold. 268,00 268.00
Frans Maas c. 48,30 48,10
Furness 59.00 57.00
Gamma Holding 58.10 58,00
Gamma pref 5.80 5,80
Getronics 25.20 24.00
Geveke 32.10 32,90
Giessen-de N. 74.00 74,00
Goudsmit Ed. 142.00 140,00
Grasso'sKon. 72.00 70,50
Grolsch 106.00 106,80
GTI-Holding 126.50 126,00
Hagemeyer 69,00 69.00
H.B.G. 161.00 161,50
HCS Techn 10,40 10,20
Hein Hold ng,so 118.00Hoek's Mach. 147,00 144.00Holdoh Hout 454.00 454.00
Holec 14,00 14,00
H.A.L. Tr. b 707.00 705,00
Hi.ll.Am.Line 710.00 705,00
Heineken Hld 119.50 118,00
Holl.SeaS. 1.40 1,38
Holl. Kloos 283.00 281,00
Hoop en Co 10.20 10,10
Hunter D.pr. 2,00
ICA Holding 17.50 17,50
IGB Holding 31.30 31,30
IHC Caland 17,00 17,00
Industr. My 147,00 147,00
Ing.Bur.Kondoi 555.00 555,00
Kas-Ass. 30.50 30.30Kempen & Beg. 198.00Kempen Holding 15.30 15.00Kiene's Suik. 1220.00 1220.00KBB 67i70 68.50KBB (eert) 67.50 68.00Kon.Sphinx 58,40 58,70
Koppelpoort H. 241 50 241,00Krasnapolsky 150,50 150,50
Landré & Gl. 38,80 38.00Macintosh 39 90 39.90Maxwell Petr. 550.00 545,00
Medicopharma 59.30 58,00Meha Int. 6.00 6,00
MHVAmsterdam 17.50 17.50Moeara Enim 970.00 960.00M Enim 08-cert 12500.00 12450.00Moolen en Co 30,20 30.00MulderBosk. 39,80 39,80Multihouse 9,90 10.00Mynbomvk. W. 410.00 409.00Naeff 225,00

) NAGRON 42,30 41,80
) NIB 460,00 453,00
) NBM Bouw 11,50 11,40
) NEDAP 240,00 239,00
) NKF Hold.cert. 190,00 189,40
) Ned.Part.Mü 28,10 28,00
) Ned.Springst. 7450,00
) Norit 505,00 498,00
) Nutricia 219,00 217.00
) Orcoßankc. 77,00 76,10
) OTRA 367,50 365,00
) Palthe 142,50 138.00
) Polynorm 81.10 79,50
) Porcel.'Fles 112,00 112.00
) Ravast 55.20 53,60
) Reesink 53,50 53,00
) Riva 43,00 43,00
) Rivalcert.r 43.00 44,00
) Samas Groep 53.00 51.50
) Sanders Beh. 74,00 74,00
) Sarakreek 32.20 32,20
) Schuitema 1078.00 1078.00
) Schuttersv. 98.00 99,00
) Smit Intern. 21,70 22,50
) St.Bankiers c. 24,00 23,90
) TelegraafDe 349.00 345.00
) Text.Twenthe 206.00 202,00
) TulipComp. 64,60 64,60
) Tw.KabelHold 103,70 102,50
) Tw. en Gudde 95,00 95.00
) Übbink 73.00 73,00
) Union Fiets. 16,70 16.50
)e Ver.Glasfabr. 200,00 199.00
) Verto 62.50 57.00
) VolkerStev. 37.50 37,50
) Volmac Softw. 82,70 81,90
i Vredestein 17,60 17,60
) VRGGem.Bez. 157,50 157.20
) WegenerTyl 141.00 140,00

Westlnvest 18,40 18,40
) Wolters Kluwer 150.00 149,50

' Wyers 54,00 52,50

| Beleggingsinstellingen
) ABN Aand.f. 64.30 63.80. ABNBeleg.f. 51.60 51,40
1 AldollarßFs 20,40 20.40
) Alg.Fondsenb. 209.00 207,00
) AllianceFd 11.50 11,50
) Amba 41,10 40,40
) America Fund 243.00 235.00
) AmroA.inF. 89.10 88.90
j AmroNeth.F. 63,50 62,50

)a Amro Eur.F. 61.00 60,80
) Amvabel 95.50 95.00
)b BemcoAustr. 63,00 60.50
j Bever Belegg. 26.10 26.10
) BOGAMIJ 114.00 113.30
) Delta Llovd 37.50 36.50
) DPAm. Gr.F. 21,40 21.40
jDpEnergv.Res. 33.00 32.00
j Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
) EMFrentel'onds 68.40 68.20
) Eurinvest(l) 105.00 105.00
) Eur.Ass. Tr. 5.00 5.00

EurGrFund 49,20 48.50

Hend.Eur.Gr.F. 149,00 148,00
Henderson Spirit 63.30 63.60
Holland Fund 57.50 57,00
HolLObl.Fonds 129,50 129,50
Holl.Pac.F. 94,60 94,00
Interbonds 587,00 587,00
Intereff.soo 28,20
Intereff.Warr. 199,00
JapanFund 36,00 36,00
MX Int.Vent. 64,50 64.50
Nat.Res.Fund 1248,00 1220,00
NMBDutch Fund 31,50 31,00
NMB Oblig.F. 36,40 36,50
NMBRente F. 101,10 101,20
NMB Vast Goed 36,00 36,00
Obam, Belegg. 179,60 179,00
OAMF 14,70 14,70
Orcur.Ned.p. 47.30 47,30
Rentalent Bel. 1356,40 1356,40
RentotaalNV 31.00 31,00
Rolinco cum.p 99.00 b 99.50b
Sci.Tech 16,70 16.70
Technology F. 17,30 17,00a
Tokyo Pac. H. 226.50 230,50
Trans Eur.F. 62,50 62,60
Transpac.F. 481,00 475.00
Uni-lnvest 119.00 118.50
Unico Inv.F. 85.00 85.00
Unifonds 25,50 25,50
Vast Ned 119,60 119,60
Venture F.N. 38.50 38.50
VIB NV 84.00 84,00
WBO Int. 74,90 74,90
Wereldhave NV 202,00 202,00

Buitenlandse obligaties
84. EEGB4Ü) 107,40 107,40
3'/_ EngWarL 36.50 36,50
5-V. EIB 65 100,00 100,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,00 33.00d
Amer. Brands 54,00 53,70
Amer. Expres 26,60 26.70
Am.Tel.& Tel. 28,50 28.00
Amentech 94.60 93,30
Amprovest Cap. 127.00 127,00
Amprovest Ine. 230.00 230,00
ASARCO Ine. 26.00 26.20
Atl. Richf. 77.70 76.50d
BAT Industr. 4,40 * 4,30
Bell Atlantic 71,70 71,00
BellCanEnterpr 37.30 37.00
Bell Res.Adlr 1.30 1,30
Bell South 39,70 39,10
BET Public 2,28 2.28
Bethl. Steel 21.30 21,20
Boeing Comp. 63.00 61,00
Chevron Corp. 45.50
Chrysler 25.50 25.00
Citicorp. 24,60 24,50
Colgate-Palm. 45,00 44.50
Comm. Edison 32,00 31,80
Comp.Gen.El. 390.00 390,00
Control Data 19,50 19,20

Dai-IchiYen 3220,00 3260,00
Dow Chemical 85,20 83,80
Du Pont 82.25 80.20
Eastman Kodak 45,60 44,20
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 227,00 227,00
Exxon Corp. 44,10 42,50
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 19,00 18,90
Ford Motor 50,80 50,20
Gen. Electric 45,20 45,10
Gen. Motors 82,00 81,00
Gitlette 35,00 34,70
Goodyear 49,50 48,50
Grace & Co. 29,25
Honeywell 61,60 60,50
Int.Bus.Mach. 119,40 116,60
Intern.Flavor 46.00 45,60
Intern. Paper 45,90 44,10 d
ITT Corp. 50,60 49,40 d
Litton Ind. 70,70 68,70
Lockheed 40,70 40.10
Minnesota Mining 60,50 59.50Mobil Oil 43,90 43,40
News Corp Auss 11,50 11,00b
Nynex 67,20 66,10
Occ.Petr.Corp 26,20 26,20
Pac. Telesis 30,20 29,70
P.& O. ® 6,00 6,00
Pepsico 40,20 39,50
Philip Morris C. 92,10 91,40
Phill. Petr. 19,20 19,00
Polaroid 36,60 36,20
Privatb Dkr 235,00
Quaker Oats 52,25 51,00
RJR Nabisco 88.30 88.60
StGobin Ffr 550,00 548,00
Saralee 45,30 45,10
Schlumberger 33,00 33.00
Sears Roebuck 42,00 40,70
Southw. Bell 40,30 40,00
Suzuki (yen) 690,00 690,00
Tandy Corp. 42.00 42,20
Texaco 46,75 46,00
Texas Instr. 36,70 36,20
T.I.P Eur. 1,71 1,71
ToshibaCorp. 988,00 976,00
Union Carbide 26,60 26,25
Union Pacific 61,00 61,50
Unisys 25,65 25,70
USX Corp 27.50 27,10
US West 58.00 56,30
Warner Lamb. 73.60 71,90
Westinghouse 50,70 50,20
Woolworth 52.10 50.50
Xerox Corp. 57,00 56.00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 46.00 44,50
Am. Home Prod. 163,00 162,00
ATT Nedam 55,50 53.00
ASARCO Ine. 33.00
Atl. Richf. 151,00 149,50
Boeing Corp. 124.00 114,00
Can. Pacific 29.50 29,00d
Chevron Corp. 93.50

Chrysler 46,50 46,00
Citicorp. 46,00 47,00
Colgate-Palm. 90,00 88,00
Control Data 34,00 32,00
Dow Chemical 166,00 167,00
Eastman Kodak 86,00 87,00
Exxon Corp. 86,00 82,50
Fluor Corp. 39,00
Gen. Electric 86,00 d 87,00
Gen. Motors 160,00 159,00
Gillette 71.00 69,00
Goodyear 98,00 96.00
Inco 53,00 54,00
1.8.M. 229,00 224,00
Int. Flavors 93,00
ITT Corp. 97,00 95,00
Kraft Ine 186,00 186,00
Kroger 40,00 40,00
Lockheed 81,00 78,00
Merck&Co. 111,00 110,00
Minn. Min. 118,00 117,00
Pepsi Co. 76,00 74,50
Philip Morris C. 180,00 177,00
Phill. Petr. 37.00 36,20
Polaroid 69,00 69,00
Procter & G. 165,00
Quaker Oats 105.00 105.00
Schlumberger 63.00 62,50
Sears Roebuck 77,00 79,00
Shell Canada 59,00 60,00
Tandy Corp. 81,00 d 82,00
Texas Instr. 75,00 73,00
Union Pacific 112,00 120,00
Unisys Corp 52,00 49,00
USX Corp 55,50 55,00
Varity Corp 4,00
Westinghouse 99,50 96,00
Woolworth 99,00 99,00
Xerox Corp. 107.00 106,00
Certificaten buitenland
Deutsche B. 510,00 512,00
Dresdner B. 293,00 294,00
Hitachi (500) 1100.00 1100,00
Hoechst 289,00 286,50
Mits.El.<soo) 400,00 400.00
Nestlé 8750.00
Siemens 468,00 464.00
Warrants
JAkzo 36.60 35,80
(AMRO warr.. 5,20 5,40
Asia Pac Gr F. 4,05 4,15
Bogamij 8,50 10,00
Falcons Sec. 12.15 12,05
Honda motor co. 1755,00 1800,00
K.L.M. 85-92 114,20 114.20
Philips 85-89 39.00 39,00
St.Bankiersa 3,00 3,20
St.Bankiersb 4.50 4.40

Euro-obligaties & conv.
10V. Aegon 85 102.70 102.70
Aegon warr 14,80 14.80
10'_ ABN 87 99.25 99.25
13Amev 85 99.25 99.25

13Amev 85 99,50 99,50
10AmevBs 103,50 103,50
11 Amev 86 99,70 99,70
14'.Amro87 99.85 99,85
13 Amro-BankB2 103,50 103,50
IOVi Amro 86 98,30 98,30
10 Amro 87 < 98,50 98.50
5-V. Amro 86 101,10 101.10
Amro Bankwr 26,50 25,00
Amro zw 86 70.50 70,25
9 BMHecu 85-92 102,25 102,25
7 BMH 87 97,90 97,90
HCCRaboB3 104,50 104,50
9 CCRabo 85 106,50 106.50
7 CCRabo 84 108,30 108.30
IOVsEEG-ecu 84 101,25 101.25
9-V-EIB-eeu 85 106.25 106,25
12'/_ HIAirl.F 94.00 96.00
12 N1B(B) 85-90 104,50 104.50
114 NGU 83 104,70 10470
10NGU 83 102,00 102,00
2/* NMB 86 87,00 87,00
NMB warrants 31.00 30.00
83. Phil. 86 97,50 97,50
63/. Phil.B3 96,00 96,00
H'.Un.Becumy 86 99,00 99.00
12. Unil. 98.00 98,00
4-V. Akzo 69 214,00 212,00
5V_ Amro 69 392,00
5-V. Gist 69 450.00 440,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 4,80 4.80
Bredero eert. 1.40 1,40
11 Bredero 1,15 1.15
Breev. aand. 8,50 9,00b
Breev. eert. 8.50 9.00
Leidsche Wol 2,70 2,50
LTV Corp. 2,75 2,75
Rademakers 29.00 29,00
RSV. eert 1,40 1.40
7' _ RSV 69 86.00 89,00
Parallelmarkt
Alanheri 15,50 15.30
Berghuizer 47,30 47,50
Besouw Van c. 36.00
CB Obhg.F.l 102.10 102.00
CB Obhg.F.2 102.10 102.00
CB Obhg.F.3 103.50 103.50
De Drie Electr. 23.00 22.60
Dentex Groep 23.00 a 25.00
Dico Intern. 77,10 77.00
DOCdata 33.00 32.60
Geld.Pap.c. 69.00 67.00
Gouda Vuurv c 56.00 55.70
Groenendijk 25.60 25.50
HesBeheer 200.00 200.00
Homburg eert 3.90 4.10
Irtfotheek Gr 18.40 17.90
Interview Eur. 7.50 770
Inv. Mij Ned. 39.00 38.50
KLM Kleding 25.20 25.50
Kuehne^Heitz 25.50 25.30
LCI Comp.Cr. 31.10 31.30.
Melle 285.00 284.00.

Nedschroef 65,50 65.00
Neways Elec. 8.70 8.60
PieMed. 11.20 11.00
Simac Tech. 15.30 15.20
Text Lite 7.00 7.20
Verkade Kon. 297.00 294.00
Weweler 74.00 72.50
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s.k.
Abn c jan 45.00 222 0,60 0,60
abn c apr 45.00 337 1,70 1,50
abn p jan 40,00 479 I,ooa 1.10
abn p apr 45.00 217 4,50 a 4.40
aegn c jan 85.00 255 3,30 a 2.80
aegn p jan 85.00 293. 3.00 3,20
akzo c jan 140,00 322 11,80 11,40
akzo c jan 150.00 744 5,50 5.30
akzo c jan 160,00 570 2,40 2,40
akzo c apr 150.00 253 10,10 9,90
akzo c 091 150,00 280 24,30 24.00
akzo p jan 140,00 515 2,20 2,50
akzo p jan 150.00 584 6,30 6,40
amev c jan 55.00 359 2,10 1.80
buhr c jan 55.00 459 1,80 1,60a
d/Fl c dcc 205,00 545 0,40 0,45
d/Fl p dcc 200,00 342 5,20 4.50
eoE c nov 230.00 569 6,90 6,00
eoE c nov 235,00 424 3,70 2,70a
eoE c nov 240,00 360 1,40 1,00
eoE p nov 230.00 474 1,20 1,40
eoE p nov 235.00 673 2,20 2.70
eoE p dcc 230.00 210 3.50 4.00
hoog c jan 65,00 275 3.00 b 3,00
hoog c jan 70.00 251 1,60 1,60
hoog c apr 65.00 265 5,10 5,00
hoog p jan 60.00 677 3,30 3,20
kim c jan 40.00 399 1,50 1.70
kim p jan 35.00 231 0,70 0.60
knP c jan 45.00 359 0.80 o.Boa
nly c mei 102,50 500 0,40 0,40
nly c nov 100,00 500 2,00 1.85
natn c apr 65.00 447 3.50 3.40
natn p apr 65.00 409 4.30 a 4,30
phil c 093 30.00 437 8,70 8,60
phil p 093 30.00 211 6,10 6.20
olie c jan 230,00 615 3,60 3.30 .
olie c jan 240,00 294 1.60 1.50
ohe c jan 250.00 336 0.70 0,70
olie c jan 260.00 220 0.40 a 0.40
olie c apr 230,00 250 8,30 7,70
olie c 091 210,00 575 35.50 35.50
ohe p jan 210,00 338 1.80 1.90
ohe p jan 220,00 394 4.50 4,90
ohe p jan 230.00 455 9,80 11.00
olie p 091 210.00 234 18,00 18.30
unil c jan 110,00 209 8.00 6,50
unil c jan 120,00 728 2,80b 2.50
unil p jan 110,00 560 2,30 2,40

a=laten g bieden-ex-div.
b=bieden h=laten+ex-diï.
c=e--claim k-gedaan^ti
d=e«-dividend l = gedaan»g
e gedaan-bieden vk-slotkoers vorige dag
f=gedaan-Maten sk- slotkoers gisteren

Duisenberg hecht belang aan zo laag mogelijke rente

’Devaluatievanguldenisongunstigvooreconomie’
Van onze redactie economie

RHENEN - President Duisenberg van De Nederlandsche
Bank vindt niet dat de gulden te hard is. Sommige economen
bepleiten een devaluatie van de gulden maar volgens Dui-
senberg leidt dit tot een hogererente en dat is ongunstig voor
de economie. Dit bleek uit een toespraak die Duisenberg gis-
teren hield op de jaarvergaderingvan hetKoninklijk Neder-
lands Ondernemersverbond (KNOV) in Rhenen.

De president van de Centrale Bank
zei dat naarmate het aangegeven
wisselkoersbeleid succesvol is en
bestendig blijkt, het vertrouwen in
de gulden toeneemt. Een sterker
vertrouwen schept op haar beurt de
mogelijkheid voor De Nederland-
sche Bank om met haar geldmarkt-
beleid een zo laag mogelijk niveau
van de korte rente te bereiken.
De geloofwaardigheid van het wis-
selkoersbeleid is volgens Duisen-
berg een kwestie van lange adem.
„Een breuk hierin, ook al zou deze
als eenmalig worden geadverteerd,
leidt tot vertrouwensverlies met
langdurige negatieve consequenties
voor de rente en dus de economie
als geheel. De gevolgen hiervan
voor derentelasten van het bedrijfs-
leven laten zich raden", aldus dr.
Duisenberg.

Duisenberg acht het belang van een
zo laag mogelijke rente groot. Ten
eerste zou een renteverlaging met 1
procent een daling van de netto-ren-
telasten voor het bedrijfsleven met

’ 2 miljard (in 1987 totaal ’ 11,1 mil-
jard) tot gevolg hebben. Ten tweede
resulteert een langerentedaling met

1 procent op den duur in een met 1
procent van het nationaal inkomen
gedaald niveau van de rentelasten
van het Rijk. „De overheidzou daar-
mee een aanzienlijke bezuiniging in
de schoot worden geworpen". En
ten derde wordt volgens de model-
len van het Centraal Planbureau en
De Nederlandsche Bank een verla-
ging van de rente in het buitenland
met 1 procent geheel of grotendeels
gevolgd door de korte én lange ren-
te in ons land. De positieve effecten
hiervan op bijvoorbeeld investerin-
gen en werkgelegenheid doen niet
onder voor die van een verhoging
van de wereldhandel met 1 procent.

„Renteverlaging zou dus", aldus dr.
Duisenberg, „gunstig uitpakken
voor de gehele economie".

economie

Dochterbedrijf van We Generale 9 lijdt miljoenenverlies

Wapenfabriek Luik
in moeilijkheden

I Van onze correspondent
[-"UIK/BRUSSEL - De wapenfa-briek FN in Herstal bij Luik ba-lanceert op het randje van het
Faillissement. De omzet van het
irfi *__*' een dochter van de Gene-ne Maatschappij, is in 1987 met«tot 30 procent gekelderd en
"et verlies beloopt enkele tien-
den miljoenen guldens. De Ge-
"erale wil er nu stevig het mes in
*tten om de fabriek in afge-
dankte vorm in leven te kunnen
nouden. Bij FN, voluit 'Fabrique
lonn ale de Herstal* werken
zuil mensen* Naar verwachting

Hen honderden banen moetenverawijnen.
Pm *jj ls vooral bekend gewordenoor de fabricage van geweren,
v]. Ne handvuurwapens en
"egtuigmotoren. Het heeft in

v ' Verleden miljoenen geweren
■"p rk°cnt over de hele wereld.

entallen legers, waaronder het

Nederlandse, zijn hoofdzakelijk
met FN-geweren (zoals de FAL)
uitgerust. Maar in die sector zit
momenteel de klad.
Steeds meer landen in de derde
wereld gaan hun eigen wapens
maken, vaak produkten die zijn
afgeleid van westerse typen. Bo-
vendien is de concurrentie van
de grootmachten, de VS en de
Sovjet-Unie, groot. En wapenfa-
brikanten zien ook met lede ogen

hoe het aantal gewapende con-
flicten in de wereld afneemt.
Ook heeft FN te kampen met de
lage dollarkoers, die deEuropese
wapens duurder maakt, en de te-
rugval in de luchtvaartindustrie.
FN maakte onder meer de moto-
ren voor de F-16-straaljagers in
Europa, maar die produktie is
voltooid.
FN hoopt op een spoedige beslis-
sing van de Belgische regering

over de aanschafvan nieuwe ge-
vechtsvliegtuigen voor de lucht-
macht, waardoor weer werk voor
vele jarenzou ontstaan. Maar het
is niet uitgesloten dat die beslis-
sing voor de noodlijdende moto-
ren-afdeling te laat zal komen.

De voorbije twee jaar heeft de
Generale Maatschappij al tiental-
len miljoenen guldens in FN ge-
stoken. Het personeelsbestand

werd van 8250 tot 7000 terugge-
bracht. Wellicht zullen enkele

i verliesgevende takken van de
onderneming moeten worden
gesloten, verkocht of opgaan in
andere ondernemingen.

Dat laatste is vorig jaar al ge-
beurd met de Amerikaanse fa-
briek van pistolen, jachtgeweren
en hengelsportartikelen Brow-
ning, destijds een FN-dochter.
Toen Browning zwaar verlies be-
gon te leiden, werd het uit de FN-
organisatie gelicht en in een spe-
ciale holding ondergebracht, die
nieuw kapitaal kon aantrekken.
Daarna kon FN-Browning zelfs
de bekende Amerikaanse gewe-
renfabriek Winchester overne-
men. De Generale zou nog eens
200 miljoen gulden willen uit-
trekken om de andere levensvat-
bare onderdelen van hetFN-con-
cern overeind te houden en weer
nieuw leven in te blazen.

DSM helpt bij
bouw fabriek

in China
GELEEN - DSM gaat een petro-
chemisch bedrijf in China techni-
sche bijstand verlenen bij de
bouwvan een fabriek voor depro-
duktie van caprolactam, basis-
grondstof voor nylon. Gisteren is
daartoe in Peking een contract ge-
tekend tussen DSM en Yueyang
General Petrochemical Works in
de provincie Hunan. Bij de bouw
van de fabriek is verder nog een
Japans en een Canadees bedrijf
betrokken.

Het contract is namens DSM on-
dertekend door Stamicarbon in
Geleen, de dochteronderneming
diekennis van het chemieconcern
over de wereld verkoopt. De li-
centie betreft nu de levering van
basiskennisvoor de bouwvan een
capralactamfabriek met een capa-
citeit van 50.000 ton per jaar. Zoals
gebruikelijk is tevens overeenge-
komen dat Stamicarbon het toe-
komstig personeel traint en steun
verleent bij de opstart van de fa-
briek.

Proef in Groningen

Auto's PTT
op aardgas

GRONINGEN - Het Telecommuni-
catiedistrict Groningen van PTT
laat bij wijzevan proefvijfbestelau-
to's ombouwen voor het gebruik
van aardgas. Het experiment, dat
twee jaarzal duren, heeft een lande-
lijk karakter en zal worden uitge-
voerd in nauwe samenwerking met
het Energiebedrijf van de gemeente
Groningen (EGG), dat al op een
langjarige ervaring met aardgas als
brandstof voor bestelauto's kan bo-
gen.
Plaatsvervangend directeur-gene-
raal Dik van PTT komt morgen naar
Groningen voor de ondertekening
van een contract met de gemeente
en de overdracht van de eerste be-
stel-auto, die door het Energiebe-
drijfis omgebouwd. In verband met
de beperkte actieradius zullen de
proefauto's uitsluitend in de stad
opereren. Voor het tanken zal ge-
bruik worden gemaaktvan de aard-
gaspomp van het EGG. Als de proef
slaagt, zal de PTT op landelijke
schaal overgaan van benzine op het
milieuvriendelijke aardgas.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
unnniOUd^ual7r op »-n-iawSm14-00 uur byJde fa. Drijfhout, alles in

Goud: onbewerkt ’ 26.400-/ 26.900;
vorige ’ 26.300-/ 26.800; bewerkt ver-
koop ’ 28.500; vorige ’ 28.400 laten.
Zilver: onbewerkt ’370-/440 vorige

’ 370-/ 440; bewerkt verkoop ’ 480 la-
ten, vorige ’480 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,92 2,04
Brits pond 3,43 3,68
Belg. frank (100) 5,19 5,49
Duitse mark (100) 110,50 114,50
It. lire (10.000) 14,25 15,65
Port. esc. (100) 1,29 1,47
Can. dollar 1,54 1,66
Franse fr. (100) 31,70 34,20
Zwits. fr. (100) 131,75 136,25
Zweedse kr. (100) 30,75 33,25
Noorse kr. (100) 28,50 31,00
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill (100) 15,65 16,35
Spaanse pes (100) 1,62 1,77
Griekse dr. (100) 1,23 1,43
Finse mark (100) 45,75 48,75
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06
lers pond 2,86 3.11
Jap yen (10.000) 156,50 161,50

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 1,97175-97425
Brits pond 3,5565-5615
Duitse mark 112,765-815
Franse franc 32,990-3,040
Belg. franc 5,3795-3845
Zwits. franc 134.350-400
Japanse yen 159,30-159,40
Ital. lire 15,115-165
Zweedse kroon 32,390-440
Deense kroon 29,165-215
Noorse kroon 29,850-29,900
Canad. dollar 1,60375-60625
Oost. schill 16,0350-0450
lers pond 3,0130-0230
Spaanse pes 1,7060-7160
Gr. drachme 1,3150-4150
Austr.dollar 1,6750-6850
Hongk.dollar 25.25-25,50
Nieuwz.doUar 1,2600-2700
Antill.gulden 1,0900-1200
Surin. gulden 1,0900-1300
Saudische nai 52,45-52,70
Ecu gulden 2.3340-3390

INDEXAmsterdam 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 272,8 270,7
alg.-lokaal 262,5 261,1
internationals 283,8 281,1
industrie 235,8 234,9
scheep/luchtv. 215,3 211,1
banken ■ 335,1 333,4
verzekering 565,0 561,1
handel 450,8 448,1
cbsobl.index 117,7 117.5
rend. staatsl. 5,98 6.00
waarvan 3-5 jr 5,79 5,81
waarvan 5-8 jr 6,01 6,04waarv.s langst 6,27 6,28
rend. bng-len. 6,44 6,44
rend. banklen. 5.95 5.96

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

Akzo 147,30(147,30)
Kon Olie 219,50gb-220,30 (220,00)
Philips 31,20-31,40 (31,20)
Unilever 113,50-114,20(114,20)
KLM 38,30 (38,50)

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

Begin 2078.06 912.24 182.85 789.91
Hoogst 2084.82 918.43 183.68 793.44
Laagst 2050.85 902.59 181.72 780.96
Slot 2065.08 909.08 182.55 786.15
Winst _ 195 .0.30 -0.50
verlies

(ADVERTENTIE)

SISIMENSEN
ZIJN

GEMOTIVEERDE
INFORMATICA
I MENSEN

ISI is een vakopleiding
Wormattcaop MBO-niveau,

diemensen mét
praktijkervaring aflevert.Gemotiveerde vakmensen,v«el2ijdig inzetbaar en in hetbezit van AMBI-modules,

en ECABO-dtploma.

SBVL
SHchtlits Bedftjit- en a

Vakeptßldtagen Urnburg. f
Tel. M7M-3775. _f

*^ f

Het telecommunicatiebedrijf Alcatel brengt in Nederland
een nieuw telefoontoestel op de markt, dat bij de Pri-

mafoonwinkels van de PTT te koop zal zijn. Hoorn en
wandhouder van het toestel, bedacht door de Deense ont-
werpers Marianne Stokholm en Gad Zorea, vormen een
kruis als symbool voor kwaliteit en elegantie. De 'Kirk Plus'
kost 210 gulden.

(ADVERTENTIE)

Er zijn auto's
en auto's...

fmmmm-_WÊÊmÊÊÊ__m_^_^_^_m_

...erzijn dealers
en dealers.

KOMPIER JIZjC
______________£____i_____________U________m XX __=_/ _

o.k „,iSAAB LANCIA __. _____>^_____

HEERLEN, Akerstraat 150. Tel. 045-717755
MAASTRICHT, Gal|oenweg 45, Tel 043-629547

- (ADVERTENTIE)

Officiële
Compaq dealer
voor Limburg

Akerstraat 62, Heerlen—^—
Tel. 045-718815
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Fleur. Gevarieerd televisie-

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

17.00 Ha110... met de TROS! Twee-
wekelijks magazine over kijkersreac-
ties. Presentatie: Marlot Bloemhard
en Freek Simon.

17.25 De avonturier. Serie. Afl.B.
17.50 "" TROS Popformule. Muziek-

programma gepresenteerd door Mar-
tijnKrabbé en Mariska van Kolck van-
uit hetEscape Theater in Amsterdam.

18.30 TROS Autovraagbaak. Achtde-
lige cursus. Afl.7: Carrosserie. Pre-
sentatie: Marlot Bloemhard, Wim van
Dijk, Pim Vos en Daan van de Wall
Bake.

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

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Feest.
19.00 Kieskeurig. Consumentenru-

briek.
19.25 Linda. Gevarieerd magazine.

Presentatie: Linda de Mol.
20.00 (TT) Journaal.
20.29 Onze Ouwe. Duitse misdaadse-

rie. Afl.: Haat van een verliezer. Wan-
neer Iris Berger gewurgd in haar wo-
ning wordt gevonden, ontdekt Leo
Kress dat er een tragische driehoeks-
verhouding bestond tussen haar,

haar ex-echtgenoot en haar minaar.
21.40 De TROS TV Show op reis. Ivo

Niche bezoekt prominente persoon-
lijkheden in het buitenland.

22.25 TROS Aktua. Actualiteitenru-
briek.

22.55 Alles in de hand. Informatieve
serie over handlijnkunde. Afl.s. Pre-
sentatie: Ralph Inbar en Edo Sprong.

23.35-23.40 Journaal.

Duitsland 1
09.45 ZDF-info Verbraucher. Consu-

mententips.
10.00 Heute.
10.03 Oh Gott, herr Pfarrer. Serie.

Afl.7: Der werfe den ersten Stem.
Herh.

11.00 Was kann man denn noch es-
sen?

11.45 Kaum zu glauben. Herh.
12.15 Urnschau.
12.25 Globus - Die Welt von der wir

leben. Herh.
12.55 Persoverzicht.
13.00-13.15 Heute.
14.40 "" Teletekst-overzicht.
15.00 Tagesschau.
15.05 Sinha Moca - die Tochter des

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

15.30 Nicht immer geliebt. Eva Renzi
in gesprek met haar dochter en actri-
ce Anouschka.

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Der fliegende Ferdinand. Se-

rie. Afl.l: Der blaue Stem.
17.00 Abenteuer Wildnis. Kinderpro-

gramma. Afl.l: Kamera als Pelikan.
17.15 Tagesschau.
17.25 Solo für 12. Generatiespel met
Leska Kaufmann.

18.00 Wenn Kuli kommt. Serie. Afl.:
Johanna geht.

18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute.
18.52 Immer, wenn sic Krimis

schrieb. Sport ist Mord.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Die Montagsmaler. Spelpro-

gramma met Sigi Harreis.
21.00 Report. Actualiteiten en achter-

gronden.

21.45 Dallas. Amerikaanse serie met
Barbara Bel Geddes, Patrick Duffy,
Linda Gray e.a. Afl.: Bobbys Ent-
scheidung.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Die Schwarmer. Tv-film naar

het werk van Robert Musil met Her-
mann Treusch, Elisabeth Trissenaar,
Sabine Sinjen e.a. Regie: Hans
Neuenfels. Een man verstoort twee
huwelijken tegelijk. Hij brengt de
vrouwen ertoe hun man te verlaten.

00.55 Tagesscahu.

01.00-01.05 Nachtgedanken. Be-
schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

" Robert Morley, Margaret Rutherford en Charles Ting-
well in 'Der Wachsblumenstrauss'. (Duitsland 2-20.15 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Kabel- en CAI-abonneesvoor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma
"" = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bij stereo-app
TT = teletekst ondertiteling

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

Nederland 2: 31, 33, 35. 49, 54. 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34. 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48, 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40. 55 en 56
Belgié/TVI: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36.46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33. 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9en 90.9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22. 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4:93.9en 91.9 mHz

België TV 1
14.00 Schooltelevisie.
15.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie met Pat MacDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Herh.

15.25 De jaren zestig. Deel 13: De
media. Herh.

16.30 Hoger-Lager. Vandaag spelen
Martine Wouters en Leon Wouters te-
gen Marijke Cocuyt en Viviane
Ameye. Herh.

17.15-17.40 Kameleon. Vandaag.
Goochelen. Herh.

17.55 Nieuws via teletekst.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Herh.
18.05 Prikballon. kleutermagazine.
18.20 Carlos en Co. Magazine waarin

poppen vertellen wat kinderen willen
weten. Afl.4: Robots. Herh.

18.35 Mr. Majeika. Zesdelig Engelse
jeugdserierond de belevenissen van
een leerlingtovenaar die, voor de 17e
keer gezakt voor zijn examen, voor
straf als leraar naar Engeland wordt
verbannen. Met: Stanley Baxter, Ro-
land McLeod, Richard Murdoch e.a.
Afl. 4: Een toveravond. Amors pijl
heeft zijn doel gemist! Wilhelmina
Worlock wil wraak nemen tijdens Mr.
Potters schoolconcert...

19.00 60-plus. Seniorenmagazine.
19.40 Mededelingen, lotto-winnaars

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

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter

O'Bnen e.a. De Pacific Bank werd be-
roofd. Shane en Danny worden be-
trokken bij een auto-ongeval.

20.40 Fanklub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie een vedette wordt. Van-
daag: Marie José Quintet met Zonder
jou.

20.45 Wij en de andere dieren.
21.10 Modem: Weer.
21.50 Toen Italië nog zong. Program-

ma van Hans Claesen en Jan Nee-
kers over de ondergang van de Ita-
liaanse zangvorm belcanto.

22.40 Nieuws.
22.55 Uitgelezen. Oorlog en vrede.

M.m.v. Gerhard E. Mehrtens (De
nieuwe Romeinen), Luc de Vos (De
koude vrede) en Rik Coolsaet (Bui-
tenlandse zaken). Presentatie: Eric
Defoort.

23.45-23.50 Coda. Diptiek, van Arthur
Meulemans, uitgevoerd door Geert
d'Hollander, beiaard.

" Giuseppe di Stefano in
'Toen Italië nog zong.

(België/TV 1 - 21.50 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 School tv. Kijk als je tekent zie

je meer. Les 2.
10.30-11.00 Jonge onderzoekers.

Les 4.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00-14.10 School tv. Los en fêst.
14.30-15.00 Tjo San. Les 2.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 De lokkende roep van het

land. Reportage ove folkloristische
en religieuze feesten op Gomera,een
van de Canarische eilanden.

18.30 You're welcome. Cursus. Les
3.

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. De Harmonie Heerlijckheid Hoog-
made. 2. Het Reddingsmuseum Doris
Rijkers in Den Helder. 3. Knelpunt mi-
lieudefensie/ treinverbinding Heerlen- Aken.

21.07 James Tocco speelt Szyma-
novsky Symfonie nr.4, opus 60
(Symfonie Concertante) van Szyma-
nowski. Symfonieorkest van de Süd-
westfunk 0.1.v. Kazimierz Kord m.m.v.

James Tocco, piano.
21.33 Langs de hartstocht. Twee

vrouwen maken ieder, vanuit een an-
der uitgangspunt, een tocht door Pa-
rijs. Pas als de dames elkaar ontmoe-
ten komen hun verschillende invals-

hoeken bijeen.
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen- =taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en =

slechthorenden.

" Robert Hardy en Christopher Timothy in 'James Herriot'.
(Nederland 1 -15.30 uur)

Duitsland 2
_____—i . i
09.45 Zie Duitsland 1.
13.15-13.45 Psychologie der Hof-

fnung. Afl.6: Über die Liebe.
15.00 Weimar - oder die Zerstörung

einerRepublik. Afl.1:1918 bis 1923 -Die Jahre der Bedrohung. Herh.

15.50 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Die Fraggles. Serie. Afl.: Der

Wunderberg.
16.25 Kleiner Garten für kleine Leu-

te. Afl.: Tulpen und Narzissen.
16.30 Sara, die kleine Prinzessin.

Zesdelige serie naar de roman van
Francis Hodgson Burnett met Amelia
Shankley, David Yelland, Nigel Ha-
vers e.a. Afl.: Abschied vom Para-
dies.

16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-
de, n.

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

17.45 Schwarz auf weiss. Spelpro-
gramma gepresenteerd door Dieter
Thomas Heek. Gasten: Marina Kiehl
en Bernhard Brink.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Schwester, bit-

te... Pflegenotstand im Krankenhaus?
Reportage over het schrijndende te-
kort aan verplegend personeel in zie-
kenhuizen.

20.15 ■ (TT) Der Wachsblumen-
trauss. Britse speelfilm uit 1963 van
George Pollock met Margaret Ruther-
ford, Robert Morley, Flora Robson
e.a. In Milchester zamelen Miss Jane
Marple en Mr Stringer geld in voor
een liefdadigheidsactie. Bij het huis
van de excentrieke Mr. Enderby aan-
gekomen, valt deze in de deurope-
ning dood neer. Men zegt, dat hij al
geruime tijd doodziek was... Aansl.:
Ratschlag für Kinoganger. Filmru-
briek (VPS 21.35).

21.45 Heute-journal.
22.10 Anstösse: Chaos an der Uni?

Programma over de consequenties
van de studentenboom op de onder-
wijspolitiek.

22.40 Leute mit Landschaft. Filmdo-
cumentaire over het dagelijks leven
van mensen uit het gebied tussen de
Elbe en de Havel.

00.05-00.10 Heute.

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik.
08.10-11.30 Schooltelevisie.
15.35 Teletekst.
16.00 Sport im Westen Extra: Tennis- Masterstoernooi voor dames in New

Vork.
17.00 Schooltelevisie.
17.30 CREDO - Glaube und Be-
kenntnis der Christen. Das Gericht.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 22.

18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal I

magazine met nieuws en sport.
20.00 Weltweit.
20.45 Zwischenleben. Serie van en |

met Shirley MacLaine. Deel 2:
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine.
22.15 Landesspiegel: Das Damof- j
ross kommt. Reportage over de ge- "schiedenisvan de Eifelroute.

22.45 Drei vor Mitternacht. Discus- ;
sieprogramma. Aansl.: Laatste j
nieuws.

België/TV 2
18.50 Zonen en dochters. Australi-

sche serie met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Da-
vid ziet een kans om zich op Richard
te wreken. Colin voelt zich schuldig
over de dood van zijn vader.

19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos, Ruben de Falco,
Chica Xavier e.a. Justino dwingt Ade-
laide met hem mee te gaan. Bruno
verwittigt de baron dat hij gevaar
loopt.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletje met

Marleen Gordts.
20.15 Argus. Praatprogramma waarin

Jan van Rompaey de media doorlicht.
Gastvrouw: Jessie de Caluwé.

21.25 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Groene Omroep.

21.45-22.15 Bouwen om te wonen.
Vijfdelige serie over de verschillende
aspecten van bouwen. Afl. 3: Van
idee tot plan.

België/RTBF 1
14.00-15.30 Schooltelevisie. 16.50-
-17.20 La sécurité dans le travail:

Qu'est-ce que la sécurité? Reportage.
17.45 Vacaturebank. 18.00 Nouba
nouba. Tekenfilms. 18.30 Jamais deux
sans toi. Gevarieerd informatief pro-
gramma. 19.00 Nieuwsoverzicht. 19.03
Ce soir. Waalse actualiteiten. 19.25
Lotto en Joker. 19.30 Journaal. 20.00
Actualités a la une. Herh. 20.05 Doublé
sept. Spelprogramma. 21.15 Planèt
des hommes - Vivre avec les Dieux.
Documentaire-serie over religieuze ge-
bruiken. Afl. 1: Prophètes en leur pays,
sektes in Ivoorkust. 22.10 Journaal.
22.40-00.10 Les trésors de la cinéma-
thèque en Belgique. Documentaire
over het Koninklijk Belgisch Filmar-
chief.

België/Télé 21
19.00 Shema Israël. Israëlitische uit-
zending. 19.30 Journaal. 20.00 Les fa-
voris de la lune. Frans drama van Otar
Losseliani (1984). 21.40 U 2Rattle &
Hum. Popdocumentaire. 22.00-23.00
Nco polar. Franse misdaadserie. Afl.
5.

TV5
16.10 Gorri Le Diable. 16.30 Bonjour,
Bon Appétit. 17.00 Récréation. 17.30
Des chiffres et des lettres. 18.00 La Dé-
chirure. 19.30 Papier glacé. 20.00
Sports magazine. 21.00 Édition Spé-
ciale. 22.00 Journal télévisé. 22.35 La
chanson du mal aimée. 00.30-01.00
Papier glacé.

programma's dinsdag

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

NCRV
15.30 James Herriot. Engelse serie.
Afl.: Een hondeleven. Het is al erg ge-
noeg voor James als hij 's nachts een
kalf moet halen. Als er dan ook nog
iemand steeds luid zit te verklaren dat
het prutswerk is, ploft James bijna
van ergernis. Herh.

16.20 Ander Nieuws: Op adem ko-
men. Verslag van de wijze waarop
verslaafden op adem komen.

17.00 Musica di Gloria. Louis van Dijk
speelt samen met een orkest 0.1.v.
Dick Bakker bekende geestelijke lie-
deren. Herh.

17.30 Journaal.
17.46 De kinderen van Bolderburen.

Zevendelige jeugserienaar het gelijk-
namige boek van Astrid Lindgren.
Afl.7 (slot).

18.12 Ducktales. Tekenfimserie van
Walt Disney. Vanmiddag: Hotel
Schnabel.

18.36 Alex. Tekenfilmserie.
18.41 Kleine Isar. Getekende serie

naar het gelijknamige boek van Ber-
tus Aafjes. Afl.7: Bijzondere ontmoe-
tingen.

19.00 Journaal.
19.20 Bull's eye. Spelprogramma.

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

medy-serie. Denise komt een week-
end naar huis, maar defamilie Huxta-
ble ziet weinig van haar.

20.11 A different world. Amerikaanse
comedyserie. Er komt een nieuwe le-
raar, waardoor iedereen opeens geo-
logie wil gaan volgen. Zo ook Denise.

20.43 (TT) Ja Natuurlijk. Met beelden
over de bewoners van de Sargasso-
zee en het eiland Snares; Tips voor
de bloembakken in de winter en een
gesprek met de onderwaterfotograaf
Willem Koolvoort. Presentatie: Karin
de Groot m.m.v. Antoon van Hooff en
Frank de Graaf.

21.33 Hier en Nu. Actualiteitenrubriek.
22.13 Adempauze. De Drachtser

Cantorij 0.1.v. Piet Hofma zingt het
lied van de week: Gij die 't menselijk
leven.

22.30 Journaal.
22.40 Liever sportiever. Programma

over de recreatiesport met al haar fa-
cetten. Afl. 2: Skiën, langlaufen, acro-
batisch skiën en free-style skiën. Pre-
sentatie: Christian Scheen.

23.05-23.30 Nocturne. Hoogtepunten
uit het licht klassieke repertoire, inge-
leid door Regine Clauwaert.

Radio 1

radio(leder heel uur nieuws.) 7.03 Echo-
magazine. 7.15 Het levende woord.
733 Echo-magazine. 8.45 Kruis-
punt. 9.05 Met de KRO, met Arme.
10.05 M/V-Magazine. 11.05 Echo-
magazine 12.05 KROs Schone
Kunsten 12.56 Meded. voor land-
en tuinb. 13.08 Echo-magazine.
14.05Veronica Nieuwsradio. 19.02

De Plantage. 20.02 BORAT, ge-
speld 8.0.R.A. accent aigu T.
21.02 Residentie pauzedienst.
21.35 Hemelsbreed. 22.02 Begrijpt
u wat u leest? 22 20 België totaal.
22.30 Als mensen veranderen.
23.05 Met het oog op morgen.
0.02-7.00 De nacht klinkt anders:
Muziek in de nacht. 5.02-7.00 VA-
RA's Ochtendhumeur.

Radio 3
(leder heel uur nieuws.) 7.00-24.00
VARA's verrukkelijke dinsdag.
7.03-20 00 VARA Radio 3 Avontu-
ren op de rails. 12.03 VARA'sSteen & Been Show. 16.03De ver-
rukkelijke vijftien. 18.03 Driespoor.

19.02 Dubbellisjes. 20.02 Pop-
krant. 21.02 De CD show. 23.02-
-00.00 Sesjun.

televisie en radio

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Der Wilde-
rer. 09.35 Mr. Magóo. Tekenfilmserie.

Afl.: Mr. Magoo und die Arche Noa"
10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 General H<#
pital. Afl.: Leben mit der Lüge. 10.5«I
Koehen mit SAT 1. 11.00 SAT 1 BIK*
11.05 Sabotage. Amerikaanse westeC
uit 1952 van Andre De Thoth metR-sJdolph Scott, Lucille Norman e.a. 13.0-*
Tele-Börse. 14.00 Programma-ovfl''
zicht. 14.05 Jackie und Jill. Afl.: Tap*
rer kleiner Jackie. 14.30 ■ Lassie. All-
Die Geburtstagsfeier. 14.55 Der Gok-**
ne Schuss. 15.05General Hospital Aftj
Seltsame Zufalle. 15.50 Koehen «*SAT 1.16.00 ■ Meine drei Söhne. Afl*:
Der Federfuchser. 16.25 Der Goldef*
Schuss. 16.35Die Leute von der Snik»1
Ranch. Afl.: Wie Trampas Vater wu«-*
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45SAT 1 - Ihrp"-
vates Programm. 17.50 Bezaubem*
Jeannie. Afl.: Eine Sekretarin für Ger*
ral Peterson. 18.15 Glücksrad. 18.*
SAT 1 Bliek. 19.00Weerbericht. Aansl
Gewinn in SAT 1. 19.10 Airwolf. Aft*
Paradiesvogel: Lieferung frei HaU*
Deel 1. (om 19.40 uur onderbroks"
voor reklame.) 20.00 SAT 1 BIK-*
20.10 Stingray. Afl.: Zwillinge. Deel '|
(om 20.40 uur onderbroken voor rekl*9'
me.) 21.00 SAT 1 Bliek. 21.10 Pc"JMaffay in Concert. Hoogtepunten *het optreden van Maffay in de Ow
munder Westfalenhalle. 22.55 SAT ■Bliek. 23.05 Telethema: WirtschaU
23.10 Texas-Desperados. Amerikaan'
se western uit 1966 van R.G. Spring*
teen met George Montgomery, Yvonfl*
De Carlo e.a. 00.50-01.00 Programm*-
overzicht.

SSVC
12.30 Schools: Videomaths.
12.45 Schools: Zig Zag.
13.00 Children's SSVC.
13.15 Rainbow Special
13.30 Physical Pursuits. Sport.
14.00 News and weather.
14.30 Neighbours. Serie.
14.50 Victorian Values.
15.15 Take the High Road. Serie.
15.40 Children's SSVC.
16.00 The Sooty Show. Serie.
16.20 Beat the Teacher.
16.35 Dangermouse.
17.05 Blue Peter.
17.30 Blockbusters.
17.55 The Flying Doctors. Serie.
18.45 News and weather.
19.00 The Russ Abbot Show. Come-

dy.
19.30 Floyd on Britain and Ireland.
20.00 Doublé First.
20.30 On the Big Hill - Assignment

Everest. Documentaire.
21.00 Top Gear. Motormagazine.
21.30 The Lenny Henry Show. Serie.
22.00 News and weather.
22.30-23.30 Rugby Special.

Duitsland 3 SWF
08.20 Tele-Gymnastik.
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde. !

Les 22.
09.00-10.40 Schooltelevisie.
15.45 Der deutsche Küstenraum. ;

Serie. Afl.: Sturmflut.
16.00 Tennis Masters toernooi voor j

dames.
17.00 Herbst-lmpressionen.
17.10 Ferner Nachbar Sowjetunion. j

Aardrijkskundige serie. Afl.: Ein wei- j
tes Land und viele Völker.

17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde, j
Les 22. Herh.

18.00 Sesamstrasse.
18.28 Die Wombles. Animatieserie, I

Afl.: Schneewombles.
18.32 Walt Disneys Mickey und Do- j

nald zeigen: Sport-Goofy (6). Teken- i
film.

18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Abendschau/Blick ms Land.
19.30 Schauplatz Europa. Rheinsen- ;

der.
20.15 Memorial. Ein teutscher Toten-

tanz. Documentaire over dood, leven
en overleven in concentratiekampen
van het Derde Rijk.

21.00 Südwest aktuell -Neues urn i
Neun.

21.15 ■ Angst in der Nacht. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1947 van Max- i
well Shane met DeForest Kelley, Paul i
Kelly, Arm Doran e.a. Vince Grayson i
begaat onder hypnose een moord, i
Wanneer hij samen met zijn zwager i
Cliff, een agent, probeert te achterha- j
len wat hij onder hypnose gedaani
heeft, komt hij nog eenmaal op de ;
plaats van misdaad en wordt opnieuw i
een willoos werktuig.

22.25 Zusammenleben: Mann und j
Frau im Laufe der Zeit. Vijfdelige in-
formatieve serie over het samenleven
van man en vrouw. Afl. 2: Een leven
lang.

23.10-23.15 Laatste nieuws.

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. Serie.
09.30 Transformers. Serie.
10.00 "" Soft and Romantic.
11.00 "" UK Network Top 40.
12.00 "" Countdown.
13.00 Another World. Serie.
14.00 City Lights. Filmshow.
14.30 Mobil Motor Sports News.
15.00 The Cisco Kid. Serie.
15.30 Bailey's Bird. Serie.
16.00 "" The Coca-Cola Eurochart
Top 50.

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

19.00 Family Affair. Serie.
19.28 The Times Headline News.
19.30 Gemini Man. Serie.
20.28 The Times Headline News.
20.30 The Little Ark. Film. .
22.22 The Uniroyal Weather Rep*j
22.25 NFL American Foo**'

1988/89.
23.28 The Times Headline News.
23.30 "" Pop Formule.
00.30 "" Canada Calling. .
00.57 The Uniroyal Weather RefX"1
01.00 Concerts from Dean Clou-S*1'
01.30 Music of Man. ,
02.30 Rudolf Serkin Plays Schulp
03.30-06.30 Landscape ChanC

J

Radio 2
(leder heel uur nieuws) 7.03
AVRO's radiojournaal. 9.03 De mu-
zikale fruitmand. 10.03 Vrouw zijn.
11.30 Ik zou wel eens willen weten.
11 58 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 12.03 Lunchtime-magazine.
13.03 Tijdsein. 13.30 De plantage
13.48 Margreet Dolman. 14.05
Soortgenoten 14.48 De jazz van
Pete Felleman. 15.05 De Vlaamse
connectie. 16.05 Ischa. 17.05Plan-
tage-Magazine. 17.54 Vrije Gelui-
den. 18.03 Plantage-Magazine.
18 30 Meningen. 19.00-07.00 Zie
Radio 1.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met... (8.00 Nws.) 9.00 Continu
klassiek. 11.00 TROS Concertzaal:
Radio Kamer Orkest 0.1.v. Peter
Hirsch m.m.v. Ronald Brautigam
en Marja Bon, piano-duo. 12.30
Nieuwe klassieke platen. 13.00
Nws. 13.02 Klassieke top tien.
13.45 Belcantorium: La Clemenza
di Tito, opera van Mozart. Koor en
Orkest van de Royal Opera House
Covent Garden 0.1.v. Sir Colin Da-
vis 16.00 Het Kunstbedrijf. 17.00
Het grote werk in kleine bezetting:
Nederlands Saxofoonkwartet.
18.00 Nws. 18.02 Lied van de
week. 18.15 Leger des Heilskwar-
tier. 18.30Muziek in vrije tijd. 19 30
Kamermuziek uit de barok. 20.00
Nws. 20.02 NCRV-Klassiek: Radio
Filharmonisch Orkest 0.1.v. Gaeta-
no Delogu m.m.v. Paul Rosenthal,
viool. 21 30 Literama. 22.30 Orgels
en Hanzesteden (1). 23.15-00.00
Muziek van deze eeuw uit Israël.
Raanan Eylon, fluit.

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:
NCRV-Leerhuis. 14.10 Dagvaar-
dig. 14.30Genealogie. 15.00 Scho-
ne wereld. 16.00 Op de rand van
hetrecht. 16.30NOSOmbudsman.
17.35 Postbus 51 17.55 Meded.
en Schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Vers op vijf. 18.20 Uitz. van
de PSP. 18.30 Vertel me wat.
18.40 Taal en teken. 19.00 Progr.
voor buitenl. werknemers. 20.30
Grafische technieken. 21.00 Ca
va? 21.30 Steden en hun verleden.
22.00-22.30 Gezond sporten.

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.

BRT 2
5 30 Sjapoo (6.00, 7.00 Nws., 7.30
Nws en RVA-ber.) 8.00 Nws 8.12
NV hoop doet leven. 10.00 Nws.
10.03 Broccoli 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg 1988. 13.00 Nws.
13.10 Onvergetelijk 13.45Orgelre-
cital Ivan Guilini. 14.00 Dc gewa-
pende man. 17.00 Focus 17.10

Het algemeen belang. 18.00 t|
orgeltje van Yesterday. 19 00 M*2|
19.10 Rockgolf. 22.00 Nws 2251
Je weet het maar nooit. 23.30--- I
Twee tot Twee. (0.00 Nws.)

statelliet

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.

Gevarieerd magazine.
09.12-10.00 Die Springfield Story.

Herh.
12.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Sanatorium desGrauens. Herh.
13.15 Programma-overzicht.
13.20 Die Spezialisten unterwegs.

Amerikaanse serie. Afl.: Hokuspokus.
Herh.

14.05 Programma-overzicht.
14.10 Mosh - life aus New Vork.

Herh.
14.55 Programma-overzicht.
15.00 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Die
Abrechnung. Herh.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.45 Heute bei uns mit Eva Muller.
16.50 RTL aktuell.
16.55 Klasse! Quiz.
17.30 Popeye. Tekenfilmserie.
1 7.35 Bornemanns Nahkastchen.
17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Der Rodeokönig.
18.45 RTL aktuell.
19.03 Karlchen.
19.10 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Die Waffenbörse. Herh. (om
19.25 uur onderbroken voor reclame)

20.00 Finale Extra. Rechtstreeks uit-
zending vanuit het Olympiastadion in
München de inhaalwedstrijd van de
Bundesliga tussen Bayern München -
Vfß Stuttgart. (tijdens de pauze om
20.45 uur reclame)

22.00 Weerbericht.
22.05 Der Chef. Amerikaanse serie.

Afl.: Wer ist Barbara? (om 22.30 uur
onderbroken voor reclame)

23.00 RTL aktuell.
23.25 Eine Chancefür dieLiebe. Met

Erika Berger.
00.10-00.15 Betthupferl.

3 SAT
17.20 Mini-Ziss. Jeugdmagazir*
17.30 Unser Freund... das Pferd. Aft-
Der fliegende Australiër. 18.00 Bildf
aus der Schweiz. Over cultuur, ma<*
schappij, economie en politiek. 19*'
Heute. 19.22 3sat-Studio. 19.30 PJWicherts von nebenan. Afl.: Sport i»
gesund. 20.15 Auslandsjournal. 21-1-*
Leben mit dem taglichen Tod. Film va"
Ulrike Piechota en Klaus Schmidt uit*
serie 'Kontakte - Magazin für Leben*
fragen'. 21.45 Kulturjounal. 21*»*
Sport-zeit Nachrichten. 22.00 Zeit iij
Bild 2. 22.35 Club 2. Aansl.: 3sa*'
Schlagzeilen.

SuperChannel
07.00 Super Channel News.
07.15 European Business Weekiy*
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 andf'

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

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 NBAj Basketball.
21.30 Gillette Soccer Scène.
22.00 Super Dutch Football.
23.05 Super Channel News.
23.25 Goodyear Weather
23.30-00.30 Hit Machine.

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstuck. 7.15 Wuns»
kasten. 7.45 Veranstaltungska^j
der. 9.05 Musikexpress. 10.00 ÖJAufgelegt. 11.05 Gut Aufgei«.
12.00 Musik bei Tisch. 12.15 »'
anstaltungskalender. 13.00 '.
schauf. 1405 Schulfunk: Kuiwrtf
schichte des Alltags. 14.20 M"-^zeit Heute: Orchesterklange au*!
ler Welt. 16.05 Spotlight. 17.05'"'J
diekiste. 18.40-20.00 Musikjoun1'

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein £wie kein anderer. 11.00 Musik*.
scher Aperitif 12.00 Is ja 'n D"]}
14.00Viva. 16.00Entenjagd, 17jJ
Musikduell. 17.50Sportshop I*S.
Musikduell. 19.00 Prima. 20$01.00 Ein junges Musikprograf10

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morg*^
melodie. 9.05 Musikpavillon. l2Ji
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der _\
menade. 15.00 Café-KonZj.
16.05 Heimatmelodie. 17.00 JJsik-Express 20.05 Z*isC[J*
Broadway undKudamm. 21.00
sik zum Traurnen. 22.30-**
Nachtexpress
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Veronica in Weert

’NationaleIdeeënbus’
over

rubberasfalt
1$ ,^T 7 In het Veronica-program-
i^ Nationale Ideeënbus' wordt
iJ^dagavond om 21.05 uur op
e ö

r-and 2 aandacht besteed aan
■Vn» er Maalindustrie Limburg
0r|\nu]\tAL) te Weert. Aan de orde
ej^j .het thema 'rubberasfalt', een
f 'Qsarm asfalt waarvoor Rumal
|^jr°ndstof levert. Zoals bekend
'■fou e Problematiek rond het ge-
_L K van rubberasfalt momenteel
fcJ-' in de belangstelling. Het be-
lo^ 'n Weert produceert rubber-

en -granulaten.

Cezin
Koopmans wil graag dat de luiste-
raar de boodschap die in de liedjes
zit goed op zich laat in werken. „Ik
zing niet voor niks."
De inhoud van zijn liedjes geven
ook de sfeer bij hem thuis weer. „Ik
heb een ontzettend leuk en blij ge-
zin. Een heerlijk leven. Ik ben wel
een beetje een strenge vader ge-
weest, ik hou van discpline en de
kinderen moesten ook naar mij luis-
teren. Maar dat heb ik ze altijd
netjes gevraagd." Die kinderen zijn
nu al lang het huis uit en hebben
hun opvoeding blijkbaar wel kun-

nen waarderen, want volgens Koop-mans, die als Jan van Eersel werd
geboren, is er een goede band tus-
sen de ouders en hun zeven kinde-ren.

Dat mag onder meer blijken uit hetfeit, dat de muziekgroep die hem in
het verleden altijd bijstond, prak-
tisch uitsluitend uit familieledenbestond. Dochter Désiree („ons ver-
langen") zingt ook op de plaat.
Zoons en schoonzoons vormden sa-
men de Jantje Koopmans Band,
maar dat is nu voorbij, omdat de
drie zoons het te druk nebben met
de meubelzaak in Waspik, een zaak
die hun zingende vader heeft opge-
bouwd.
Voor een optreden op zaterdag-

avond wordt, door de familieKoop-
mans, eerst gezamenlijk naar de
kerk gegaan. Of er wordt op de zon-
dagmorgen geestelijk bijgetankt.
De zondag is altijd de dag waarop de
kinderen en kleinkinderen (elf) bij
Koopmans en zijn vrouw 'aanschui-ven. Tafels „twee maal zesper-
soons" en de nodige stoelen worden
klaar gezet in de ruime living. Om
tien uur 's morgens al. „Ma snijdt de
cake of de appeltaart. En dan is het
ouderwets gezellig. Dat duurt tot
een uur of twee 's middags". Een
sfeer die ook al weer in een liedje is
verwerkt. „Zondags bij moeder op
de koffie, kan het ouderwets gezel-
lig zijn, later krijgen wij dan weer
een bakske en ons vader is de beste
kastelein."

Door het ongeregelde leven, laat
naar bed en toch weer vroeg in de
zaak, brak bijna het gezondheids-
lijntje. Koopmans nam flink gas te-
rug. De tv had hem toen nog niet
ontdekt, maar daar kwam in de ja-
ren tachtig verandering in. Inmid-

dels maakte hij dertien elpees en
vele singles.
De vrolijke zanger treedt nog regel-
matig op in ziekenhuizen, doet be-
jaardentehuizen aan en is een graag
geziene gast bij de verstandelijk ge-
handicapte medemens. Zijn vrouw
reist altijd mee. „Zij let er op, dat
mijn hoedje goed zit voor een show,
zekijkt ofer geen pluisje op het kos-
tuum zit. Ik ben heel nauwkerig op
kleding. Dat vind ik zeer voornaam.
Dan heb ik ook nog mijn mooie
zwarte lakschoenen. Alles moet tot
in de perfektie zijn."

's Morgens bereidt Koopmans zich
al voor op zijn avondshow. Last van
zenuwen heeft hij niet. Van. een ho-
norarium wil hij niets weten. De op-
brengst van zijn platen gaan naar
het 'goede doel.
„De mensen schrijven dat ze een
houvast hebben aan mijn liedjes. Al
die mensen schrijf ik zelf terug," al-
dus Koopmans, die al een halve
eeuw op de planken staat, want als
jochievan veertien trok hij er al met
zijn accordeon op uit. Binnenkort
begint hij aan cursus Engels. „Ik
ben al wel in Tunesië en Spanje ge-
weest om er te zingen voor de Ne-
derlanders. Ikkon ook al naar Ame-
rika, maar dat durfde ik niet, omdat
ik geen Engels sprak. Dat ga ik nu
leren en danreis ik wel naar Ameri-
ka. Maar wel met ma."

" JANTJEKOOPMANS
„mijn vrouw kijkt altijd of mijn hoed goed zit en of er geen pluisje op het kostuum zit"...

Homo-tv
start in
februari

AMSTERDAM - Vanaf februari
zijn mogelijk ook in Nederland en
België de programma's te zien van
hetAmerikaanse stationGTV (Gay
Television). De programma's, die
worden geproduceerd in Palm Be-
ach Gardens (Miami, Florida) zul-
len in eerste instantie op band
worden aangeboden aan clubs,
bars en aan de kabelnetten. Voor
de distributie in Nederland en Bel-
gië wordt gezorgd door de Gay
Krant.

Directrice van GTV is Kay Masters
(44), de vroegere Amerikaanse ten-
niskampioene en producente bij de
Amerikaanse coast-to-coast sport-
zender ESPN.
„In Amerika en Europa samen wo-
nen zeker 60 miljoen homoseksue-
len en niemand maakt speciale tele-
visieprogramma's voor deze doel-
groep. Dat kan niet blijven duren en
binnen twee jaar zal GTV hen kun-
nen bedienen per satelliet," aldus
Kay Masters in de Gay Krant.
De aankondiging van GTV deed in
Amerika al heel wat stof opwaaien,
aldus de Gay Krant, „zeker toen
bleek welke vooraanstaande televi-
siemakers zich achter deze nieuwe
omroep hadden geschaard."
GTV plant vanaf februari de soap-
serie 'Dears', de informatieve serie
'Cruisin', waarin diverse steden
worden belicht en waarvoor bin-
nenkort opnamen worden gemaakt
in Amsterdam, The Star Show, met
aankomende artiesten, en een
nieuwsshow die wordt samenge-
steld op de redacties van alle homo-
bladen ter wereld die zijn aangeslo-
ten bij de GLPA (Gay and Lesbian
Press Association).
Tot volgend jaarzomer zal GTV per
maand vijfen een half uur televisie
produceren. Wanneer volgend jaar
een nieuwe 'direct broadcasting'-sa-
telliet wordt gelanceerd wil het sta-
tion via deze weg uitzenden en kan
worden afgestapt van systeem
waarbij beeldbanden wereldwijd
worden verspreid voor uitzending.
Tot nog toe heeft de Gay Krant, zo
laat een woordvoeder desgevraagd
weten, alleen kontakt met een van
de aanbieders op het Amsterdamse
kabelnet.

show

’Ikprobeerblijheidenvrolijkheidbijdemensentebrengen’

Jantje Koopmans strooit
met muzikale vitaminen

etu ~~ "Ik Pro*:,eer blijheid en vrolijkheid bij de men-

iliiH brengen. Jekunt me zien als een boodschapper met een
\\\\r St^' e e mensen eroP wil wijzen hoe ze een goed le-
le bunnen leiden en hoe ze gelukkig kunnen zijn in deze har-gereld." Woorden van Jantje Koopmans, de zanger die -
\ a! *S *"*! inmidclels 64 jaar - van geen wijken weet. Dat ligt
jjpuijkmin ofmeer voor de hand, want hij is nog altijd popu-

" Maar dat niet alleen, hij heeft opnieuw een mooie bood-
U^P voor de mensen in mineur. En reken maar dat Koop-
%\ S' meuwe lp en cd, die vanaf vandaag te koop zijn, weer1 over de toonbank gaan.

dag een festijn, maar blijheid wordt
vaak verweven door wat angst, twij-
fel en soms wat pijn. Maar bruisend
jong en vol van toekomstdromen,
steeds op zoek naar de weg van het
geluk, een prille liefde wordt ver-
broken, al die dromen slaan dan
plots weer stuk, maar eenmaal komt
de echte ware liefde, zo ontluikend
als de morgendauw."

Er staan, merkt de zanger op, ook
'realistische' teksten op de plaat. En
hij citeert: „Begrijp je de zin van het
leven, mensen het is vaak zo kort,
probeer daarom steeds in liefde te
leven, hoerijker je leven dan wordt,
lach nooit om het leed van die an-
der, of als mensen scheiden willen
gaan, probeer hen steeds die weg te
wijzen, om het leven toch weer sa-
men aan te gaan. Het liefdesspel
mag je nooit vergeten, ik zeg je zo
gewoon, echt wat ik meen, mensen
saam gesmeed uit pure liefde, die
twee verlangens, die twee gedach-
ten."

Jl^Hjes voor ieder mens', luidt de-van dit kersverse album. Koop-
je s citeert uit enkele liedjes
"*-s).Str*. e^en teksten en composi-
i,^- -.Dan heb je beiden gekozen
v '*efde en trouw, samen het le-jjjte delen als man en als vrouw,
V storm trotseren doorweer en
jj wind, samen telkens verliefd
iefj sPeels als de wind, steeds de
*le e "ewaren, dan heeft het zin omLVen> om samen verder te gaan."
(Htp-^ans bezingt, zo zegt hij, de
* van het leven. „Het lijkt elke

Wereldomroep
beter

beluisterd
HILVERSUM - De Wereldomroep
is dit jaar beter beluisterd door Ne-
derlandse vakantiegangers in Euro-
pese landen dan vorig jaar. In de pe-
riode van 1 januari tot 1 oktober
hebben 150.000 mensen méér afge-
stemd op deze omroep dan in de-
zelfde periode vorig jaar, zo heeft
blijkt uit een onderzoek van deze
omroep.

In totaal hebben 1.250.000 Neder-
landse vakantiegangers op de We-
reldomroep afgestemd. Vorig jaar
waren dat er 1,1 miljoen. Nieuws,
actualiteiten, het weerbericht en de
ANWB-oproepen werden verreweg
het meest beluisterd.

Linda over
gokverslaving

HEERLEN - Het TROS-programma 'Linda' begint vandaagom 19.25
uur op Nederland 2 aan zijn derde seizoen. Naast een aantal rubrieken
op het gebiedvan mode, trends, muziek en uitgaan wordt er aandacht
besteed aan gokverslaving. Verder is er tijd ingeruimd voor de UNI-
CEF-actie 'Kunst voor een Kind. Linda bezoekt ieder week een
school die aan de actie meedoet.
Andere onderwerpen van deze uitzending zijn: de kortste theater-
voorstelling van de wereld, een kledinglijn voor honden en de nieuwe
wintersportmode. Muzikale gast is ex-Ultravox-zanger Midge Ure, sa-
men met Bob Geldof de organisator van de Band Aid en Live Aid.

" LINDA DE MOL
...met eigen tv-magazine vanavond weer op het scherm...

Vanaf 1 januari aanstaande

’Breakers’mogenrichtantennes
gebruiken

KERKRADE -. Nederlandse
Breakers (CB-ers die commu-
niceren met door de- PTT
goedgekeurde MAR-C-zen-
ders) mogen vanaf 1 januari
aanstaande gebruik maken

van zogeheten 'richtantennes
Voorts mogen Nederlanders
vanaf deze datum 27 MHZ-ap-
paratuur met Cept-keurmerk
ook in het buitenland aanko-
pen voor vrij gebruik in ons
land. De PTT heeft dit bekend
gemaakt tijdens een vergade-
ring met vertegenwoordigers
van verenigingen.

In een eerste reactie zegt voorzitterM.J. Quaden van de Europa Burger
Band in Kerkrade ontzettend blij te
zijn met deze beslissingvan de PIT.
„Overigens zullen wij samen metde
Europese Citizen Band Federatie
vasthouden aan een Europese reso-
lutie waarin wordt gepleit voor uit-
breiding van meer kanalen (AM,
FM, SBB-modulatie, 5 watt).

In Europa willen wij één norm op de
gehele 11-meterband 27 MHZ metde kanalen 4 als oproepkanaal, 9 als.
noodkanaal en 19 als truckersmo-
biel-kanaal. Wij willen deze norm
niet als aanbeveling, maar als ver-
plichting."

NCRV in Limburg
Zin en onzin
van fitness
op televisie

HEERLEN - In de tweede afleve-
ring van het NCRV-programma-
'Liever Sportiever' (op deze dins-ldagavond om 22.40 uur op Neder-'
land 1) wordt aandacht besteed aan,
'de zin en de onzin van fitness. Pre-;
sentator Christian Scheen bezoekt
samen met voormalig schaatskam-I
pioen Harm Kuipers de sportschool;
van Pierre Zenden in Maastricht.'
Kuipers is sedert een aantal jaren
werkzaam aan de Rijksuniversiteit
Limburg als inspanningsfysioloog.
Verder wordt in 'Liever Sportiever'
informatie gegeven over ijshockey,
alpinisme en bergsport. Zanger
Marco Bakker vertelt tot slot over
zijn passie voor de autosport.

NOS-televisie
over forensentrein

tussen
Heerlen — Aken
HEERLEN - In het NOS-program-
ma 'Van gewest tot gewest' om 20.29
uur opNederland 3 wordt vanavond
aandacht besteed aan de aktie die
Milieudefensie voert voor een foren-
sentrein op het traject Heerlen-
Aken. Zoals bekend vormt het
autoverkeer in oostelijk Zuid-Lim-
burg een zware belasting voor het
milieu.
Verder komt in 'Van gewest tot ge-
west' aan de orde het reddingmu-
seum 'Dorus Rijkers' in Den Helder
dat sinds kort een nieuw onderko-
men heeft. Daarna beelden van het
feest in het kerkdorp Hoogmade ter
gelegenheid van het tachtigjarig be-
staan van de harmonie- en muziek-
vereniging. Nog een reden voor
feest is de ingebruikname van eep
nieuwe omleidingweg die Hoogma-
de verlost van het sluipverkeer van
en naar Leiden, Den Haag en Am-
sterdam.

____H* -»«..»- sfm__W
_^_Wm_ÊÊÊ£ï_&~*jS^%ÏÊ_f' Jm

mê wÈÊ-M » ■>w>T
V| ■#-** \ an onze showpagina-redactie

P \ KERKRADE - Met zijn nieuwe theater-
**^_fc concert 'Vanavond is van ons', dat nu zijn

\^^B tweede seizoen ingaat, komt Benny Ney-
■» _w_*~"_j" man donderdagavond in het Wijngracht-

’ theater van Kerkrade. In zelfgeschreven
/ teksten en met het nodige improvisatieta-___________ _^É_lfe<\ 'ent Seeft de in Maastricht geboren zanger

Jk_\ ll___^itK___^^ *" uitdrukking aan de emoties, stemmingen
Jm W/_U mÊÈ* ~~\ en observaties van het leven. Een 7-mans

'" ' band onder leiding van gitarist Freek Die-Jgi W____- JM V ke begeleidt Benny tijdens deze show, die
JKJ V "m * > om 20.00 uur begint.

___P^____fl
______9___£3 ____,

__■ _____h__l______ __B_» &H1
_mJÏfc*^''

_^___R_____^__Br *9^______k>____^__ti__k ___________ -,v .^_______\ W_W if .... ...__________*V__________.^**^_H ________tWH __________________________>^_____________^________l _________> ________ ''wljup" -"»n . MfJ-
W*lk . i

(ADVERTENTIE)■ Mozarts „Gran Partita" en Vivaldi's Vier Jaargetijden ■Uitvoering door het Limburgs Symphonle . winter, vaar koude winden doorheen razen enOrkest 0.1.v. Salvador Mas Conde. Solist: er zelfs krakend door ijs wordt gezakt, worden I

IGil
Sharon,viool. alle ongenoegens gerelativeerd door de Ita-

liaanse zon, een zon die nauwelijks lemand zoDe serenade voor blazers, XV 361, bijge- In zijn muziekkon laten schitteren als Vtvaldl.
naamd „Gran Partita", was Mozarts muziek- _^_^_^_m^_m_^_t^_^_m______________________
keuze voor zijn eigen bruiloft op 4 augustus \W__\\1782. Het werk vermocht blijkens een brief uit \"m WWdie tijd zowel het bruidspaar als de priester en Kr^B WWde getuigen tot tranen te roeren. Bruiloftsentl- WWment anno 1782 of de kracht van een wonder- mm WWlijk werkvol intense schoonheid? I -rry 'fr_\ Wm
Vivaldi was al tijdens zijn levenzo beroemd dat ■_

«*" ''■ ■ Wmhij gold als toeristische attractie In zijn geboor- ~~y_m Wm
teplaats Venetië. Zijn veruit bekendste werk is WA __m WWde cyclus de Vier Jaargetijden, die al binnen l SÊ_\ \/menkele weken na verschijnen in 1725 een M, . / "mW _f/W
Franse piratenuitgave kende. Het is een zeer [jlfd * .1 Wim WÊffljmm
tot de verbeelding sprekende schildering van H W/W \W^lente, zomer, herfst en winter. Alles Is overgo- ____HHH '^WÊmmmtWÊmmW I Jfi
ten met een helder, zuidelijk licht. Zelfs in de GilSharon

ii _*—* imi do. 17novemb*» Heerlen za. 19november Maastrichtf té** /Siïm_\ 20.00 uur Stadsschouwburg 20.00 uurStaargebouw

■II \X||Jl res. f045>*716607 res. (0431-293828 ■
!____? ir-^Üy vr, 18novemberVenray di. 22 november WeertmmmmmJ_f^mm^ 20.15uur De Beej«kurf 20,15uur De Munt

—** res. (04780)-a2468 ««. (049501-40322

II

__L_fl Vf :^H \WW

_^r 4_______flÉ E^fl __V <" ______________£____________ t^F ____T^^____T^^VMidl^__^___________!
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€3\ TrekkingSlïjSt Regio Limburg (31) jgfcW Grote Clubaktie '88%
VOOR AL DIE KLEINE VOOR AL DIEVERENIGINGEN !_____________________________________________________■_■_________________________■ VERENIGINGEN

f

rs^ CIIDCDDDI IQ 14-daagse vakantie in Cochem r^L/6 OUTCKr KIJO voor 2 personen, halfpension /5ïe"^^
is gevallen op de lotnummers: 31/0084777/0234777/0384777/0534777 (één kompleet vel van 4 loten) l^^^^u^^^

Bovendien zijn er twee extra prijzen gevallen ?°^
r— Lotnr. 31/91677 ' , ■ ■■■■ ■■ ■ /Ctfoa^^^ I\se-^\ ...^^^-^ geeft recht °p een 8 daa9se vliegreis &^Ë^ k;:^oS^nfe 3?" \ 22^»fe^ of 17-daagse touringcarreis C*^\ve'teen<Jdo^van p >*a^fcMfftfftggs»*^_ r-*^[^ '~ van de Phoenix selectiehotels naar keuze in Joegoslavië I in tezer^ lot^l£rl J /\ «siaaisse^e^o.A967 || -^^■Ü £ * 4B£l voor 2 personen op basis van hafpension ip'^ililFffiiiiii B *---^^^^ "^ 0/7<fe/- ’■______"■! ______.' wfc«^r--. ' "^T?*" __-i-,

__ _~ .■ ~ -■.-. _n--rJ -r-i- _LiT-n. _____ _**! Bp**—-—__Ïo__Wa_H_fi__h__è mmS__WÊW^.—-~ isgoed vooreen-UOmmOuOre OH -«^-— -^__r

- TREKKINGSLIJST GROTE CLUBACTIE 1988 GELDPRIJZEN REGIO 31 ,
Lotnr. Prijs in Lotnr. Prijs in Lotnr. Prijs in Lotnr. Prijs In Lotnr. Prijs in Lotnr. Prijs in Lotnr. Prijs in Lotnr. Prijs in Lotnr. Prijs in Lotnr. Prijs I*

guldens guldens guldens guldens guldens guldens guldens guldens guldens guldjff
31/0000451 25 31/0074729 25 31/0141362 25 31/0200381 1000 31/0266476 50 31/0330357 25 31/0394457 50 31/0476575 100 31/0560316 25 31/0634547
31/0000682 25 31/0075333 25 31/0143386 25 31/0200431 100 31/0268160 50 31/0330909 25 31/0395088 50 31/0476824 25 31/0560656 25 31/0634686
31/0000779 25 31/0075333 25 31/0143494 25 31/0200441 25 31/0268381 25 31/0331042 1000 31/0395529 25 31/0478931 100 31/0560955 500 31/0635224
31/0000969 100 31/0076093 25 31/0144167 25 31/0200930 25 31/0268840 25 31/0331146 25 31/0395842 25 31/0481009 25 31/0562219 100 31/0635625
31/0001053 25 31/0076542 25 31/0144542 25 31/0201066 50 31/0269708 25 31/0331156 25 31/0395956 25 31/0482003 100 31/0562259 100 31/0635817
31/0001102 50 31/0076678 100 31/0144643 50 31/0201157 1000 31/0271665 25 31/0332114 25 31/0396404 25 31/0483313 50 31/0562345 25 31/0636007
31/0001603 25 31/0077067 25 31/0144779 50 31/0202533 25 31/0271844 25 31/0333007 25 31/0396416 500 31/0484934 25 31/0562790 100 31/0636366
31/0002142 25 31/0078117 50 31/0144805 25 31/0203449 25 31/0273250 25 31/0333917 25 31/0397514 25 31/0486780 25 31/0562862 100 31/0636435
31/0002261 25 31/0078799 25 31/0145438 50 31/0203553 25 31/0273648 25 31/0335092 25 31/0398222 25 31/0488102 100 31/0568244 25 31/0637584
31/0002592 50 31/0079011 25 31/0145606 25 31/0203555 50 31/0274072 25 31/0335589 25 31/0398916 25 31/0491772 25 31/0568353 25 31/0638116
31/0003358 50 31/0079906 25 31/0145638 50 31/0203931 100 31/0274176 50 31/0335712 25 31/0398980 25 31/0494456 100 31/0569189 25 31/0639249 lcj
31/0003367 100 31/0080614 100 31/0146822 25 31/0205684 25 31/0276170 25 31/0335782 25 31/0399593 50 31/0495315 25 31/0569501 50 31/0640710
31/0003884 100 31/0080630 25 31/0146865 50 31/0206643 50 31/0276896 25 31/0336500 100 31/0403372 50 31/0495731 50 31/0569577 25 31/0642271
31/0004302 25 31/0081071 100 31/0146949 25 31/0206877 100 31/0276945 50 31/0336522 25 31/0404627 500 31/0496155 1000 31/0570233 25 31/0642896
31/0005164 25 31/0081206 25 31/0147109 50 31/0207997 25 31/0277035 25 M/0337183 100 31/0405635 25 31/0496700 50 31/0570730 25 31/0643417 1
31/0008616 25 31/0081522 25 31/0147770 25 31/0208225 25 31/0277559 25 31/0337410 50 31/0405798 50 31/0496826 100 31/0572116 25 31/0643878
31/0008801 25 3*l/0083146 25 31/0148032 25 31/0208356 25 31/0279010 25 31/0338054 100 31/0407583 25 31/0497279 25 31/0572313 50 31/0643934
31/0009939 25 31/0084071 25 31/0151778 25 31/0208517 25 31/0279700 50 31/0338239 50 31/0407954 25 31/0497816 25 31/0572808 25 31/0643950
31/0009980 25 31/0084142 25 31/0153261 50 31/0209397 1000 31/0280300 25 31/0339936 50 31/0408013 50 31/0498022 25 31/0573121 25 31/0644002
31/0010788 500 31/0084227 50 31/0154292 25 31/0210640 25 31/0280728 100 31/0340276 25 31/0408135 50 31/0499043 50 31/0573158 25 31/0644246
31/0010800 50 31/0085615 25 31/0155382 1000 31/0210951 25 31/0282307 50 31/0340782 50 31/0408424 100 31/0499781 25 31/0573342 25 31/0651023
31/0011332 100 31/0085692 100 31/0155812 25 31/0211891 25 31/0283100 25 31/0341736 25 31/0409885 25 31/0499947 25 31/0573945 100 31/0651612
31/0012246 50 31/0088228 25 31/0155976 25 31/0213545 25 31/0283635 25 31/0341986 25 31/0409958 25 31/0500033 25 31/0575357 50 31/0654824
31/0012313 25 31/0088854 50 31/0156583 25 31/0213753 25 31/0284595 25 31/0342457 25 31/0409971 50 31/0500108 100 31/0576151 100 31/0655040
31/0012453 50 31/0089164 25 31/0157195 25 31/0213768 50 31/0284852 25 31/0342511 100 31/0410524 100 31/0500975 100 31/0576995 25 31/0655252
31/0012704 1000 31/0089380 50 31/0157372 25 31/0214454 25 31/0286001 25 31/0342607 50 31/0410525 50 31/0501242 100 31/0577401 50 31/0656383
31/0013309 25 31/0089580 25 31/0157892 50 31/0216378 25 31/0289141 25 31/0344557 25 31/0411310 25 31/0501378 50 31/0578011 25 31/0657217
31/0014592 100 31/0089581 25 31/0158854 25 31/0217372 25 31/0289290 1000 31/0345792 25 31/0411544 50 31/0501533 100 31/0578417 25 31/0657874
31/0015400 25 31/0089923 25 31/0158891 50 31/0217426 25 31/0289398 100 31/0346131 25 31/0411892 100 31/0501824 25 31/0578447 25 31/0658372
31/0016251 50 31/0091342 50 31/0159291 50 31/0218322 25 31/0289668 25 31/0346169 50 31/0413301 25 31/0502167 25 31/0578545 25 31/0659246
31/0017113 25 31/0091656 50 31/0159926 1000 31/0218391 25 31/0290496 25 31/0346626 25 31/0414049 50 31/0503138 50 31/0578710 25 31/0662070
31/0017247 25 31/0091982 50 31/0161461 25 31/0218538 50 31/0290819 25 31/0347020 25 31/0414481 50 31/0503146 50 31/0578875 25 31/0662708
31/0018244 25 31/0091996 25 31/0162312 25 31/0218772 100 31/0290948 50 31/0348960 25 31/0414514 25 31/0504492 25 31/0578923 100 31/0663702
31/0019353 25 31/0092890 50 31/0163115 100 31/0219287 50 31/0290948 25 31/0349439 50 31/0415752 25 31/0505437 25 31/0579572 50 31/0663719
31/0019356 25 31/0093553 50 31/0163306 50 31/0220233 25 31/0291436 50 31/0349454 100 31/0415781 25 31/0506805 50 31/0580104 25 31/0664466
31/0019570 50 31/0093721 25 31/0163604 25 31/0220325 50 31/0291702 100 31/0349676 25 31/0417374 100 31/0506826 25 31/0582418 25 31/0665432
31/0020201 25 31/0093863 25 31/0164372 25 31/0221252 25 31/0291721 25 31/0350918 25 31/0417804 .25 31/0508226 25 31/0582426 25 31/0665987
31/0022336 100 31/0094892 50 31/0164664 500 31/0221904 25 31/0291839 50 31/0350966 50 31/0418417 25 31/0508346 100 31/0583115 50 31/0666345
31/0023059 25 31/0095055 50 31/0164870 50 31/0223956 25 31/0293781 25 31/0352071 50 31/0418438 100 31/0508377 25 31/0583725 25 31/0666460
31/0023104 25 31/0099678 50 31/0165285 50 31/0226081 100 31/0293796 25 31/0352228 25 31/0418511 25 31/0509198 25 31/0584541 50 31/0667676
31/0024166 25 31/0099747 25 31/0165608 25 31/0226874 25 31/0294271 25 31/0352307 25 31/0418513 25 31/0509959 50 31/0586360 50 31/0668754
31/0024203 50 31/0099989 100 31/0166348 100 31/0227497 50 31/0294297 25 31/0353157 25 31/0420285 100 31/0511540 50 31/0589210 50 31/0676144
31/0024774 100 31/0100902 25 31/0166358 25 31/0227651 25 31/0295634 50 31/0353433 25 31/0423966 25 31/0511752 100 31/0589298 25 31/0676232
31/0025722 50 31/0101709 100 31/0166459 25 31/0228618 25 31/0296546 25 31/0354362 50 31/0426654 25 31/0511778 50 31/0590649 25 31/0677097
31/0026416 50 31/0102282 50 31/0167582 25 31/0228715 25 31/0297458 25 31/0354928 25 31/0426752 50 31/0512835 1000 31/0591060 50 31/0677661
31/0026874 50 31/0104830 25 31/0168487 50 31/0228750 50 31/0299346 25 31/0355224 25 31/0427696 100 31/0513665 50 31/0592165 25 31/0677712
31/0027609 50 31/0104850 50 31/0168529 25 31/0229083 100 31/0299531 25 31/0355395 25 31/0427761 25 31/0514572 50 31/0593484 25 31/067891931/0028542 25 31/0104866 25 31/0169381 50 31/0230130 25 31/0299688 25 31/0355416 50 31/0427832 25 31/0515795 50 31/0593650 25 31/0680456
31/0028656 50 31/0104996 25 31/0169694 25 31/0231311 100 31/0299953 50 31/0355531 25 31/0428343 25 31/0517372 25 31/0596627 100 31/0683541
31/0029196 100 31/0105392 50 31/0169846 25 31/0231696 25 31/0300311 25 31/0358150 50 31/0428729 50 31/0518296 25 31/0598234 25 31/0684155
31/0029575 25 31/0105696 50 31/0169896 50 31/0231737 50 31/0300987 50 31/0359078 25 31/0429073 25 31/0518729 25 31/0599232 25 31/0685089
31/0029797 50 31/0106476 500 31/0170024 25 31/0233430 25 31/0301038 50 31/0359676 25 31/0429738 50 31/0519616 50 31/0599284 50 31/0685635
31/0030210 25 31/0106959 25 31/0170563 100 31/0234241 25 31/0301039 25 3 i/ 0360091 25 31/0432118 100 31/0521082 25 31/0599322 25 31/0687083
31/0030936 25 31/0107333 100 31/0171415 25 31/0234269 50 31/0301267 50 3i/ 0 360125 25 31/0432212 25 31/0521753 50 31/0599443 50 31/0687303
31/0031216 25 31/0107410 25 31/0171607 25 31/0236426 25 31/0301624 100 31/0360232 25 31/0433555 25 31/0522307 25 31/0599988 100 31/0687734
31/0031394 100 31/0108470 50 31/0172081 50 31/0236846 25 31/0301680 50 31/0360517 100 31/0434460 25 31/0523261 500 31/0600863 25 31/0688314
31/0031593 25 31/0112209 1000 31/0173071 50 31/0237091 100 31/0301777 50 31/0360520 25 31/0434594 50 31/0523280 25 31/0601367 25 31/0689188 K
31/0031830 25 31/0112614 100 31/0173840 50 31/0237386 50 31/0302911 50 31/0362533 25 31/0435182 100 31/0523660 25 31/0602083 100 31/0690757
31/0033660 25 31/0112702 25 31/0174020 50 31/0237487 50 31/0303185 50 31/0362918 25 31/0435989 25 31/0523795 50 31/0603618 50 31/0693391 l_j
31/0034382 25 31/0113534 100 31/0174685 25 31/0237974 25 31/0303739 25 31/0363333 100 31/0436128 1000 31/0525112 100 31/0603786 25 31/0693524
31/0034511 25 31/0113631 25 31/0175777 25 31/0238002 50 31/0304145 100 31/0363409 25 31/0437020 25 31/0525337 25 31/0603988 500 31/0694460
.31/0035078 25 31/0115234 25 31/0175872 25 31/0238134 50 31/0304314 25 31/0363760 25 31/0437509 100 31/0525899 100 31/0604002 25 31/0694641
31/0038461 25 31/0115278 50 31/0176085 25 31/0238136 25 31/0305073 25 31/0364245 25 31/0439021 50 31/0527925 50 31/0604099 25
31/0038940 25 31/0115739 25 31/0176377 25 31/0238564 50 31/0305973 50 31/0364663 100 31/0439193 50 31/0529005 25 31/0604213 25 _J
31/0040281 25 31/0115803 100 31/0176920 100 31/0238856 25 31/0305984 25 31/0364756 50 31/0439748 25 31/0529500 25 31/0604387 25 I
31/0040806 50 31/0116310 50 31/0177173 25 31/0239862 100 31/0306471 50 31/0365819 25 31/0441679 25 31/0529735 25 31/0604402 50 |
31/0040915 50 31/0116408 25 31/0177299 25 31/0240428 100 31/0306570 25 31/0365889 25 31/0441969 25 31/0529818 25 31/0604551 500
31/0041553 25 31/0116579 1000 31/0177608 100 31/0241037 50 31/0308112 25 31/0367806 25 31/0444287 50 31/0530139 500 31/0604946 25
31/0042684 50 31/0117681 25 31/0177866 25 31/0241465 50 31/0308252 25 31/0368127 1000 31/0444990 25 31/0530162 25 31/0605004 100
31/0045430 50 31/0117817 25 31/0178202 50 31/0242678 1000 31/0308815 25 31/0369173 25 31/0445523 50 31/0530174 100 31/0605222 25 Dp7P»
31/0046690 25 31/0118757 50 31/0178227 25 31/0242794 100 31/0309005 25 31/0369482 25 31/0445581 25 31/0531461 25 31/0607047 25 11 " i- *131/0048208 100 31/0118905 25 31/0179217 25 31/0243041 50 31/0309871 25 31/0369797 25 31/0445638 50 31/0531557 25 31/0607859 25 trekkingslljST ■31/0048216 25 31/0119349 25 31/0180583 25 31/0243624 50 31/0309947 50 31/0370465 50 31/0445791 25 31/0533087 25 31/0608531 25 aeldia tot
31/0048333 25 31/0119985 100 31/0181032 25 31/0244559 25 31/0311208 50 31/0370779 25 31/0446365 25 31/0534189 25 31/0609280 25 1 Upf
31/0049393 25 31/0120730 500 31/0182172 25 31/0244915 25 31/0311622 100 31/0370939 50 31/0447701 100 31/0534267 1000 31/0609542 25 ' novemDe
31/0050249 25 31/0121987 100 31/0182466 25 31/0245487 25 31/0312219 25 31/0371167 25 31/0447738 25 31/0534448 50 31/0610372 25 1989
31/0052228 50 31/0122011 100 31/0183983 50 31/0246272 25 31/0312731 25 31/0372646 100 31/0449905 50 31/0535643 25 31/0610551 100
31/0052438 50 31/0122464 100 31/0184064 100 31/0246279 100 31/0312733 25 31/0373950 25 31/0453303 50 31/0536153 50 31/0611666 25
31/0054218 25 31/0124193 25 31/0184092 25 31/0246675 25 31/0312776 50 31/0375135 25 31/0455185 50 31/0537221 100 31/0611741 25
31/0054473 25 31/0124626 25 31/0186747 50 31/0247262 50 31/0312869 25 31/0375312 25 31/0455734 100 31/0537221 25 31/0612010 25
31/0056029 100 31/0126226 25 31/0186761 50 31/0247302 25 31/0313521 25 31/0377021 25 31/0456126 25 31/0539453 100 31/0616340 100 _/
31/0058248 25 31/0126260 25 31/0187198 50 31/0248787 25 31/0316423 50 31/0377400 25 31/0456176 50 31/0539580 50 31/0616632 25 __m^_^_^_^_^(
31/0058324 25 31/0126278 25 31/0189237 25 31/0248967 50 31/0316924 50 31/0379457 50 31/0456487 25 31/0540474 1000 31/0616725 50 Mmm*limmmW
31/0059143 25 31/0127174 25 31/0189387 50 31/0249844 100 31/0317811 25 31/0379674 50 31/0461457 50 31/0542162 50 31/0617354 50
31/0060207 25 31/0127916 25 31/0189482 25 31/0251443 50 31/0318257 50 31/0379990 50 31/0464268 25 31/0548415 25 31/0617447 25
31/0060715 50 31/0129387 25 31/0189505 50 31/0252370 25 31/0319500 100 31/0380907 25 31/0466253 100 31/0549446 25 31/0617771 100
31/0061866 50 31/0129926 25 31/0193252 25 31/0253241 25 31/0320018 100 31/0381279 25 31/0466261 50 31/0549594 100 31/0619565 50
31/0061925 25 31/0131334 25 31/0193327 25 31/0253249 25 31/0320594 25 31/0382203 100 31/0466780 25 31/0549980 25 31/0619573 25
31/0063813 50 31/0132289 25 31/0193342 50 31/0253257 50 31/0320613 50 31/0382375 50 31/0467073 25 31/0550126 50 31/0625010 50
31/0063853 100 31/0132948 50 31/0193393 25 31/0255149 25 31/0320926 25 31/0382530 25 31/0467361 100 31/0550607 1000 31/0625985 25
31/0064590 25 31/0133333 25 31/0193487 100 31/0255874 50 31/0321997 25 31/0384041 100 31/0467514 25 31/0551272 25 31/0626143 50
31/0064804 100 31/0133856 25 31/0194069 25 31/0255894 25 31/0323112 100 31/0384341 25 31/0467900 50 31/0552272 100 31/0626264 500
31/0068030 50 31/0133997 50 31/0194232 25 31/0256168 50 31/0323978 50 31/0386436 100 31/0468701 25 31/0553003 25 31/0626293 25
31/0068331 50 31/0134183 25 31/0195187 25 31/0256803 25 31/0324762 25 31/0386499 100 31/0469816 25 31/0554082 25 31/0627864 25
31/0069270 25 31/0135592 100 31/0195333 25 31/0258164 100 31/0325201 25 31/0386673 25 31/0470628 25 31/0555241 25 31/0628833 25
31/0069648 25 31/0135968 100 31/0195619 100 31/0259730 100 31/0325384 25 31/0389957 50 31/0471769 25 31/0556250 25 31/0629068 25
31/0069718 50 31/0136260 50 31/0196605 25 31/0260334 25 31/0325997 50 31/0391240 25 31/0472707 25 31/0558269 25 31/0630323 25
31/0070138 500 31/0137662 50 31/0196992 25 31/0260937 50 31/0326053 100 31/0391358 25 31/0474427 25 31/0558946 100 31/0632465 25
31/0071706 50 31/0137697 50 31/0197613 100 31/0261539 50 31/0328840 50 31/0392581 25 31/0474801 25 31/0559186 25 31/0632802 50
31/0072875 25 31/0138153 25 31/0197693 50 31/0263814 25 31/0330187 25 31/0394157 25 31/0475195 25 31/0559747 25 31/0634049 50
31/0073852 25 31/0140419 50 31/0198908 100 31/0264614 50 31/0330238 25 31/0394178 25 31/0476199 50 31/0559855 50 31/0634291 100 j
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Studenten maken
veiligheidsplan

HEERLEN - Stu-
denten van de Hoge-
school Heerlen met
als studierichting
Toegepaste Huis-
houdwetenschap-
pen, hebben de afge-
lopen twee weken
gewerkt aan een vei-
ligheidsplan voor de
nieuwbouw van be-

jaardenhuis Tobias
aan deVan Weerden-
Poelstraat.
Over acht maanden
is de nieuwbouw
voor zon 150 bejaar-
den gereed. De stu-
denten hebben voor
hen, in samenwer-
king met de brand-
weer, een plan ont-

worpen dat als lei-
draad gebruikt kan
worden in noodsi-
tuaties. Het plan be-
helst met name in-
structies voor het
voorkomen en be-
strijden van onge-
lukken/rampen.

Morgenmiddag om
twee uur zullen de
studenten het veilig-
heidsplan overhan-
digen aan de directie
van het eerder ge-
noemde bejaarden-
huis.

Het is onvoorstelbaar dat het Heerlense gemeentebestuur het Smit-
serveld uiteindelijk de meest geschikte locatie vindt om autowrakken
op te slaan en te verwerken. Het Smitserveld ligt aan één van de
meest belangrijke invalswegen naar Heerlen in een gebied dat aan-
trekkelijk is voor kleinschalige industrie. Door er schroothandelaren
te vestigen, degradeert de gemeente dit gebied tot een tweederangs
industrieterrein. Eén van de argumenten om het centrale woonwa-
genkamp op te doeken en de sloop- en schroothandel erbij, was en
is nog steeds, dat het geen fraaie entree isvoor Heerlen. Met name
de treinreiziger wordt eerst langs rijen oude auto's gevoerd voordat
hij bij het station komt. Wordt er echter een schrootterrein ingericht
op het Schmitserveld, dan blijven de autowrakken de entree van
Heerlen 'bevuilen.
Het verhuizen van schrootbedrijven van In de Cramer naar het
Schmitserveld, hemelsbreed een kilometer er vandaan, is geen op-
lossing van dit probleem. De Weggebekker is als autowrakkenter-
rein aangewezen, daar zou de hele sloop- en schroothandelnaartoe
gaan is altijd gezegd. Daar horen de autowrakken thuis en niet in het
Smitserveld.

W.D

Bekeuringen
.ro. Cornelissen uit Schinveld
Jjjoos. Want onlangs werd zijn
v^tje in het Vijverpark vanT^nssum bekeurd, omdat hij
jJ4'" niet mag fietsen. Van-
£*9 staat pa dan ook bij bur-
f^ester Hoogland op de
**-P, waar hij ook in naam
r 1andere ouders die vorige
*fe'c bekeurde kinderen thuis
$en, zijn beklag wil doen.
?*W is dat nou om kinderen
r* twaalf te bekeuren. En ook
j9op een manier alsof ze iets
ftselijks doen. Agenten die uit
? struiken tevoorschijn komen
r de jeugd te betrappen op
J?Jsen waar dat niet mag... Ik
?* toch weleens weten of de

van Brunssum
Mer zon aanpak staat.parom ga ik morgen langs."
'J zijn benieuwd.

Vervolg van voorpaginaDra Van onze verslaggever
Auto's

gekraakt
in Nuth

NUTH/HULSBERG - Zeven auto's
waren in het voorbije weekeinde
doelwit van inbrekers in de ge-
meente Nuth. Vrijdagnacht werd in-
gebroken in twee auto's in Vaesra-"
de. Zaterdag kreeg de politie twee
inbraakmeldingen van bewoners
aan de Boschweg in Nuth en zon-
dagmiddag werden drie wagens ge-
kraakt op de parkeerplaats van be-
jaardencentrum Panhuys in Huls-
berg. De dieven gingen aan de haal
met radio-cassetterecorders, tasjes
en waardevolle papieren.

Optreden
Misbruik

HEERLEN - Parke-
ren aan de Spoorsin-
gel en aan deKlomp-
straat in het centrum
van Heerlen wordt in
de toekomst be
perkt. Het college
van Heerlen heeft
namelijk besloten de
parkeerduur aan de
Klompstraat, waar
nu nog twee uur ge-
parkeerd mag wor-
den bij de parkeer-
meter, terug te bren-
gen tot één uur. Aan
de Spoorsingel (tus-
sen de spoorweg-
overgang en de

Korter
parkeren

in city
Groene Boord) kon
de automobilist zijn
wagen tegen beta-
ling vier uur neerzet-
ten, maar dat wordt
teruggebracht naar
twee uur.

De gemeente doet
dit in verband met
het herzien van de

parkeerduur van
parkeerplaatsen in
de binnenstad en
met het oog op af-
spraken die gemaakt
zijn met exploitan-
ten van parkeergara-
ges in de buurt. Op
zeer korte termijn
wordt in het Heer-
lense gemeentehuis
de Parkeernota ver-
wacht waarin pre-
cies staat aangege-
ven hoe het parkeer-
probleem in Heerlen
eruit ziet en wat mo-
gelijke oplossingen
zijn.

Korpschef en burgemeester veroordelen actiemiddel

Politie Landgraaf
bekeurt even niet

Fractie Lenoir Nuth:

Vragen over
zwemschool

NUTH - De fractie Lenoir in de ge-
meenteraad van Nuth heeft het col-
lege vragen gesteld over de plannen
van Leen Kiers en Liesbeth Peters
om in Nuth een zwemschool op te
richten. Lenoir gaat ervan uit dat
het college die vragen in de raads-
vergadering van vanavond zal be-
antwoorden.
De partij wil vooral weten welk
standpunt het college inneemt ten
aanzien van de plannen. Volgens
Liesbeth Peters zou het college die
inmiddels al hebben afgewezen. Le-
noir wil opheldering waarom het
plan niet in de commissie Ruimtelij-
ke Ordening aan bod is gekomen.
Voorts wil de fractie weten of er al
contact is geweest met de provincie
over de planologische aspecten van
de plannen.

„Als wij in onze patrouilleauto voor
een rood verkeerslicht staan te
wachten en een passerende automo-
bilist dan door rood rijdt zal hij wor-
den geverbaliseerd."

Kerkraadse begrafenisondernemer overweegt maatregelen

Sieraden overledene
tijdens mis gestolen

laurens schellen

De korpsen van Kerkrade, Bruns-
sum en Heerlen hebben gisteren be-
sloten zich vooralsnog niet aan te
sluiten bij het Landgraafse initia-
tief. De actieleiders komen woens-
dagavond in het Heerlense politie-
bureau bij elkaar om eventueel als-
nog het Landgraafse niet-bekeuren-
voorbeeld te volgen. De Landgraaf-
se actieleiderGerrit Koenders waar-
schuwde er voor dat burgers die be-
wust misbruik maken van het feit
dat de politie tijdelijk niet zal be-
keuren, toch gepakt zullen worden.

Commissaris Van Oosterbosch, die
even later wèl meeliep in een pro-
testdemonstratie naar de burge-
meester, ondersteunt dit actiemid-
del niet. Minister Van Dijk van Bin-
nenlandse Zaken liet reeds vorige
woek woensdag weten, deze vorm
van actievoeren absoluut onaan

Spuiten
in garage
verboden

vaardbaar te vinden. Van Ooster-
bosch verklaarde gisteren in de na-
middag dat hij het gekozen actie-
middel veroordeelt en dat hij zal op-
treden tegen incidenten diehem ter
ore komen, 's Middags had burge-
meester Coenders al aangekondigd
met de commissaris te zullen spre-
ken over de opstelling van de de-
monstrerende agenten.

De Landgraafse agenten (op een en-
keling na allen lid van de NPB) gin-
gentijdens een actievergadering om
tien uur 's morgens akkoord met
diens voorstel. Deze actie duurt in
ieder geval tot en met woensdag;
mogelijk zelfs tot 12 december. De
dag dat de politiebegroting in de
Tweede Kamer wordt behandeld.

LANDGRAAF/HEERLEN - De agenten van het Landgraafse
politiekorps zullen voorlopig geen bekeuringen meer uitschrij-
ven voor kleine overtredingen, geen gevolg geven aan uitge-
vaardigde arrestatiebevelen en de binnengekomen post van
het ministerie van binnenlandse zaken niet openen. Gerrit
Koenders, lid van de NPB en actieleider bij de Landgraafse po-
litie heeft dat gisteren bekend gemaakt.

h'n het Ora-hotel 'Auberge du
."ibourg' aan de Ganzeweide
~ Heerlen verrichtte burge-
J*ester Van Zeil onlangs met
P' u>elgemikte carambole de
reling van de nieuwe sociëteit
ro*" gehandicapten 'Amicale
i Limbourg Gon-Ora'. De

rpzitter van de Vakanties-
ming 0.R.A., dr J.G.H.Tans,
r^kte bovendien bekend dat
j. Uitbreidingsplannen in de

k**alc zijn voor het hotel.
pt initiatief voor de sociëteit
Jj'ttm van de gehandicapten
ffl- ,JDe bedoeling is om vooral
r^re gehandicapten in de
fstelijke Mijnstreek uit hun
|°*ement te halen. Wij hopen

*""* wij door onze activiteiten
j!Tiensen kunnen helpen hun
rQelijkse beslommeringen
f-ft te vergeten", lichtte de
fisverse voorzitter Jacques
jasten toe. De sociëteit is niet

F*en bedoeld voor minder va-
r* ouderen. Ook bejaarden
rder handicap kunnen van
; diensten gebruikmaken. „De

is dat er elke dinsdag
p-sen 2 en 9 uur allerlei bezig-
rj*n plaatsvinden zoals sc/iil-
fon, handwerken, kaarten en
wiiurlijk biljarten."

Doremi Schroothandel blijft in de buurt van 'In de Cramer'

Wrakken verhuizen
naar Smitserveld

" Autowrakken die nu nog op industrieterrein In de Cramer liggen, verhuizen naar het Smit-
serveld. Foto* DRIES LINSSEN

Kattemoord
in Landgraaf

Burgemeesters en commissarissen
van politie verklaarden zich giste-
ren solidair met de 'ludieke' acties
zoals die overal in Nederland ge-
houden werden. Allen spraken ze
echter hun afkeuring uit over het
Landgraafse initiatief.

VOERENDAAL - De Kroon heeft
definitief beslist dat garagehouder
J. Wouters uit Voerendaal op zijn
bedrijf aan de Valkenburgerweg
geen auto's mag spuiten en geen af-
gewerkte olie mag verstoken. De
Kroon deed deze uitspraak in de be-
roepszaak die Wouters had aange-
spannen tegen de gemeente omdat
hij de voorschriften bij zijn hinder-
wetvergunning te streng vindt.

De beslissingvan het collegezal nog
voorgelegd worden aan de gemeen-
teraad, want voor het plan Smitser-
veld zal een wijziging van het be-
stemmingsplan nodig zijn. De ge-
meente gaf in eerdere plannen het
gebied de bestemming industrieter-
rein mee. De provincie gaf daar ech-
ter geen goedkeuring voor, groot-
schalige industrie vindt de provin-
cie daar nietpassen, welzou de pro-
vincie willen toestaan dat er klein-
schalige industrie wordt gevestigd.

daar dus om het uit elkaar halen van
oude wagens en het opslaanvan on-
derdelen die nog te gebruiken zijn.
Swinkels is geen sloopbedrijf, hier
gaat het om schroot, oude auto's die
voor de eindverwerking bestemd
zijn, maar eerst worden opgeslagen.
De gemeente wil een duidelijk on-
derscheid maken tussen sloop en
schroot. De Weggebekker is alleen

Procedure

voor sloop bestemd en voor
schroothandel moet een nieuwe
plaats aangewezen worden en het
college heeft de principe-uitspraak
gedaan dat dat het beste kan in het
Smitserveld." Aldus een woord-
voerster van de gemeente Heerlen
gistermiddag.

Weggebekker
„De Weggebekker is bestemd voor
de sloop van oude auto's. Het gaat

Een van de bedrijven die naar het
Smitserveld zullen komen, is defir-
ma Swinkels BV, die nu nog op het
centraal woonwagenkamp In de
Cramer gevestigd is. Wellicht zal
ook de firma Van de Loop, nu nog
gevestigd aan De Kissel in Heerlen,
daarheen verhuizen. De gemeente
wil dit bedrijf namelijk ook graag
verplaatsen, zodat nieuwe mogelijk-
heden geschapen worden voor het
vroegere gebied van de Glasmij aan
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HEERLEN - Hoewel 'De Wegge-
bekker' door de gemeente Heerlen
is aangewezen als autowrakkenter-
rein, blijkt nu dat de gemeente het
Smitserveld heeft bestemd voor de
opslagvan autowrakken. Dit terrein
naast de kerk van De Vrank in Heer-
len, ligt op korte afstandvan het nog
bestaande sloopterrein 'In de Cra-
mer'.

de Schaesbergerweg.
Swinkels is één van de slopers, die
nu nog op het centraal woonwagen-
kamp in Heerlen gevestigd zijn. De
Raad van State bepaalde onlangs
dat Swinkels snel zal moeten ver-
huizen om sanering van het centrale
woonwagenkamp mogelijk te ma-
ken, zodat er eventueel de meubel-
boulevard gebouwdkan worden.
Swinkels weigert naar De Beitel te
gaan, zoals de gemeente aanvanke-
lijk had voorgesteld. Andere loka-
ties die toen naar voren kwamen
waren De Koumen en het Smitser-
veld, dat gelegen is aan de nieuw
aangelegde Beersdalweg tussen de
kerk van De Vrank en de wijk Ren-
nemig.

LANDGRAAF - In de buurt van de
Groenstraat in Übach over Worms
is dit weekend een kat vergiftigd
met strychnine. Dat heeft de Land-
graafse dierenarts Burgers beves-
tigd. Geruchten doen hardnekkig
de ronde dat meer katten vergiftigd
zouden zijn, maar de dierenartsen in
Landgraaf en de omgeving weten
van niets.
Bij de Landgraafse politie wilde gis-
teren niemand op de zaak ingaan in
verband met de acties. In het recen-
te verleden vonden in dezelfde
buurt een aantal honden door
strychnine de dood.

Verder moet de garagehouder, al-
dus de uitspraak, borden plaatsen
met daarop voor zijn klanten de me-
dedeling dat ze met hun auto's rus-
tig in en uit de garage moeten rij-
den. De Kroon versoepelde het
voorschrift over opslag van mate-
riaal op het terrein.

Brigadieren
Tijdens een gezamenlijke protest-
demonstratie boden zon 80 agenten
van de gemeentepolitie uit de
Oostelijke Mijnstreek en vijftig as-
pirant agenten van de politieschool
in Landgraaf, Brunssum, Heerlen
en Kerkrade petities aan aan de bur-
gemeesters in die plaatsen. Tevens
werd het publiek in de winkelcentra
middels vlugschriften gewezen op
de aanleidingvan de actie. In Kerk-
rade, waar de demonstratie pas later
op de dag gestalte kreeg, vervingen
agenten verkeersbrigadiers en scha-
kelde men verkeerslichten uit op
belangrijke kruispunten waarna
agenten ter plekke het verkeer re-
gelden en eveneens het publiek
over de actie informeerden.

Om hinder voor de buurt te voorko-
men vulde deKroon het door de ge-
meente opgestelde rijtje vergun-
ningseisen aan met devoorschriften
dat Wouters op het terrein bij zijn
garage geen werkzaamheden mag
uitvoeren en dat motoren op het ter-
rein niet mogen proefdraaien.

deze veelgelezen rubriek
N°et deKerkradenaar een drin-ij^de oproep aan de betrokkenJ*/of dievenom in een brief offiüerszins te laten weten dat
k *' de sieraden- desnoods tegen
fitQ-ling - terug kan krijgen.
L?k wij hopen van harte dat de
L^oen alleen wordt aangetrok-

door degene die hem past.

k Zoals U elders op deze pagi-
? kunt lezen, hebben tot nog

dieven afgelopen
j/Jtderdag ingebroken in de
f^ing van een Kerkradenaar,lje op dat moment de begrafe-
Cplechtigheid van zijn moe-
-7f bijwoonde. De inbraak in
' woning in Kerkrade-West
jjtd plaats tussen 10.30 en

r*oo uur. DeKerkradenaar liet
5* gisteren weten dat hij en
Jjt vrouw door de diefstal bij-
j/tder gedupeerd zijn. „Want

de waardevolle spullen die
lorden ontvreemd, behoren na-
ffijk sieraden van mijn over-l^en moeder. Het gemis hier-
r** doet mij veel verdriet, want
p zijn voor ons herinneringen
£ onvervangbaarzijn," aldus
ïr. Kerkradenaar die om be-

redenen liever ano-
]/Pn wil blijven.

Inbrekers

r<-ces bleef niet uit. Liefst zes--1 naamsuggesties kwamen
r**ien en gistermiddag nam de
O een beslissing. Prachtige
pdingen als 'De Toontjes', 'De
v^nkenzangertjes', 'De Koale
ffikes' en 'De Sleutel-

haalden het net niet.
k keuze viel 0p... 'do-re-mi.ue eerste drie tonen in deTfam is het grondbeginsel van
v beginnend koortje", licht
r*-*toor Latten toe. 'Do-re-mi'
r* het idee van de 11-jarige
Fke Bruinooge uit Heerlen.
"J krijgt deprijs - een kadobon
Q 50 gulden - uitgereikt tij-
t^s de gezinsmis in De Vrank-

fc op 10 december.

j-fiet kinderkoor van de St.-
vtoniusparochie in de Heer-
r«e wijk BeersdallZeswegen
f' niet langer 'KZN'. De kin-
r*n vonden het maar niets
P** tijdens de première, nu een
r*<ind geleden, de jongezang-
Pep geen naam had. Pastoor
r'ten organiseerde meteen
P*-*i"op een prijsvraag op de
fsisscholen.

(ADVERTENTIE)

Goed dansen leer je bij
F. D.O. -dansschool

HEERLEN " KERKRADE
sz_a 4jk Cursussen voor

IJ—WEÊP be9'nners en

!f_z____lTf gehuwde paren,

\\_>'*'vs^\y jeugdcursus

"^*_B^^ Dirty dancing +

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

(beginnerscursus) bij inlevering van
deze advertentie.

Info: 045-455609
Dagelijks inschrijven mogelijk

KERKRADE, Nieuwstraat 140

Van onze verslaggever
KERKRADE - De Eerste Kerk-
raadsche Begrafenisonderne-
ming gaat binnen de Nederland-
se Bond van Begrafenisonderne-
mers overleggen of er vanuit
deze branche speciale maatrege-
len moeten worden genomen te-
gen inbraken tijdens begrafenis-
plechtigheden. Directe aanlei-
ding is de macabere inbraak af-
gelopen donderdagochtend in de
woning van een echtpaar uit
Kerkrade, op het moment dat
beiden de begrafenis van hun
moeder bijwoonden. Daarbij
werden, tot immens verdriet van
de nabestaanden, zelfs de siera-
den van de overledene buit ge-
maakt door de tot nog toe onbe-
kende dieven.

Een woordvoerder van de Kerk-
raadse politie bevestigde giste-
ren dat het fenomeen van in-
braak tijdens begrafenissen 'wel
vaker voorkomt. „Veel meer dan
waarschuwend optreden, kun-
nen we als politie niet. We kun-
nen natuurlijk niet elke ochtend
alle kranten op rouwadvertenties
doornemen. Maar wel adviseren
we in zulke gevallen ervoor te
zorgen dat er iemand thuis is."

Maar ook de politiewoordvoer-
der realiseert zich dat dit voor
veel mensen, die bij zon gebeur-
tenis toch al overmand zijn door
emoties, niet makkelijk is. „Het
komt er in de praktijk dan inder-
daad vaak op neer dat je iemand
buiten de directe kennissenkring
in huis moet vragen. Tijdens va-
kanties kun je de buren of fami-
lie vragen, bij begrafenissen ligt
dat anders.Bovendien ontbreekt
de sociale controle in de buurt
dan meestal ook."

vreselijk moeilijk is om iemand
te vinden die op het huis wil pas-
sen tijdens de begrafenisplech-
tigheden. Eenvoudig omdat alle
familie, vrienden en bekenden
zelf op de begrafenis aanwezig
zijn. „En in de rouwadvertentie
een correspondentie-adres opge-
ven, helpt ookweinig. Een oplos-
sing zou kunnen zijn dat de be-
grafenisondernemer in zulke ge-
vallen zelf zorgt dat er iemand
van het personeel het huis be-
waakt," stelt ze voor.

neming die de betreffende uit-
vaart donderdag had verzorgd,
liet in een.reactie weten met haar
collega's de zaak zo snel moge-
lijk te zullen bespreken. „In mijn
eigen onderneming is het de
tweede maal dat we zoiets mee-
maken. Een verschrikkelijk
trieste zaak natuurlijk. Ik weet
op dit moment nog niet hoe vaak
mijn collega's dit soort ervarin-
gen hebben opgedaan."
Mevrouw Paffen wijst erop dat
het voor de nabestaanden vaak

peerde Kerkradenaar weten. Op
het moment van de inbraak was
er volgens hem niemand in de
woning aanwezig. De Kerkrade-
naar, die om begrijpelijke rede-
nen anoniem wil blijven, zegt er
zeker van te zijn dat de inbre-
kers) handig misbruik hebben
gemaakt van de informatie uit de
rouwadvertentie in de verschil-
lende dagbladen.

Daarnaast gingen de inbrekers
met een kostbare video/camera-
recorder en een fototoestel aan
de haal. De genoemde sieraden
waren overigens de avond tevo-
ren pas naar zijn woning ge-
bracht, zo liet de ernstig gedu-

Directeur mevrouw Paffen van
de Kerkraadse begrafenisonder-
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Schroot
De gemeente Heerlen wil het
Smitserveld bestemmen
voor de schroothandel. Be-
drijven ,als Swinkels BV en
Van de Loop zouden daar
hun activiteiten moeten gaan
ontplooien. Dat betekent dat
de stapels autowrakken die
nu nog in de gebieden In de
Cramer en De Kissel liggen,
daar terecht zullen komen.
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Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed, dooreen noodlottig ongeval, voor-
zien van het h. oliesel, op de leeftijd van 23 jaar,
onze lieve zoon, kleinzoon, broer, behuwd-broer,
oom en neef

John Janssen
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Louis Janssen
Rosie Janssen-Paes
Hilde Martin-Janssen
Santi Martin
Michael
Familie Janssen
Familie Paes

Sittard, 14 november 1988
6134 XE Sittard, Leliestraat 36
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 17 november a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Gemma te Sanderbout, waar-
na aansluitend crematie te Geleen.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
gfeen condoleren.
Woensdag tijdens de avondmis van 19.00 uurwordt
John bijzonder herdacht in voornoemde kerk.
John is opgebaard in het mortuarium van het zie-
kenhuis Geleen. Bezoekuren van 17.30 tot 18.30
uur.

Diepgetroffen geven wij kennis van het overlijden,
na een noodlottig ongeval, van onze collega en me-
dewerker

John Janssen
Zijn collegialiteit en spontaniteit zullen in onze
herinnering blijven.
Wij wensen de ouders en familie veel sterkte toe bij
dit grote verlies.

Directie en personeel
BV Deco-Tricot
Holleweg 26

Sittard, 14 november 1988

Met grote verslagenheid vernamen wij
het plotseling overlijden van ons gewaar-
deerd medelid

John Janssen
Wij wensen zijn familie veel sterkte.

G.B.C. Tussen de Rails
Sittard_

pap, een leegte laat jeachter
wij zijn bedroefd om je heengaan
maar dankbaar voor al het goede
en de liefde die je op een geheel
eigen wijze aan ons hebt gegeven.

Na een levenvol van liefde, eenvoud, bezorgdheid
en hulpvaardigheid, is, na een kortstondige ziekte,
gesterkt door de h. sacramenten, in de leeftijd van

.77 jaar, van ons heengegaan, onze lieve vader,
schoonvader en opa

Jozef Kitzen
weduwnaar van

Trees Geelen
Limbricht: Toos Jaarsveld-Kitzen

Henk Jaarsveld
Karen, Birgit, Roger

Guttecoven: Harry Kitzen
Toos Kitzen-Wetzels
Lenny, Roy

Susteren: Hub Kitzen
CarlaKitzen-Bovens
Josien

Buchten: Marlies Nijssen-Kitzen
Hans Nijssen
Kim

Bom: José Philippen-Kitzen
Bert Philippen

Buchten, 14 november 1988
;Corr.adres: Kampstraat 15, 6122 AK Buchten
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 18 november om 11.00uur in de kerk van de
St.-Catharinaparochie te Buchten, waarna aanslui-
tend begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis donderdag 19.00 uur in voornoemde
kerk.

■ Vader is opgebaard in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Sittard; gelegenheid tot afscheid
nemen dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van de heer

Jozef Kitzen
Hij was een zeer gewaardeerd lid van onze vereni-
ging.
Wij zullen zijn steun en toeverlaat missen.

Bestuur en leden
P.D.V. De Huiszoekers
Buchten

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij onverwacht
afscheid genomen van mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader, broer, zwager, oom en neef

Gerrit Timmermans
echtgenoot van

Johanna Evers. op de leeftijd van 69 jaar.
Heerlen: Johanna Timmermans-Evers
Heerlen: Marietje Timmermans
Sittard: Jeanny en Jo Florax-Timmermans

opa van Natascha
Familie Timmermans
Familie Evers

6411 KB Heerlen, 14 november 1988
Koningstraat 11
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 18 november om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Franciscus van Assisië aan de Laan-
derstraat te Heerlen, waarna om 12.00 uur de cre-
matieplechtigheid is in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondmis, donderdag om 19.00 uur invoornoemde
kerk.
Gerrit is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar dagelijks be-
zoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Na een liefdevolle verpleging in de St.-Odiliakli-
niek te Geleen, is heden van ons heengegaan onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma, schoonzuster,
tante en nicht

Christina Wagemans
weduwe van

August Berger
Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed
zij op 87-jarige leeftijd.

Uit aller naam:
Haar dierbare kinderen
en kleinkinderen
Familie Wagemans
Familie Berger

Geleen, 12 november 1988
Corr.adres: 6325 AW Vilt-Valkenburg,
Merelstraat 14
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op donderdag 17 no-
vember as. om 10.30uur in deparochiekerk van St.-
Martinus te Holtum-Born.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tot intentie van moeder zal de avondmis worden
opgedragen op woensdag 16 november om 19.00
uur in voornoemde kerk.
Bezoek rouwkapel Maaslandziekenhuis, Barbara-
straat 1 te Geleen. dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.

t
In dankbare herinnering delen wij u mede, dat na
een langdurige ziekte en met geduld gedragen lij-
denvan ons is heengegaan, onze lieve en zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Anna
Cremers-Nieswand

weduwe van

Johan Mathijs Hubert
Cremers

Zij overleed op de leeftijd van 76 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken, na een liefdevollever-
zorging in de Verpleegkliniek te Heerlen.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Landgraaf: Paul Cremers
Armelies Cremers-van de Venne
Sandra en Roy
Peggy

Landgraaf: Leo Cremers
Ria Cremers-Franssen
Mare

Landgraaf: Alex Cremers
José Cremers-Wetzels
Carmen
Familie Nieswand
Familie Cremers

Landgraaf, 13 november 1988
Bejaardenverzorgingstehuis "De Dormig",
Op de Heugden 100
Corr.adres: P.J.H. Cremers,
Binsfeldstraat 8, 6371 VH Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 17 november as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Familie, Veldstraat 19 te
Schaesberg, waarna aansluitend de begrafenis op
der.k. begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake woensdag 16 november as. om 19.00
uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.45 uur tot 19.00 uur.
Voor vervoer kerk - begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Belangrijk is niet alleen de weg die men gaat,
maar ook het spoor dat men achterlaat...

In dankbare herinnering aan wat zij voor ons en velen betekende, hebben
wij, in haar eigen, vertrouwde omgeving, afscheid genomen van onze lie-
ve moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus en tante

Maria Helena
Cremers-Cordewener

weduwe van

Jan Theodoor Cremers
Zij overleed, gesterkt door het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van
90 jaar. *

Oirsbeek: Bert en JoepLeistra-Cremers
Hans, Leanne

Hoensbroek: Cis en Martin Aldenhoven-Cremers
Marie 11*. enRob
Lucienne

Hoensbroek: Mia Cremers
Geleen: Lei en Paula Cremers-Stassen

Margyl, Roger
Hoensbroek: Lenie en Hub Vliegen-Cremers
Hoensbroek: Fien en Harry Custers-Cremers

Maurice, Myriam
Nuth: Harry en Mia Cremers-de Koning

Frank, Vivian
Voerendaal: Jeanne en Hein Fober-Cremers

Henri, Chantal
Familie Cordewener
Familie Cremers

13 november 1988
Julianastraat 44, 6433 GC Hoensbroek
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op donderdag 17 novem-
ber as. om 11.00 uur in de Christus Koningkerk te Hoensbroek-Zuid,
waarna aansluitend begrafenis op het r.-k. kerkhof te Nieuw-Lotbroek.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance in de kerk.
Avondwake woensdag 16 november om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van De Universele, Hoofd-
straat 100, Hoensbroek; gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
19.00 tot 20.00 uur.

tGerardus Cortenraad, oud 78 jaar. Kruisberg 60, 6231 RK Meerssen.
De eucharistieviering zal plaatsvinden op woensdag 16 november om

10.30 uur in deparochiekerk van St.-Joseph Arbeider te Maastricht. Er is
geen condoleren.

t Franciscus Gijsen, oud 83 jaar, echtgenoot van Elizabeth Blondel.
Prestantstraat 338, 6217 XS Maastricht. De uitvaartdienst zal worden

gehouden op woensdag 16 november om 11.00 uur in de St.-Christoffel-
kerk te Caberg-Maastricht. Er is geen condoleren.

t Gerda Caberg, oud 59 jaar, echtgenote van Arie Stallinga. Hebron-
straat 9, 6222 CC Maastricht. De uitvaartdienstzal worden gehoudenop

donderdag 17 november om 11.00 uur in de kerk van St.-Jan de Doper te
Limmel-Maastricht. Er is geen condoleren.

tWiel Brouns, oud 59 jaar, echtgenoot van Riek ter Horst. Goudenrood
25, 6301 JL Houthem. De eucharistieviering zal worden gehouden don-

derdag 17 november as. om 11.00 uur in deparochiekerk van deH. Gerla-
chus te Houthem. Er is geen condoleren.

tAnna Poldervaart, oud 83 jaar, weduwevan Hein Recker. Corr.adres:
Ebenistendreef 122, 6216 PS Maastricht. Eucharistieviering in de paro-

chiekerk van de H. Theresa te Maastricht op woensdag 16 november om
11.00 uur. Er is geen condoleren.

t HermanKooien, oud 76 jaar, echtgenootvan NettekeBlanckers. Popu- jlierenweg 85, 6222 CP Maastricht. De uitvaartdienst zal worden gehou-
den woensdag 16 november om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Jan
de Doper te Limmel-Maastricht. Er is geen condoleren.

tOlga Blom, oud 93 jaar, weduwe van Leo Batta. Corr.adres: Spechtbos
15, 5268 LS Helvoirt. Op uitdrukkelijke wens van de overledene, heeft

de begrafenis in alle stilte plaatsgevonden.

tChris Mommers, oud 61 jaar, echtgenoot van Elly Peters. Aan de Val-
deren 36, 6229 BK Maastricht. De eucharistieviering zal worden gehou- |

denop woensdag 16 november om 11.00uur in de parochiekerk van de H.
Michael te Heughem-Maastricht. In de kerk is gelegenheid tot schriftelijk i
condoleren.

t Cecile Wijnans, oud 87 jaar, weduwe van A. Adan. Oranjeplein 388,
6224 KG Maastricht. De eucharistieviering zal plaatsvinden heden,

dinsdag 15 november, om 11.30 uur in de kerk van het H. Hart te Maas-
tricht. Gelegenheid tot condoleren in de kerk vanaf 11.15 uur.

______-___^^___-___________________________________________________________________________________________i

t
Dankbaar voor alles wat zij voor ons gedaan en be-
tekend heeft, gevenwij u kennis, dat heden van ons
is heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, in
de leeftijd van 91 jaar, onze lieve moeder, schoon-
moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, schoon-
zuster, tante en nicht

Emelie Triepels
weduwevan

Frits Marell
Wij zijn dankbaar dat wij haar zo lang in ons mid-
den mochten hebben.

Sittard: G. Rooijakkers-Marell
J.Rooijakkers

Hulsberg: M. Ruyters-Marell
G. Ruyters

Stem: J. Marell t
E. Marell-Theunissen

Oirsbeek: J. Janssen-Marell
G. Janssen
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Triepels
Familie Marell

Hulsberg, 14 november 1988
Panhuys 1
Corr.adres: Aalbeekerweg 12, 6336 AD Hulsberg
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 17 november om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Clemens te Hulsberg, waarna
begrafenis op de algemene begraafplaats aan de
Wissengracht.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Rozenkransgebed aansluitend avondmis woens-
dag om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in derouw-
kapel van het bejaardencentrum Panhuys te Huls-
berg. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan
19.30 tot 20.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Tot ons groot verdriet, moesten wij voorgoed af-
scheid nemen van mijn lieve zus, onze tante en
nicht

Maria Hubertina
Ramaekers

Zij overleed op de leeftijd van 74 jaar, gesterkt door
het h. sacrament der zieken.

Hoensbroek: L.H. Nijssen-Ramaekers
Geleen: Jos en Tresie Nijssen-Ramakers

Brigitte en Julian, Jos
Hoensbroek: Thei en Mia Philips-Nijssen

Martin, Jacques
Eindhoven: Guy en Liesbeth Nijssen-Leijtens

Pim, Jetje,Rik
14 november 1988
Terveurdtweg 81, Hoensbroek
Corr.adres: Nieuwstraat 175, 6431 KS Hoensbroek
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
vrijdag 18 november 1988 om 11.00 uur in de paro-
chiekerk St.-Jozef, Passart, Hoensbroek.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 10.40
uur achter in de kerk.
Avondmis donderdag 17 november om 19.00uur in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het ziekenhuis te Brunssum; gelegenheid tot af-
scheid nemen aldaar, dagelijks van 17.30 tot 18.00
uur.

t
Na een leven getekend door eenvoud, goedheid,
behulpzaamheid en levensblijheid is heden na een
moedig gedragen ziekte omringd door ons allen,
nog vrij onverwachtvan ons heengegaan, voorzien
van de h. sacramenten, in de leeftijd van 78 jaar,
mijn zorgzame vader, schoonvader, opa, schoon-
broer, oom en neef

Franciscus Demandt
echtgenoot van wijlen

Maria Josephina Janssen
Buchten: H. Demandt

I. Demandt-Jaspers
Frank
Familie Demandt
Familie Janssen

Buchten, 12 november 1988
Corr.adres: Achter de Hoven 7, 6122 BC Buchten
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op donderdag 17 no-
vember a.s. om 11.00uur in deparochiekerk van St.
Catharina te Buchten.
In de avondmis van woensdag a.s. om 19.00 uur zal
hij in bovengenoemde kerk worden herdacht.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vader ligt opgebaard in het mortuarium van het
Maaslandziekenhuis te Geleen. Bezoek dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
We zullen de tijd met jou nooit vergeten
Je stond altijd voor iedereen klaar.
Je blijft dicht bij ons,
al ben je misschien ver weg.

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij plotselirig af-
scheid genomen van mijn dierbare echtgenote,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Annie Maria
Josephina Stijfs

echtgenote van

Willem JozefHubert Ghijsen
Zij overleed op de leeftijd van 63 jaar, voorzien van
de h. sacramenten.

Spaubeek: W.J.H. Ghijsen
Spaubeek: Marian en Jan

Angie Randy
Spaubeek: Ruud en Maggie

Familie Stijfs
Familie Ghijsen

6167 BH Spaubeek, 13 november 1988
Hoeve 34
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 16 november
om 11.00uur in deSt. Laurentiuskerk te Spaubeek.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Heden dinsdagavond wordt om 19.00 uur de
avondwake gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het ziekenhuis te Geleen. Bezoek dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—*_—_—_—_—_—_—^
Met grote verslagenheid hebben wij kennis f
men van het plotseling overlijden van de heer

Wiel Brouns
Hij zal in onze herinnering blijven voortlevc
een integer bestuurslid, toernooisecretaris en !.*-*
waardeerd vriend.
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote, doe*1
ter en schoonzoon.
Wij wensen hen van harte veel sterkte om hi.
lies van Wiel te kunnen dragen.

Bestuur, ereleden, leden en
stichting medewerkers
van handbalvereniging
Auto Caubo lason te
Valkenburg aan de Geul

—————m—————————————————m——————————m^^

—————————————————————————Wmm———————^

t
In Pace

Vertrouwvol leg ik mijn ge>
in uw handen, Heer.

Psalm 31
Met een groot geloof en vertrouwen in God is, "j
een moedige strijd, gesterkt door het h. sacraniC*'
der zieken, nog vrij plotseling van ons heengegaan
onze dierbare medezuster, tante en nicht

zuster
Altrudis Volders
Anna Cornelia Mathea

Wilhelmina
Geboren 11 augustus 1904 te Maastricht

Geprofest in deCongregatie 'deKleine Zusters va*1
de H. Joseph' te Heerlen op 3 juli 1932

Overleden te Heerlen op 12 november 1988
Namens de Zusters van
Communiteit II te Heerlen:
Zr. Cherubina Burgmans
Familie Volders
Familie Smits

Gasthuisstraat 45, 6416 AM Heerlen
Op woensdag 16november as. zal zr. Altrudis in "»*]
avonddienst extra worden herdacht om 18.00 \x_\
De gezongen uitvaartdienst wordt gehouden _\
donderdag 17 november as. om 14.30 uur in de _\
pel van het Moederhuis der Kleine Zusters van _
H. Joseph te Heerlen, waarna de begrafenis op I**|
kloosterkerkhof aldaar. A

Dankbetuiging
De leegte die je achterliet
bracht ons allen veel verdriet I
maar de liefde die je bood
is niet te scheiden door de do(X>\
al wat je deed en wat je zei
gaat voor ons nooit voorbij.

Daar het ons onmogelijk is om iedereen persoonlijk tetn
danken voor het medeleven betoond bij het overlij<i
begrafenis van mijn lieve man, onze vader, schoonva
opa

Theo Janssen
betuigen wij allen onze oprechte dank.

Lies Janssen-Mulders,
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden °'zaterdag 19 november 1988 om 19.00 uur in de S*
Barbarakerk te Treebeek-Brunssum.

Ruim twee ton schuld
bij Travel Service

Valkenburgse reisorganisatie failliet
MAASTRICHT/GELEEN - He*Jlang geleden dat Pinkpopdirecn
Jan Smeets een zo succesvolleVI
verkoop meemaakte als die van H
vel 42. Deze Engelse popgn
treedt zaterdag 17 december opi
het MECC te Maastricht. Afgeloj]
weekend ontstond een storm*0]
op de voorverkoop van Level 1Maar liefst zevenduizend ticK
vlogen de deur uit. Op alle adres^in Maastricht was zaterdagmors]
om 10 uur geen enkelekaart me&
krijgen.

Stormloop
voor Level 42

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het Limburgs
Symfonie Orkest heeft een facelift
ondergaan: het orkest beschikt
sinds deze maand officieel over een
nieuw bestuur, een nieuwe dirigent
en een nieuwe directeur.
Deze laatste functie wordt zoals be-
kend sinds 1 oktober van dit jaar be-
kleed door Peter van de Braak,
voormalig directeur van het nieuwe
muziekhuis in Enschede. Niet lang
na zijn komst zette ook de Spaanse

dirigent Salvador Mas Conde zijn
handtekening onder een contract,
dat hem drie jaar als vaste dirigent
aan het LSO bindt. Nieuwe voorzit-
ter van het bestuur is J.R. van Ber-
kel, agent van de Nederlandse Bank
in Heerlen, die dr. Duynstée is opge-
volgd.

Dirigent Salvador Mas Conde wilde
een tipjevan de sluieroplichten met
betrekking tot zijn strategie in de
komende jaren, die vooral geken-
merkt zal worden door discipline.

Hij ziet het als zijn belangrijkste
streven het publiek terug te halen
naar de LSO-concerten door kwali-
teit te leveren en dat klassiek-ro-
mantisch repertoire te (blijven) pro-
grammeren, dat een echo in het pu-
bliek vindt. „Dat heeft ook met de
algehele presentatie van het orkest
te maken", aldus de nieuwe diri-
gent, die daaraan toevoegde dat
continuïteit wat dat betreft heel be-
langrijk is. Mas Conde kondigde
verder aan dat in de toekomst nieu-
we gastdirigenten in Maastricht
gaan verschijnen en dat ook de he-
dendaagseLimburgse componisten
een kans zullen krijgen.

Nieuwe leiding LSO

Van onze verslaggever

VALKENBURG - Mr Alex van
Uden, tot curator aangesteld bij de
failliete Valkenburgse reisorganisa-
tie Travel Service, verwacht dat er
zeker 200.000 gulden aan onbetaal-
de rekeningen open staat. „En er is
geen cent meer te halen," zo stelt hij
nu reeds vast.

Maar dat is ook vrijwel het enige

duidelijke in deze zaak. Want hoe-
wel hij over de hele administratie
beschikt, kan er moeilijk van een
echte boekhouding gesproken wor-
den. Zelfs een kasboek bleek er niet
te zijn bijgehouden. „Door de klan-
ten werd er wel geld op de bankre-
kening gestort maar dat geld werd
steeds onmiddellijk contant opge-
nomen. Niet duidelijkis of daarmee
schuldeisers werden betaald dan
wel of de eigenaren van het reisbu-

Het provincialaat van de Oblaten is gevestigd in het klooster Ravensbos.
De provinciale raad bestaat verder uit de paters H. Steenbergen, M. Ver-
muë, A. van der Meijden en G. van de Beuken.

VALKENBURG - Met ingang van 11 december is pater Leo van de Berg
benoemd als provinciaal overste van de Oblaten van Maria in Nederland.
Hij volgt pater A. Kusters op die de funktie zes jaarheeftvervuld. De nieu-
we provinciaal is 51 jaar en komt uit Breda. Hij was eerder onder andere
missionaris in Zaïre, Mexico en Suriname en tot voor kort legeraalmoeze-
nier in Utrecht.

Pater van de Berg provinciaal OMI Travel Service werd in februari van
dit jaar opgericht. Doel was om aan
vakantiegangers in Spanje vaste
bungalow- of jongerententen te ver-
huren, danwel chaletjes of caravans
van mensen voor de tijd, dat zij die
zelf niet nodig hadden. Dat ook aan
deze verhuur een luchtje zat bleek
uit een groot aantal klachten, die
onder andere terecht kwamen bij
VARA's-consumentenman Frits
Bom.

Er is nog meer onduidelijk over het
reisbureau dat twee weken geleden
door deMaastrichtse rechtbank fail-
liet werd verklaard. Travel Service
was gevestigd op het adres Nieuwe-
weg 52 in Valkenburg, een oude vil-
la. Officieel was de 19-jarige R.S.
eigenaar. Maar mr Van Uden kan
zich moeilijk voorstellen dat een 19-
-jarige jongeman de zaak in handen
heeft gehad. Hij denkt eerder dat
deze slechts een stroman was en dat
de 45-jarige bedrijfsleider Van der
G. de eigenlijke baas was. De laatste
was ook dehuurder van de villa. Op
zijn beurt was S. onderhuurder van
een kantoorruimte daar. „Voor 2500
gulden per maand. Dat hoge bedrag
voor een ruimte in zon vreselijk on-
derkomen villa geeft op zich al te
denken," aldus de curator.

Stroman

reau er goede sier mee hebben ge-
maakt," aldus mr Van Uden.

ROERMOND/BELFELD - Aan
twee Limburgse bedrijven is dit
jaar een prijs toegekend voor de
resultaten die zij behalen met in-
gezonden ideeën door werkne-
mers. In de categorie 'industrieel
klein' (minder dan 750 medewer-
kers) zijn de ordnerfabrikant Egi-
dius Janssen in Belfeld en het
Staalcenter in Roermond onder-
scheiden. De prijzen zijn toege-
kend door het landelijke ideeën-
centrum*»in Den Haag en worden
donderdag 17. november uitge-
reikt bij DAF in Eindhoven, dat
eveneens een onderscheiding
krijgt.

De toekenning van de zogeheten
groeiprijzen aan de twee Lim-
burgse bedrijven is gebaseerd op
de vooruitgang van de resultaten
van het ideeënbeoordelingssys-

teem gedurende drie opeenvol-
gendejaren('B5-'B7). In totaal wor-
den acht groeiprijzen uitgereikt.
Daarnaast zijn er nog tien prijzen
toegekend, onder meer aan DAF,

Limburgse bedrijven
krijgen 'groeiprijs'

Voor resultaten met ideeën werknemers gebaseerd op de resultaten in~
jaar(1987).
Aan de jaarlijkse enquête van 'landelijk ideeëncentrum nat*1,
vorig jaar 146 bedrijven deel-.,
vertegenwoordigden b^600.000 werknemers, van wie.
meer dan 60.000 een idee hebjj
ingezonden. Dertig procent v
die ideeën was uitvoerbaar. '
hoogste beloning die werd ui*?
keerd, bedroeg ’ 30.000 en in Jtaal liepen de beloningen op

’ 7,4 miljoen. De bedrijven \
spaarden met de realisering \3_
de ideeën het tienvoudige: ’ "\miljoen.
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Ontslag voor dertig werknemers aardappelbedrijf

Kerkraads bedrijf vertrekt naar België
Landelijk gemiddelde gestegen

In Limburg minder
faillissementen

DEN HAAG - In Lim-
burg is het aantal faillis-
sementen van januari tot
en met oktober gedaald,
in vergelijking met de-
zelfde periode vorig jaar:
195 tegenover 231. Dit in
tegenstelling tot menig
andere provincie in Ne-
derland en ondanks een
stijging van 5 procent in
oktober 1988 in vergelij-
king met deze maand in
1987.Dit blijkt uit voorlo-
pige cijfers van het Cen-
traal Bureau voor de Sta-
tistiek.
In januari tot en met ok-
tober 1988 bedroeg het

aantal uitgesproken fail-
lissementen 3.210 tegen
3J91 in dezelfde periode
van het vorig jaar(plus 1
procent). Per provincie
waren de aantallen van
januari tot en met okto-
ber 1988 als volgt: Gro-

ningen 104 (vorig jaar 85),
Friesland 120 (122), Dren-
the 95 (75), Overijssel 172
(207), Flevoland 63 (66),
Gelderland 334 (365),
Utrecht 206 (231), Noord-
Holland 568 (526), Zuid-
Holland 859 (785), Zee-

een reisbureau had bijvoorbeeld
met zon pakket reizen kunnen ko-
men. Wij kunnen diereizen zo goed-
koop leveren omdat we samenwer-
ken met het Intersoc, verbonden
aan de Belgische ziekenfondsen. In-
tersoc (Intersociaal Contact) heeft
in Zwitserland enkele hotels, die
worden gerund met behulp van vrij-
willigers, en wij kunnen daar vanaf
komend jaar al gebruik van gaan
maken."

Filosofie
Van Tulder: „De vrijwilligers die de
gasten begeleiden spreken Neder-
lands. Dat stelt heel veel mensen op
hun gemak. Ze komen dus beter tot
rust. In die beschermde omgeving
bestaat ook specifieke kinderop-
vang. Dat alles past binnen de filo-
sofie van de gezondheid."

VENLO - Het Ziekenfonds Noord-
Limburg heeft een gat in de markt
ontdekt: in de zomer- en winterva-
kanties gaat het, onder de mantel
van de stichting Meditrend, reizen
organiseren waarbij de nadruk op
de gezondheid en activiteiten (wan-
delen, sporten etc.) komt te liggen.
Zowel zieken als niet-zieken kun-
nen hieraan deelnemen.

Ziekenfonds op de
commerciële toer

Stichting organiseert 'gezondheidsreizen'Van onze redactie economie

JjtKRADE - Farmo in Kerkrade, fabrikant van diepvries■ei PPelprodukten, gaat het industrieterrein Dentgenbach
is k

en" *n me* volgeno- Jaarverhuist het bedrijf naar het Bel-
► cj}e Lommei. Daardoor gaan honderd arbeidsplaatsen voorrkrade verloren. Slechts een beperkt deel van het personeel,
J^niaaltien mensen, verhuist mee naar België. Voor 20 a 30rknemers wordt in overleg met de vakbonden een afvloei-gsregeling opgesteld.
iet ..... . .

pen, en hield dat op enkele mihoe-
nen guldens.

Als alternatieve lokatie viel het oog
op het Belgische Lommei, waar
Farm Frites (de moedermaatschap-
pij) al over een modern uitgerust
produktiebedrijf beschikt met on-
der meer een aardappelsorteerder,
vrieshuis en een waterzuiveringsin-
stallatie. De beide fabrieken worden
nu in Lommei samengevoegd.
Daarmee is een investering van ’ 18
miljoen gemoeid.

Dat het ziekenfonds hiermee op de
commerciële toer gaat, wilde ZNL-
directeur mr Jan van Tulder giste-
ren, tijdens de presentatie van Me-
ditrend, niet met zoveel woorden
zeggen. Volgens Van Tulder die dit
project voor Nederland „redelijk
uniek" noemt, zijn de andere zie-
kenfondsen wel geïnteresseerd in
de stichting Meditrend. Tot daad-
werkelijke samenwerking is het
echter nog niet gekomen: „We gaan
hier in Venlo voorzichtig van start."

Sittardenaar
verongelukt

Stichtingsvoorzitter mr Jan Vla-
minckx had echter geen enkele
moeite om Meditrend een commer-
cieel initiatief te noemen: „Als vanaf
1992 de mensen zelf een zieken-
fonds mogen kiezen, moeten wij
een uitgebreid pakket kunnen aan-
bieden", aldus Vlaminckx, die
mede met Meditrend de toekomst
van het ZNL wil verstevigen.

Van onze verslaggever

Bestuurder J. Derijck van de Voe-
dingsbondFNV bevestigde gisteren
dat Farmo in Kerkrade in een uit-
zichtsloze situatie zit. „Er is niks
meer aan te doen. De beslissing
voor ook door de meesten als een
juiste gezien. Voor ons blijft dan
weinig meer over dan te praten over
een goede afvloeiing."

(ijft?antal gedwongen ontslagen
'"5 sit *erkt' omdat de noodlijden-
I lUatie waarin Farmo verkeerde
»rfdLrUlme ü*-d bekend is* Verschu-
if , werknemers zochten een an-
'erri trekking en in die vacatures, j(j^..y°orzien door aanstelling op

1 °or v, basis Oaarcontract) en
fg

, het aantrekken van uitzend-
"fcrlr Inmiddels is voor 30

collectief ontslag aan-
eiri

augd biJ het gewestelijk ar-«Sbureau.
\h ■\__ j^'svesting van de Kerkraadse
Cat*t stamt uit een faillisse-
Ij,,Farmo kocht voor ’ 4 miljoen
tan ï Van het bedriJfsPand aan de
■tlft I eg' terwÜl in de andere

öeiectFrites is gehuisvest. Dat
*eid *<ondigde onlangs een uit-
l]nAng aan, die 50 nieuwe banen"Pleveren.
»dëi?ns directeur G. de Bruyne sr
■oti. mo in Kerkrade geen toe-
|urst meer. Huisvesting en pro-
j^'efaciliteiten zijn dermate ach-
leaaald dat Farmo niet meer tegen

" jt>odernuitgeruste concurrenten
H_ °n* Het bedrijf viel daardoor in

bij grote afnemers, die
Jkkwaliteitseisen stellen. Farmo
jbJ^ daardoor, sinds de start in
_J?' geen enkel jaarwinst kunnen
(J^n* De Bruyne wilde niet zeg-
|/J "oe hoog het verlies is opgelo-

" Een boswachter verwijdert dodekevers uit een speciale val. De kevers werden aangelokt
door een op de THnagemaakte paringsgeur. Per val kan men zo jaarlijksongeveer 850.000
exemplaren onschadelijk maken.

THAken besteedt 20 miljoen mark aan milieu- onderzoek

Wetenschap bundelt
krachten voor milieu

Volgens directeur De Bruyne heeft
het investeringsklimaat geen enkele
rol gespeeld bij de keuze voor Lom-
mei. Hij noemde Kerkrade wat dat
betreft een gunstige lokatie. „Daar
zouden we IPR hebben gekregen,
maar in Lommei krijgen we geen in-
vesteringspremie. En een steunaan-
vraag bij de Europese Gemeen-
schap is afgewezen." Investeren in
de huidige lokatie bood echter geen
soelaas, omdat de ruimte daarvoor
te klein is.

Te klein

Van onze verslaggever
SCHINNEN - De 23-jarige
John Janssen uit Sittard is
maandagmorgen bij een ver-
keersongeval in Schinnen om
het leven gekomen.
De man reed rond 4 uur met
zijn auto over de snelweg tus-
sen Heerlen en Geleen. Volgens
getuigen begon de wagen ter
hoogte van het Afcent-gebouw
in Schinnen te slingeren. Het
voertuig botste vervolgens te-
gen de linker vangrail, die over
een afstand van tientallen me-
ters werd verwrongen. De be-
stuurder werd uit de wagen ge-
slingerd.Hij was waarschijnlijk
op slag dood.

Vanuit eigen kring bereikte het
ZNL veel vraag naar „gezondneids-
reizen", aldus Van Tiilder. Momen-
teel kan het fonds niets op dat ge-
bied bieden omdat het gebonden is
aan de wet. Nu de verhouding met
de mensen gaatveranderen, moeten
wij anders gaan denken en op die
behoeften flexibel inspelen, vindt
Van Tulder. En Vlaminckx: „Ook

Flexibel

ontoereikend gebleken", zo ver-
klaarde professor Reiner Kopp
het uitgangspunt. Hij benadruk-
te ook dat de aanpak internatio-
nale omvang moet hebben, en
noemde in dit verband de sa-
menwerking met bijvoorbeeld
de universiteit van Maastricht.

Succesvol
drugsteam

(;.■ ■.'"UJ - Het uit 16 man bestaande
dat in het begin van dit

in Venlo aan de slag ging om de
[3 S ernstiger wordende drugs-, ö'emen in die stad terug te drin-
_' heeft in het eerste halfjaar al
r'üeve resultaten geboekt. Er zijn
H Srotere dealers ingesloten en

200 Duitse druggebruikers
*len aangehouden.

Farmo is geboren uit een samen-
werking van Farm Frites in Ouden-
hoorn (250 werknemers) en M.
Mourmans. De laatste stapte dit jaar
uit het bedrijf omdat, aldus De
Bruyne, 'de zaak toch niet haalbaar
was. Farm Frites nam Farmo toen
helemaal over. De lokatie in Lom-
mei is de enige buiten het hoofd-
kantoor in Oudenhoorn. Farm Fri-
tes maakte onlangs bekend medio
'i!9ook in Egypte te starten.

een keverplaag tegen te gaan. De
zogenaamde Schorskever liet na
de oorlog tot twee maal toe grote
delen van bossen verloren gaan.
Chemische bestrijdingsmidde-
len waren weliswaar effectief,
maar ook schadelijk voor andere
organismen. De TH maakte een
bijzonder aantrekkkelyk geurtje
na, waardoor de kevers nu mas-
saal en zonder verdere overlast
gevangenkunnen worden.

AKEN - Tot nu toe waren allerlei
wetenschappers op de TH in
Aken elk in hun eigen kamer of
laboratorium bezig met onder-
zoek naar milieu-verbeterende
oplossingen. Men wist van elkaar
nauwelijk waar men mee bezig
was. Om dit probleem te ont-
krachten heeft men op de Aken-
se TH een zogenaamd milieufo-
rum opgericht. Hierin hebben
alle betrokken afdelingen zitting.
Gisteren werden de eerste con-
crete resultaten van die samen-
werking gepresenteerd.

Het mag natuurlijk niet bij woor-
den blijven, en daarom wordt er
alleen al aan de Akense TH jaar-
lijks voor ongeveer 20 miljoen
mark aan milieu-onderzoeken
besteed. Dat geld komt niet al-
leen van deoverheden, maar ook
van regionale bedrijven. Deze
participeren steeds vaker in een
van de bijna 100 milieuprojecten,
waar de THzich momenteel mee
bezig houdt.

Verder toonden de wetenschap-
pers onder andere een nieuw
meetapparaat voor radio-actief
afval, een aan paddestoelen ont-
trokken stof diepapier-recycling
eenvoudiger maakt, en een nieu-
we methode om ammoniak uit
water te destilleren. Aan de TH
geeft men zo veel mogelijk de
voorkeur aan organische boven
chemische oplossingen.

Rode draad is het motto 'voorko-
men is beter dan genezen. „We
proberen nu kringlopen op te
zetten, die het milieu zo optimaal
mogelijk moeten behouden. Het
milieu steeds weer repareren is

Ter demonstratie toonde men
een 'natuurlijke' methode om

0 De totaal vernielde auto van de 23-jarige man uit Sittard.
Foto: PETER ROOZEN

Collecte 'Geef 's voor Diabetes'
HEERLEN - Ruim een kwart mil-
joenNederlanders leven met diabe-
tes mellitus (in de volksmond 'sui-
kerziekte'). Daarom wordt ook dit

jaar weer de nationale diabetesweek
gehouden.
Van 14 tot en met 20 november orga-
niseert het Diabetes Fonds Neder-

land de landelijke collecte 'Geef 's
voor Diabetes', waarvan de op-
brengst bestemd is voor het weten-
schappelijk onderzoek op het ge-
bied van deze nog steeds ongenees-
lijke suikerziekte.

Overval op tankstation herinnert aan Maastrichtse moord

Pomphouder ingehaald
door een nachtmerrie

»tf H 4;l I*4-tilfiH______^m^-

door hans toonen Even later verdween derover uit het
neon van Shell...

daar ook dat de toegesnelde LD-fo-
tograaf werd afgeblaft. Vandaar dat
de Heerlense politie begrip toonde
voor het dringende verzoek van
slachtoffer Kompier om geen letter
door te geven aan 'de pers.

personeel ineens stipt op tijd en al-
tijd samen weg ging."
Dit, noem het krampachtig bij el-
kaar blijven, gaf het geschokte per-
soneel het gevoel van (schijnheilig-
heid. Bovendien bleek de hulp van
het Riagg (instituut geestelijke
volksgezondheid) onontbeerlijk.
„De eerste zes weken na de moord
heeft het Riagg ons bedrijf begeleid
om de enorme schok te verwerken.
Toen deze professionele hulp niet
langer dringend gewenst was, heb-
ben we elkaar verder overeind ge-
holpen door het van ons af te pra-
ten."

blauweregenjas, met een afgezaagd
jachtgeweerop in de Shell-Shop.
Kompier: „Net op een tijdstip dat
het even rustig was bij de pomp. En
op een moment dat er meer dan de
gebruikelijke 300 gulden in kas zat.
Gelukkig heeft de knul, geheel vol-
gens mijn instructies, de overvaller
zijn zin gegeven: hier is de kassa,
roof maar..."
Natuurlijk is gisteren het personeel
zowel in Heerlen als in"Maastricht
ingelicht over de roofoverval. Uiter-
aard is ook Shell op de hoogte g*?
steld. Uit de wijze waarop de over-
val plaatsvond, maar ook over de re-
actie van de pompbediende, wil
Shell profijt trekken bij zijn preven-
tietraining voor pompbediendes. 1
Plastic
Zelf heeft Kompier ook maatrege-
len genomen. Vanaf komende zon-
dag gaat de pomp voortaan om zes
uur dicht. En doordeweek, inclusief
zaterdag, om zeven uur. Dan sluit de
pomp tegelijk met de showroom,
van waaruit je ruim zicht hebt op
het tankstation.

Kompier: „Daarmee voorkom ik na-
tuurlijk geen nieuwe overval. Ik
verwacht dan ook veel meer 'veilig-
heid' van het plastic betalen, datnu
in opkomst is. Als straks eenieder
gewoon met een pasje betaalt, heeft
een overval op een tankstation nog
nauwelijks zin."
Dan loopt de garagehouder mee de
deur uit. Hij wil weer even op be-
zoek bij de pompbediende. Om \.y
te praten over een 'alledaagse' over-
val.

Ontredderd
Toch liet de rover meer achter dan
een lege kassa en een helemaal over
zijn toeren geraakte scholier/pomp-
bediende.

HEERLEN/MAASTRICHT - In-
eens ga je toch door het lint van 'zo-
maar' een overval. Terwijl je niet
eens zelf in de afgezaagde loop van
een geweer hebt gekeken. Kompier, daags na deoverval: „Sor-ry voor mijn uitval. Maar ik wilde

per se voorkomen dat de misèrerond de Maastrichtse moord zich
weer zou herhalen."

Ineens spoelt er toch een film terug
met bloedige beelden. Terwijl je ze-
ker meende dat je ze mentaal goed
had opgeborgen.

Riagg

(ADVERTENTIE)

LgK MOOIE OGEN HEBBEN SOMS HULP NODIG...

ÜK, _____W
__> J

...HENSSEN HELPT MODIEUS.,

|f|JÉk\ —IOr^QQOP. Henssen Heerlen b.v., Honigmanstraat 37
Hm I ld IoOC/l I 6411 LJ Heerlen, telefoon 045-716705

V_^/ Oogmeetkundig specialist-Opticiën-Kontaktlensspecialist.

Lottotrekking zaterdagavond Ned. 3,19.45 uur

Zin in een
Caraïbische cruise?

Speelnu mee in deLotto!

JBw "****»" -■'■- ~ ■ ' --^ "*-■>'
'T* U heeft nog 3 ' *m«S?*~" *»-»»*»- Sauerland met de

&" kansen om mee te spelen laatste vier cijfers goed van uw for-
"i de tropische Lotto-Najaarsactie muliemummer?
liet gratis extra prijzen: op 19, 26 Natuurlijk houdt u kans op
en 30 november. de hoofdprijs in de Lotto en op

Misschien bent u wel de ge- devele andere geldprijzen,
'ukkige die liefst 10 dagen geheel Lever deze week het for-

■ verzorgd met zn partner langs .. muiier in bij uw club ofwinkelier,
prachtige eilanden gaatvaren. A/ En kijk zaterdag 19 novem-

Of wint u een lang i _y~rTf~\ her naar de trekking via
weekend voor 2 naar het L_r-^ / / \_s Nederland 3.

E>e Lotto lijkt een spelletje, totdatje 'tn wint
K>—. 'n de Gouden Gids voor de Lotto-inleveradressen

Preventie
De moord, hoe afschuwelijk ook,
leek een omgeslagen zwarte bladzij-
de. Tot afgelopen zondagavond,
kwart over zeven. Toen dook er een
jongeman van achter in de twintig,
donkere snor, gehuld in een plastic

Afgelopen zondag werd garagehou-
der H. Kompier uit Heerlen echter
door deze nachtmerrie ingehaald en
omver gelopen. Tegen half acht, die
avond, kreeg hy een telefoontje
over een roofoverval op zijn Shell-
station aan de Akerstraat. Tien mi-
nuten daarvoor had een jongeman
zijn pompbediende onder bedrei-
ging van een geweer gedwongenhet
kasgeld aan hem toe te schuiven.

Roert in zwarte koffie; kykt over me
richting het weer normaal draaien-
de tankstation Ze hebben geen
idee van wat ze aanrichten bij de
slachtoffers...Bij mijn personeel in
Maastricht heeft het zeker een jaar
geduurd voordat de stress na de
moord was verwerkt. Hoe die angst-
psychose zich dan uitte?... Dat het

Juist deze roofmoord, waarbij de
pompbediendeLilian Verheijde (23)
op gruwelijke wijze om het leven
werd gebracht door een zwaar ver-
slaafde, ex-medewerker, joeg zon-
dagavond de emoties hoog op. Van-

Garagehouder Kompier: „Zonder
dat je het wilt, zit jeweer middenin
de ellende van anderhalf jaar gele-
den. Toen ik zondagavond vlak na
de overval op het tankstation
kwam, kreeg ik weer beelden van de
moord die eind juli 1987 voor ont-
reddering heeft gezorgd bij onze ga-
rage in Maastricht."

Limburgs dagblad provincie

land 61 (66), Noord-Bra-
bant 433 (432) en Lim-
burg 195 (231).
In oktober 1988 werden
331 (314 vorig jaar) faillis-
sementen uitgesproken.
Daaronder 109 besloten
vennootschappen, tegen
105 in dezelfde maand
van het vorig jaar(plus 4
procent). Het aantal be-
sloten vennootschappen
datvan januaritot en met
oktober 1988 faiilliet
werd verklaard bedroeg
1.204 tegen 1.182 in de-
zelfde periodevan het vo-
rig jaar; dit is een stijging
van 2 procent.



Op een MLX zitten kinderen die
problemen hebben met leren en
daar in de regel langere tijd voor
nodig hebben dan leerlingen van
een lagere school.Oorzaken kun-
nen zijn: een te hoog tempo, te
moeilijke leerstof, te veel kinde-
ren in de klas of huiselijke om-
standigheden. Een gesprek met
Hein Beukers en Cor Evers, di-
recteuren van scholen voor spe-
ciaal onderwijs (SO).

kind dat geaccepteerd wordt, is
het resultaat", vertelt Beukers.

„Negentig procent kan geplaatst
worden op de sociale werkplaat-
sen. Wij hebben een uitstekende
relatie met de ZOL en ook daar
blijft die extra aandacht over-
eind. Slechts een kleine groep
vindt werk bij de vrije bedrijven*
Een groot probleem voor moei-
lijk lerende kinderen zijn de toe-
latingseisen voor een bepaalde
job. Bedrijven krikken die eisen
op waardoor het voorkomt dat er
in ziekenhuizen mensen op de
strijk- en waskamer werken met
een hogere beroepsopleiding*
Nog niet zo lang geleden gebeur-
de dat door jongens en meisjes
met een LTS- of huishoud-
schoolopleiding".

'Overblijvers' krijgen tafelma-
nieren bijgebracht. Zij leren
netjes eten van een bord en het
drinken wordt geserveerd met
kop en schotel.

onderwijs krijgen de leerlingen
meer aandacht. De klassen zijn
kleiner - gemiddeld vijftienkin-
deren - waardoor de leerkrach-
ten dichterbij de kinderen staan.

Opluchting
De bezorgdheid van de ouders
maakt na drie weken snel plaats
voor opluchting. „Wij hebben
met een heel ander kind te ma-
ken", is een veel gehoorde reac-
tie nadat een leerling(e) drie we-
ken op een SO-school zit.
„Het kind heeft het gevoel dat er
weer rekening met hem wordt
gehouden. Het krijgt nieuwe
speelkameraadjes en doet niet
meer alles fout. Ineens zijn er
weer complimentjes. Een blij

Niets ten nadele van debasis- en
lagere scholen, maar in het SO-

„Vroeg of laat wordt geconsta-
teerd dat een kind vastzit met de
leerstof', vertelt Cor Evers,
hoofd VSO Igge Veld. „Zon pro-
bleem kan opduiken bij jongens
of meisjes van vijf jaar, maar er
zijn ook gevallen waar de onder-
wijzervan de lagere schooler pas
op latere leeftijd achterkomt. Na
een uitgebreid onderzoek door
de onderwijs begeleidingsdienst,
de OBD in de volksmond, komt
een moeilijk lerend kind meestal
op een speciale school terecht".

St. Gregorius
organiseert

Federatiefeest

Tasjesroof
in Kerkrade

BRUNSSUM - Schutterij St. Gre-
gorius uit Brunssum zal in 1991 het
OLS (Zuidlimburgs Federatiefeest),
dat doorgaans goed is voor 25.000
tot 30.000 bezoekers, organiseren.
St. Gregorius lootte de organisatie
afgelopen vrijdag, tijdens een
bondsvergadering. Verwacht wordt
dat aan het OLS in 1991 60 schutte-
rijen zullen deelnemen.

Kopermolen, Van Clermontplein 11.
Wat aarde bewaarde, archeologische bo-
demvondsten. Permanente expositie.
La petite, van Clermontplein 42. Perma-
nente expositie van Jos Savelberg.
Open zo 12-14 en 16-18 uur. Kasteel
Vaalsbroek, Vaalsbroek 5. Werk van
Jan Spoek. T/m 4/12, open za en zo 14-17
uur.

VAALS

Arme Visser Art Gallery, Dorpstraat 19-
-21. Werk van Gard van Wegberg en Mar-
cel Sprooten. T/m 27/11, open vr t/m zo
10-17 uur.

VALKENBURG
Kasteel Oost. Paul Haimon-expositie.
Tm 30/H, open wo, za en zo 14-17 uur.

CADIER EN KEER

NOORBEEK

De Keerder Kunstkamer, Kerkstraat 10.
Werk van Sil Crefcoeur. T/m 20/11. Open
vr t/m zo 14-18 uur.

OENSEL-SCHIMMERT
Galerie Hof van Oensel, Haagstraat 5.
Werk van Joke van Geel en Octavia Mo-
lea. Van 19/11 t/m 24/12, open do t/m zo
14-17 uur.

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.

LANDGRAAF

NUTH

Galerie Artengroen, Hereweg 95. Werk
van Hans Peeters. T/m 17/11, open op
werkdagen 9-18uur, do tot 21 uur, eerste
zondag v/d maand 14-17 uur.

VOERENDAAL
Galerie De Leuf, Dalstraat 2. Werk van
Marjan van Berkel en Joop Rooijers.
T/m 2/12.

Dr Brikke-oave, Lindeplein sa. Werk
van Martin Linnartz. T/m 5/12, open ma
t/m vr 14-17 uur en 19-21 uur, zo 14-17
uur.

KERKRADE
Galerie Hoogh Anstel, Kasteel Eren-
stem. Thema 'Natuur. Van 20/11 t/m
4/1/89, open za en zo 14-17 uur.

BRUNSSUM

HEERLEN
Galerie Signe, Akerstraat 82a. Werk van
Gilbert de Bontridder. T/m 27/11. Open
wo t/m zo 14-17 uur. 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. Filmhuis. Des signatures anony-
mes. T/m 24/11. Bezoekerscentrum
Schrieversheide, Schaapskooiweg 99.
'Aai eens een krokodil. Vanaf 13/11,
open di t/m zo 10-17 uur. Galerie Her-
man van Leeuwen, Stationsstraat 11.
N^jaars-expositie. T/m 4/12, open wot/m
vr 10-17.30 uur, za 10-17 uur, do tot 21
uur.

Enquête in vervuildeKerkraadse wijk wijst uit:

Hopelbewoners bang
Van onze verslaggever

KERKRADE - Driekwart van de bewoners in de vervuilde
wijk Hopel leeft in angst voor de gevolgen van de verontreini-
ging op de gezondheid. Dat blijkt uit een enquête die de wijk-
vereniging Pak's-Lauraterrein onder 320 bewoners gehouden
heeft. De resultaten werden gisteren bekend gemaakt. Van de
320 aangeschreven gezinshoofden werden 202 formulieren te-
ruggestuurd. De vragen hadden onder andere betrekking op
het woongenot, de sanering, degezondheid, de waardevermin-
dering van de huizen én de voorlichting.

Uit de antwoorden blijkt dus dat 75
procent van de ondervraagden in
meer of mindere mate bang is voor
de gezondheid. Maar liefst achttien
procent wijt zyn achteruitgang in
gezondheid aan de vervuiling. In
zestien procent van de gevallen
vindt men de achteruitgang van de
kinderen het gevolg van de vervui-
ling. In elk geval ervaart meer dan
de helft (53 procent) een grotere
geestelijke spanning. Enkelen noe-
men die spanning zelfs 'öndraag-
lyk'.

Woongenot

Dagboek over de Lekkerkerk-affai-
re.

Nagenoeg alle ondervraagden zijn
ervan overtuigd dat er een waarde-
vermindering van hun huizen is op-
getreden. Slechts 4,5 procent is het
met deze visie niet eens. Bijna drie-
kwart meent dat een sanering het
oude waardepeil niet zal terugbren-
gen. Tenslotte blijkt dat milieuver-
vuiling ook verbroedering in een
wijk ten gevolg kan hebben. Twee
procent van de ondervraagden zegt
dat derelatie tot buurtgenoten ver-
slechterd is. Maar in elf procent van
de gevallen zou er een verbetering
in de relatie tussen buurtgenoten
zyn ontstaan.

bestuurslid van de Limburgse
Vrouwen Bond.
Samen met hun zeven kindere"
en 24 kleinkinderen zetten NiC
en Tienche morgen om 10.30 uU*
hun gouden huwelijksfeest i-1
met een mis in de hulpkerk te
Huls. In hotel Bellevue te Hul*
vindt van 18.30 tot 19.30 uur de
receptie plaats.

Geslaagd

Jubileum

Aan de UTP te Heerlen slaagde
Frans Wielen voor zijn Bakka-
laureaats-11-examen.

Sociale Dienst
Hoensbroek

verhuist
HOENSBROEK - De depen-
dance van de Sociale Dienst in
Hoensbroek verhuist op 8 de-
cember naar de Burgemeester
van der Kroonstraat 20, dat is
op de hoek van die straat met
de Heisterberg. Op dinsdag 6
december en woensdag 7 de-
cember is het kantoor de hele
dag gesloten en vanaf de acht-
ste kunnen inwoners van Heer-
len-Noord er weer terecht tus-
sen 8.30 en 12 uur.

De voorlichting door de vereniging
Pak's-Lauraterrein wordt over het
algemeen goed beschouwd (94 pro-
cent), in tegenstelling tot die van de
provinciale overheid (21 procent).
Milieu-gedeputeerde M. Masten-
broek liet gisteren desgevraagd we-
ten dat hij inzicht wil krijgen in wat
er dan fout is (gegaan) aan de voor-
lichting en dat hij de klachten se-
rieus zal nemen. Gisteravond was
hij in Eygelshoven een onverwachte
toehoorder bij een spreekbeurt van
Ben van Veen, auteur van het Giftig

Uit de vragen over het woongenot
blijkt een duidelijkeafname van het
wonen met 'plezier' in de wyk na
het bekend worden van de vervui-
ling. Vóór de vervuiling bleek 7,5
procent in meer of mindere mate
onplezierig te wonen, daarna blijkt
het percentage gestegen te zyn tot
zestig procent: een toename van
52,5 procent. Woensdag is het een halve eeuw

geleden dat Nico Vaessen (78) in
het huwelijk trad met Tienche
Vrusch (81). De gouden echtlie-
den hebben hun huwelijksjaren
in Simpelveld op een boerenbe-
drijf doorgebacht. Inmiddels
doen de zoons het zware werk.
Nico en Tienche waren beiden
actief in het gemeenschapsleven
van Simpelveld. De gouden brui-
degom besteedde veel tijd aan
De Jonge Boeren en was tevens
voorzitter van deplaatselijke Ra-
bo-bank. Mevrouw Vaessen was

Gouden paar

Mevrouw Keetje Schrijven**'
Lennartz wordt zondag tijdens
een interne viering in de bloe-
metjes gezet omdat zij 25 jaarlid
is van het kerkelijke zangkoor
Harmonia te Simpelveld. Om l"
uur luistert het koor de feestmi*-
op in de St. Remigiuskerk.

Heerlen
KERKRADE - In Kerkrade werd
afgelopen weekeinde een voetgang-
ster van haar handtasje beroofd. Dit
gebeurde door een voorbijrijdende
bromfietser. De bestuurder was ge-
kleed in een donkere jekker en
voorzien van een donkerkleurige
motorhelm. De bromfiets droeg een
Duits kentekenplaatje. In de hand-
tas bevond zich 175 gulden en een
giropas. De politie stelt een onder-
zoek in.

Kerkrade

" De jaarlijkse ledenvergade^
van de VW vindt vandaag p*aj
vanaf acht uur in café Zum Pö

aan de Irmstraat 2.

REDACTIE: 739282
JOURNAAL

" Vandaag verzorgt de Vereniging
Nederland-Nepal een lezing met
dia's over Nepal en Tibet. Om 19.30
gaan de deuren open in een zaal in
het Grand Hotel aan de Groene
Boord in Heerlen. Aanvang 20.00
uur, detoegang is gratis.

Colleges praten in
kasteel Hoensbroek

B en w Maastricht/Heerlen bij elkaar

" Met ingang van vandaag is ,
Groene Kruis tijdelijk gevestigd
het mfc Op de Boor. Het telef*''
nummer blijft 441500.

Bocholtz

penkasttheater morgen de voorstel-
ling 'Ben je bang voor het Boe-ge-
beuren. Men begint om 14.15 uur.

" De Harmonie Eendracht houdt
vrijdag een puzzelwandeltocht
waaraan iedereen kan deelnemen.
Vanaf 19 uur kan men inschrijvenin
het Juphuis. De kosten bedragen
f 1,50 per persoon. Na afloop is er
erwtensoep.

eerste prijs behaald. Het korps on-
der leiding van dirigent Leon Si-
mons kwam uit in de afdeling uit-
muntendheid.

Onderbanken
" De chemocar staat vandaag van
10.00 tot 13.00 op de Bleekplaats in
Schinveld en van 14.00 tot 17.00 op
het parkeerterrein bij het Ontmoe-
tingscentrum Jabeek.Brunssum

9 Het Steunpunt Mondiaal Vrou-
wenwerk SIVOS is verleden week
gestart met een cursus over nieuwe
technologie-biotechnologie. De res-
terende bijeenkomsten worden ge-
houden op 17 en 24 november en 1
december. In het kader van de cur-
sus is er ook een informatiemap ver-
krijgbaar met als titel 'De tweede
kolonisatie van de Derde Wereld?'
Voor meer informatie: S 045-
-713132.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Burgemeesters en
wethouders van zowel Maastricht
alsook Heerlen praten vandaag met
elkaar in kasteel Hoensbroek.
Reeds enige tijd hebben de beide
colleges geregeld contact met el-
kaar.

ging van Nederlandse Gemeenten,
bevordering van de samenwerking
tussen de Open Universiteit in
Heerlen, de RUL in Maastricht, en
de ziekenhuis te Maastricht en
Heerlen. Verder zal ook de Vierde
Nota Ruimtelijke Ordening op de
agenda staan.

" Mevrouw J. Vellen geeft van-
avond voor het IVN een dialezing
over Kreta. Deze wordt vanaf 19.30
uur gehouden in 't Leiehoes aan de
Limburgiastraat. Merkelbeek

" De kring Kerkrade van de Ui
BLHP houdtvrijdag om 20.00 U^J
restaurant Chermin de jaarverg3J
ring. Als gastspreker is staatsse**]
taris L. de Graaf aanwezig. OP j
agenda staan onder andere besfi
verkiezingen.

Behalve dat bestuurders van beide
steden, die samen een stedelijk
knooppunt vormen in het kader van
de Vierde Nota Ruimtelijke Orde-
ning, overleg plegen is er ook amb-
telijk contact tussen beide gemeen-
ten.

" Wie op 17 december wil dcc'
men aan ede playbackshow
JJW UtAchterheukske, kan zie* 1

18 november aanmelden bii..
Bouwmans, Kerkstraat 42 of bv
Marell, Amstenraderweg 4a.

" De Sport- en Ontspanningsvere-
nigingLTM '72 houdt vrijdag vanaf
14 uur een gepensioneerdentreffen
in de kantine van de Centrale Werk-
plaats aan de CBS-weg.

" In de Nor geeft het Rubens' Pop-

" Het Limburgs Jeugdtoneel geeft
morgen om 14.30 uur een voorstel-
ling van het sprookje 'Repelsteeltje'
in dr Brikke-oave. Kaarten van
f 3,50 zijn vanaf 14 uur aan de zaal
verkrijgbaar.

" Harmonie De Bazuin uit Tree-
beek heeft tijdens het NFCM-con-
cours dat zaterdag in Harderwijk
gehouden werd met 303 punten een

Simpelveld
"De Heemkundevereniging De
Bongard begint vandaag met een
sectie 'Dialekt'. Vavavond om 20.00'
uur wordt in zaal Dackus aan de
Irmstraat de eerste dialaktavond ge-
houden met voordrachten. Niet-le-
den van de heemkundevereniging
betalen f 2,50 entree.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Kantoor Heerlen: 739911
Hans Toonen
(chef regioredactie)
S 425335
Wim Dragstra
(stadsredacteur Heerlen)
S 710317
Richard Willems
S 04406-15890
Emile Hollman
S 422345

Kantoor Kerkrade: 455506
Jos van den Camp
S 351514
Laurens Schellen
04490-23936

Cultuur
Onder andere wordt vandaag ge-
sproken over samenwerking op cul-
tureel gebied, het samen organise-
ren van een congres van de Vereni-
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bioscopen Halve eeuw onderwijs voor moeilijk lerende kinderen in Heerlen

" Tienche en Nico Vaessen-Vrusch. Foto: KALDENBACH*

1% Burgemeester Teheux helpt twee harmonieleden in hun I
nieuwe uniformen. Foto: CHRISTA HALBESMA I

Harmonie
St. Caecilia
in het nieuw

Van onze
correspondent

SIMPELVELD - De
harmonie St. Caeci-
lia uit Simpelveld
presenteerde afgelo-
pen weekeinde in de
harmoniezaal Frijns
haar nieuwe unifor-
men. Burgemeester
Teheux hielp, na zijn
korte toespraak,
twee leden van het
korps op een symbo-

üschewijze in de jas-
sen. Het korps nam
ook een nieuw vaan-
del in gebruik. Er.
waren ongeveer
tweehonderd be-
langstellenden.

Met de aanmaak van
de nieuwe kledij is
een bedrag van zes-
tigduizend gulden
gemoeid. Een grote
loterij onder de

plaatselijke bevol-
king bracht het
grootste gedeelte
hiervan bij elkaar.

De gemeente Sim-
pelveld subsidieerde
25 procent van de
kosten voor de uni-
formen. Het dertien-
koppige damescomi-
té deed een flinke
duit in het zakje door
het nieuwe vaandel
voor haar rekening
te nemen. Kosten:
6.000 gulden. De
voorzitster van het
comité, mevrouw
Martha Franssen,
noemde het vaandel
'een geluidloos in-
strument dat aan de
esthetische verfraai-
ingvan hetkorps bij-
draagt.'

0 Hein Beukers (zittend) en Cor.Evers, beiden als directeur werkzaam op een school voor
moeilijk lerendekinderen. Foto: CHRISTA HALBESMA

Per Persoon

’Oudersmoetenvanschaamtegevoelaf’

„Geregeld krijgen de ouders
thuis bezoek van een onderwij-
zer en worden alle te nemen be-
slissingen voorgelegd. Boven-
dien zijn de ouders na schooltijd
steedswelkom en kunnen zij een
beroep doen op een maatschap-
pelijk werker en een
psycholoog/ortho-pedagoog. Er
zijn geen geheimen. Niemand
doet iets op eigen houtje. Beslis-
singen worden pas na overleg
met de betrokkenen genomen",

Bijna tweederdevan de kinderen
gaan na de SO-school naar de
studierichting die daar meteen
op aansluit: het 180(Individueel
Beroeps Onderwijs). Het reste-
rend gedeelte kiest voor Voort-
gezet Speciaal Onderwijs. Aan
Cor Evers de vraag: „Heeft 'n
leerling na de VSO-school kans
op een baan?".

Van onze verslaggever
HEERLEN - De komst van een
aantal kopstukken naar het sym-
posium '50 jaar onderwijs aan
Moeilijk Lerende Kinderen in
Heerlen' op woensdag 30 novem-
ber in de Stadsschouwburg, is
het beste bewijs dat deze specia-
le leertak extra aandacht ver-
dient en ook krijgt. Tussen 14.00
en 17.00 uur zijn er lezingen van
drs M. Molenaar (ministerie van
onderwijs), prof K. Doornbos
(hoogleraar Universiteit Amster-
dam) en drs H. Menkveld (ortho-
pedagogiek).

exposities

Mabi: Coming to America, dag. 14.30en
20.30 uur. D.0.A., dag. 14.30 en 21 uur.
Bambi, wo 14.30 uur. Die Hard, dag.
14.30 en 21 uur. Red Heat, di 14.30 en 21
uur, wo 21 uur. Cinema-Palace: Big Bu-
siness, dag. 19 en 21.15 uur. Good mor-
ning Vietnam, dag. 19 en 21.15 uur. De
ondraaglijke lichtheid van het bestaan,
dag. 20.15 uur. Palace 2: Pornoprogram-
ma, dag. doorl. v.a. 13.30 uur. Ciné-K: A
world apart, zo t/m wo 19 en 21.15 uur.
Lumière: Hollywood Shuffle, dag. 20
uur. Luci del Varieta, mat/m wo 21 uur.
Accident, wo 22 uur.

HEERLEN

MAASTRICHT

Royal: Die Hard. dag. 15 18.15en 21 uur.
Rivoli: Coming to America, dag. 15.30
18 en 20.30 uur. Bambi, wo 14 uur. Mai'
xJm: Powaqqatsi, ma t/m wo 15.30 18.30
en 20.30 uur. H5: U2: Rattle and hum,
dag. 14.30 18.45 en 20.45 uur. D.0.A.,
dag. 14.15 19.15 en 21.15 uur. Good mor-
ning Vietnam, dag. 14 19 en 21 uur. The
unbearable lightness ofbeing, dag. 20.30
uur. Big Business, dag. 14 en 18.30 uur.
Masquerade. dag. 19 en 21 uur, di ook 14
uur. Jungle book, wo 14 uur.

Hein Beukers, hoofd SOMgr. Sa-
velberg, over de eerste stappen:
„De ouders hebben er méér
moeite mee dan de kinderen.
Dikwijls schamen de ouders zich
de eerste dagen om hun moeilijk
lerend kind naar school te bege-
leiden. Ik begrijp dat het de nodi-
ge moeite kost om oma, opa en
tantes op de hoogte te brengen
van het feit dat hun kind niet
goed genoeg is voor een 'norma-
le' lagere school. Maar dat is pure
onzin. De ouders moeten het
schaamtegevoel van zich afzet-
ten. Moeilijk lerende kinderen
zijn er nu eenmaal en dieverdie-
nen extra aandacht. De regio
Heerlen telt zeker vijftienhon-
derd leerlingen aan speciale
scholen. Die ouders staan heus
niet alleen op dewereld...".

Voordat een kind plaatsneemt in
een klasje van een SO-school zijn
er nogal wat horden te nemen.
„Hoe reageren de ouders en het
kind erop?".

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek
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In 1987forse stijging aantal aanvragen

ABP houdt achterstand bij oorlogsuitkeringen
Van onze redactie economie

jJEERLEN- Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)
v "eerlen krijgt jaarlijks met een groeiend aantal aanvragen
-£0r een oorlogsuitkering te maken, in het kader van de WUV

Uitkering Vervolgingsslachtoffers). Toen het ambtena-
j de behandeling van de aanvragen een vijftal
J? geleden overnam, was al sprake van een achterstand in de
lening. Die achterstand is sindsdien verder opgelopen.

Actievoerende agenten
op jachtnaar 'goodwill'

Publieksvriendelijke politie in Limburgse sleden
" Een agente biedt een vlugschrift aan aan het standbeeldje op de Brunssumse promenade.

Foto: CHRISTA HALBESMA

De Uitkeringsraad, die na een ad-
vies van het ABP beslist over de
WUV-aanvragen, toont zich in de
brief bijzonder ontevreden over de
werkwijze van de medische dienst
in Heerlenen pleit voor de instelling

Volgens een woordvoerder van het
ABP was de groei in het aantal aan-
vragen niet voorzien, en kan ook de
behandeling zeer tijdrovend zijn.
Hij zei dit in een reactie op een brief
van de Uitkeringsraad in Zoeter-
meer, die zich bij minister Brink-
man van WVC beklaagd heeft over
de werkwijze van de medische
dienst van het ABP. Het pensioen-
fonds verzorgt de administratievan
de WUV-uitkeringen en artsen van
het ABP verrichten medische keu-
ringen.

van een onafhankelijk orgaan. De
raad meent ook dat het pensioen-
fonds de klachten van haar niet se-
rieus neemt. De ABP-woordvoerder
bevestigde dat met de Uitkerings-
raad meerdere malen gesproken is
over de achterstand in de afhande-
ling van de pensioenaanvragen. Hij
zei ook dat de problematiek bij het
ministerie van WVC bekend is. De
zegsman wees er echter op dat naar-
mate de Tweede Wereldoorlog ver-
der van ons af ligt, het alsmaar
moeilijker wordt om aanvragen op
hun merites te beoordelen. Vooral
als het gaat om Nederlanders die in
het buitenland wonen. „We hebben
nog geprobeerd de achterstand die
we mee over namen weg te werken,
maar ondertussen groeide het aan-
tal aanvragen, meer danwe gedacht
hadden", aldus de woordvoerder.

Studenten begraven
het Hoger Onderwijs

Onderwijs-actieweek van start
HEERLEN - Bus in, bus uit. Petitie
hier, petitie daar. En vooral in loop-
pas door de byna uitgestorven win-
kelcentra van de vier steden die de
Oostelijke Mijnstreek telt. Het was
per slot van rekening maandag en
het kruit was al bijna helemaal ver-
schoten. „De échte actie was na-
tuurlijk afgelopen woensdag toen
Van Dijk en Lubbers de regio be-
zochten en wij hen met de neus op
de feiten drukten", zegt een agent
diezijn dienstpistool net heeft afge-
legd: „Publieksvriendelijk."

Vervolg van pagina 1
Van onze verslaggevers

Eenmaal in Landgraaf werd burge-
meester Coenders een petitie aange-
boden, nadat zelfs twee motorrij-
ders met loeiende sirene de keurig
geboende vloer van het stadhuis
binnen reden. Daarna verplaatste
het gezelschap zich héél even naar
het winkelcentrum om in draf de
vlugschriften, stickers en posters
uit te delenaan het vooral onwennig
lachende publiek. Van het publiek
soms een opgeheven vuist-uit-soli-
dariteit of een onwennige lach-uit-
ontzag voor oom agent. Maar voor
die reacties hadden de mannen en
vrouwen in het blauw weinig tijd.
Ze hebben haast.

"af in Brunssum en Landgraaf. In die
laatste plaats nam men rond de klok
van tienen een besluit dat later op
de dag voor nogal wat verwarring en
opschudding zou zorgen: geen be-
keuringen meervoor kleine overtre-
dingen.

Hoofdofficier
niet naar de
'politieactie

ROERMOND - Hoofdofficiei
van justitie mr J. Booster in
Roermond is maandag niel
naar het cultureel centrum De
Oranjerie in Roermond gegaan
om een petitie met eisen van ac-
tievoerend politiepersoneel in
ontvangst te nemen. Mr Boos-
ter had laten weten dat hij d€
petitie wel wil ontvangen maai
dan alleen op reguliere maniei
per brief of bode via zijn secre-
tariaat.

Het ABP was op die achterstand al
een flink stuk ingelopen maar een
uitspraak van de Centrale Raad van
Beroep zorgde vorig jaar voor een
forse stijging. De Raad stelde de
vrouw, inzake een sociale regeüng,
gelijk aan de man en dat had ook
zijn uitwerking op andere sociale
uitkeringen. Daardoor werden bij
het ABP in 1987 ruim 1500 extra
WUV-aanvragen ingediend, boven
op het normale aantal. Mbmenteel
neemt het aantal uitkeringsverzoe-
ken per maand met 120 toe.

Extra
dere omstandigheden studievertra-
ging opliepen, nog een paar jaar ex-
tra een studiebeurs krijgen. Die
voorziening moet nu worden over-
genomen door de universiteiten en
zal veel nadeliger uitwerken dan de
oude regeling.

De bezuinigingen op de studiefina-
ciering zijn volgens het kabinet no-
dig omdat er onverwacht zestigdui-
zend studenten meer een beurs heb-
ben aangevraagd dan was verwacht.
De grotere toeloop van studenten
leidt ook tot hogere uitgaven aan
onderwijsvoorzieningen, zoals sala-
rissen voor de docenten. Ook die
kostenstijging wil Deetman verha-
len op het onderwijs. De universitei-
ten worden 2,7 procent op hun in-
komsten gekort.

Planning
De studenten willen de komende
dagen op allerlei mogelijke manie-
ren protesteren tegen de voorgeno-
men plannen. In Maastricht zullen
vanaf vandaag een drietal ludieke
demonstraties op het Vrijthof wor-
den gehouden. Om vier uur vanmid-
dag zullen de studenten het Hoger
Onderwijs symbolisch begraven.
Zij dragen een doodkist naar een
monument op het Vrijthof en leg-
geneen krans ter nagedachtenis aan
het Hoger Onderwijs.

it_ . studentenvakbonden vinden,
d,**s bekend, dat de Harmonisatie-
l*t van Deetman moet worden in-
|rrokken. Deze zomer bepaalde de
jfpgse rechtbankpresident mr N.
I^olt nog dateen deelvan die wet
{jj ■" mag worden uitgevoerd, omdat
|* gewekte verwachtingen fru-
/eert. Volgens de Landelijke Stu-
ften Vakbond LSVb zitten er
Wter noë veel meer fouten in de_ '■ Die komen nu pas naar voren
E/dat dewet met grote haast is be-
f-deld. Studenten noemen de wetr°ddelwerk'.

Broddelwerk

i£ 24 november bundelen alle stu-
ften in ons land hun boosheid. In
|An Haag zal op die dag landelijk
r^monstreerd worden tegen het
t^uinigingsbeleid van minister
lotman (Onderwijs en Weten-n*-*Ppen).
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qAastricht/amsterdam -
V( Jsteren is het officiële startschot
ye°r de onderwijs-actieweek gege-
Ijjj " In navolging van de Universi-
l van Amsterdam staakten in de

steden de studentenvan het
Jk en HBO-onderwijs. Zo ook in
!?astricht, waar studenten de colle-
j^alen lieten voor wat ze waren en
"l1* massaal inschreven bij de stu-

Zon tachtig agenten van gemeente-
politiekorpsen uit Heerlen, Land-
graaf, Brunssum en Kerkrade en
ongeveer vijftig aspirant-agenten
van de in Heerlen gevestigde poli-
tieschool hadden gisteren op de lan-
delijk gecoördineerde actiedag in
de Oostelijke Mijnstreek te maken
met een uitermate strak tijdschema
om de plaatselyke bevolking kennis
te laten nemen van hun afgrijzen
over devoorgenomen korting op sa-
larissen en de eventuele personele
gevolgen van het toekomstige poli-
tiebeleid.

verkeersstromen keurig door een
overvloed aan politie geregeld.
Schoolkinderen werden bij het
oversteken van drukke verkeers-
straten geholpen door tantes en
oornes agenten en heel wat onder-
nemers in winkelcentra moeten
zich heel wat behagelijker hebben
gevoeld bij de aanblik van zeer fre-
quente politie-surveillances. Voor
de parkeerzondaars werd het een
hoogtijdag. Er werden in normale
gevallen geen bonnen uitgeschre-
ven.

Stein

In Heerlen viel de actiebereidheid
gisteren tegen, zeker in vergelijking
met afgelopen woensdag toen de
meeste registers daar reeds werden
opengetrokken bij Lubbers' bezoek
aan Heerlen.
Een landelijk bestuurder van de
ACP reisde op deGrote ActieDag af
naar Heerlen om daar een nog niet
half gevuldeaula toe te spreken.

Zo ook in Brunssum, in Heerlen en
tenslotte ook in Kerkrade waar de
bus dan ook nog maar even naar
burgemeester Mans reed die op het
laatste momentvan de onverwachte
beslissing van de Kerkraadse agen-
ten op de hoogte was gebracht. Wat
er zondag in het Feijnoord-stadion
gebeurde vond Mans slecht: „Uw
collega-agenten kleedden zichzelf
uit. Dat is niet juist." Boehhh-ge-
roep uit de galmende Kerkraadse
stadhuis-hal met de toevoeging uit
demegafoon: „aaaactieeee". Waarna
Mans vervolgt: „U moet zichzelf
niet uitkleden. U vindt namelijk dat
u wordt uitgekleed."
Het gezelschap stapt weer tevreden
in de bus en wacht op woensdag.De WUV maakt deel uit van een

tiental soortgelijkeregelingen waar-
van het ABP de administratie be-
hartigt.

Bij de jongstereorganisatie van het
pensioenfonds is de afhandeling
van de regelingen ondergebracht bij
één bedrijfseenheid om het dienst-
betoon aan de klanten te bevorde-
ren, aldus de woordvoerder. Hy
denkt dat het niet verstandig zou
zijn om de uitvoering van de WUV
„uit te besteden". De artsen hebben
in de loop der jareneen behoorlijke
ervaring opgebouwd in de omgang
met deze gevoelige materie. Boven-
dien worden er dan, aldus de
woordvoerder, extra kosten ge-
maakt en de vraag is wie dat moet
betalen.

t* Harmonistiewet beperkt het
"£'"* op een studiebeurs tot maxi-
j*i?al zes jaar. Daarna kunnen stu-
j '"ten alleen op eigen kosten en te-JL'1 een verhoogd collegegeld ver-
£r studeren. In het verleden kon-

-11 studenten die door ziekte of an-

Morgen worden de alom bekende
spandoeken te voorschijn gehaald
en zal een ketting van gevatte leu-
zen het bekenste Limburgse uit-
gaansplein sieren. Donderdag staat
er een enorme 'lawaaidemonstratie'
op stapel. Het Vrijthof wordt dan
met potten en pannen bestormd.

ROERMOND - Bisschop Gijsen
heeft Th.P.H. Franken benoemd tot
pastoor van de parochie De Goede
Herder in Weert. Deze is nu kape-
laan van de parochie H. Nicolaas in
Heythuysen.

Benoeming bij
bisdom Roermond

De Steinse gemeentepolitie had de
dorpskennisaangegrepen om op lu-
dieke manier te protesteren in een
heuse ballentent, terwijl de politie-
mannen van Beek een plaatselijk
uitzendbureau 'overvielen' om zich
in te laten schrijven voor een 'beter
betaalde baan. In Sittard richtte de
sterke arm zich vooral tot de mid-
denstand in de city en in de onder-
horige dorpen als Munstergeleen en
Limbricht met het verzoek het lan-
delijk actiepamflet voor de winkel-
ruit te hangen. Met spandoeken in-
gepakte hoofdbureaus in Geleen en
Susteren vormen een stil protest te-
gen het politioneel regeringsbeleid.
Wethouder Vriesema van Geleen
mocht een petitie in ontvangst ne-
men.

Door de bijna geheel verlaten Roer-
mondse winkelstraten trokken
ruim honderd politiemannen en
-vrouwen om aan het schaarse pu-
bliek kenbaar te maken dat ze meer
beloning voor hun werk willen en
niet willen verhuizen. Een van de
agenten zeulde een vlieger mee met
het opschrift: „Deze vlieger gaat
niet op".

Feestdiner
rijkspolitie

afgelast
ROERMOND - Uit vrees voor
geweld van actievoerend poli-
tiepersoneel is het korpsdiner
voor de officierenvan hetkorps
rijskpolitie van woensdag afge-
last. Die maatregel is genomen
nadat vorige week tijdens een
receptie in verband met het 43-
-jarig bestaan van de rijkspolitie
de procureur-generaal
mr.R. Gonsalves bij het Hof in
Den Bosch en zijn echtgenote
door politiemannen zijn gesla-
gen en gestompt.
Tijdens de actie werden ook
auto's van gasten beschadigd.
Een officier van de rijkspolitie-
Limburg die ook in het gedrang
was gekomen zei bij terugkeer
echt bang te zijn geweest voor
de dreigend oprukkend politie-
actievoerders in Den Haag.

Extra dienst
De Maastrichtse bevolking werd
aansluitendeen indruk gegeven van
hoe het zou kunnen zijn als er meer
geld voor het vervullen van meer
politietaken zou zijn. Veel politie-
mensen in Maastricht hadden hun
vrije tijd vrijwillig ingeruild tegen
het vervullen van extra dienst. Zo
werden op de belangrijkste ver-
keersknooppunten van de stad de

Ludiek en met extra service-betoon
gafdeMaastrichtse gemeentepolitie
uiting aan haar grote onvrede. Hoe
daar in Limburgs hoofdstad over
gedacht wordt, illustreerde een
door drie politiemannen getorst
weids spandoek met het opschrift:
"Politiebeleid = wanbeleid". Wel-
licht nog meer werd die gramschap
betoond door de zeer grote actiebe-
reidheid binnen het korps. Zon
tweehonderd geüniformeerde poli-
tiemannen en -vrouwen trokken in
optocht en voorzien van een grote
variëteit aan "actie-attributen" naar
het stadhuis, al gaven daar de
korpsleiding en de burgemeester
als hoofd van de politie niet thuis.

Maastricht
Soortgelijke taferelen speelden zich

# In de binnenstad van Roermond beeldden de agenten uit hoe
zij over de plannen van de regering dachten. Het paard werd
er achter de wagen gespannen. Foto: janpaul kuit

Parketpolitie
'meervoudig'

solidair
MAASTRICHT - De in Maas-
tricht gestationeerde Parketpo-
litie toonde zich gisteren soli-
dair met haar manifesterende
collega's zonder evenwel de
rechterlijke macht en de met
deze in geding komende bur-
gers te dwarsbomen. „Wij heb-
ben alles gedaan dat noodzake-
lijHiwas om de normale rechts-
gang niet te verstoren, maar al-
les opgeschoven watkon wach-
ten", deelde een zegsman des-
gevraagd mee. Dat laatste had
onder meer betrekking op een
aantal transporten met gedeti-
neerden vanuit Maastricht naar
rechtbanken en penitentaire in-
richtingen elders in het land.
Ook lieten parketwachten ver-
stek gaan als ordehandhaver op
de zitting van de politierechter.
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officiële mededeling

, WATERSCHAP
ZUIVERINGSCHAP LIMBURG

L BEKENDMAKING
\£ Dagelijks Bestuur van het Wa-
lschap Zuiveringschap LimburgL^kt bekend dat vanaf 16 novem-
L 1988, gedurende 30 dagen op het
(JHoor van het Zuiveringschap (af-
L"*g Algemene Zaken), Kapelaan
L sstraat 2 te Roermond, voor een-

r ter inzage ligt het ontwerp van
Kn e wijziging van de Heffingsver-
toning 1986.
L* 6 ontwerp-wijziging heeft glo-
vJj* betrekking op de aanpassing
\\} de heffingsverordening als uit-
L eisel van de bij de 2eKamer aan-t^gige wijziging van de Wet Ver-

È
r*3iniging Oppervlaktewaterennaar verwachting per 1-1-1989 in
'king zal treden.

■-, ere belanghebbende kan gedu-
fc, re de termijn van de terinzage-
tj^'ng tegen de vaststelling van het
l|J.erhavige ontwerp-wijzigingsbe-
L't schriftelijk bezwaar inbrengen
L*"*et Algemeen Bestuur van het
Ü^eringschap.l|.sgewenst kan het ontwerp-be-
L l*. tegen betaling van de ver-huldigde leges, worden verkre-
ij^-Tnond, 15 november 1988.
(~et Dagelijks Bestuur vnd.,
." B.C.E. Janssen, voorzitter

C.Th. Smit, secretaris

/ Voor een verantwoorde
lening naar de Rabobank!

Wilt Cl geld lenen voor een nieuwe auto, het inrichtenof verbouwen van Uw
woning?
Kom daneens praten met de Rabobank-adviseur over een Persoonlijke Lening
of Doorlopend Krediet ükrijgt een gedegen advies en derente is aantrekkelijk
laag. Kijkt Cl maar eeens naar devoorbeelden.
Doorlopend Krediet
Krediet- Minimale maand- Looptijd
maximum termijn . in maanden

’ 2.000,- 40- 66 JFrr. 4k~ --J/ïo.ooo,- 200,- 66 :__Vk^ _<-r3Lf.5*OQ.-__\xor_ | 66
De rente is variabel en bedraagtmomenteel 0,87% per SL \ 'ï\ e»**5' Jö/ 'I WèM
maand. Dat isl 1,0% effektief per jaar. lil ÉÊ lii P*F i 'Persoonlijke lening f ■■'£ \\w\. \_WFfm^'
üontvangt Effektieve Maandtermijn |ffIJJ f I Wkm~rA'/—_ \*->r_!"

rente in % i2x 36x 60x l V, A ( ojP\C__a4
’3.000- 13,0 266,88 99,99 67,10 ,'.i._' \\{,WJ^St&lf'^
f 5.000,- 11,9 442,56 164,35 109,41 /J J .lk>_SL I 'L^s’lO.OOO,- 10,4 878,98 322,49 212,28 V-**H _£_ 1_ W’15.000,- 10,4 1318,48 483,74 318,43 LT '~ "°^
"Wijzigingen voorbehouden

Rabobank __}/
geld en goede raad /
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J^STRICHT - Die nacht om-
eeks twee uur verraste het twee-
" Waarvan er één over een vuist-

""rwapen beschikte, in Hasseltn automobilist op het moment dat
f* *n zyn splinternieuwe, rode
L Escort wilde stappen. De twee
jongen de man hen naar Sint/uiden te rijden. Daar werd de
■"^"■obilist uit zijn wagen ge-
&!«- ' wa*arna het duo zich met de
stolen auto naar Maastricht begaf.

mstreeks vijf uur in de ochtend
ju daar op het Amorsplein een

ierw* ê voetganger staande gehou-
Jj* Onder bedreiging van het wa-
" Werd geld van hem geëist.Toen

de man niet meer dan een tientje op
zak bleek te hebben, werd hij in de
Ford Escort gesleurd en gedwongen
hen naar zijn ouderlijke woning te
brengen. In de woning van zijn
ouders werd een bedrag van 500
gulden opgeëist. Het uit bed gelich-
te echtpaar kon ondanks de bedrei-
gingen met het vuurwapen niet
meer dan 50 gulden opbrengen.

Meer was niet in huis. Nadat de wo-
ning door de twee overvallers zon-
der resultaat duchtig was door-
zocht, werd de audio-apparatuur
opgeëist „om er benzine voor te
kunnen kopen". De 53-jarige heer
des huizes slaagde er echter in de
belagers op andere gedachten te
brengen.
Kennelijk uit woede dat hun esca-

pade niet meer dan zestig gulden
had opgeleverd, sloeg een van de
twee mannen de 24-jarige zoon met
het vuurwapen tegen het hoofd al-
vorens beiden het huis verlieten en
er met de gestolen wagen vandoor
gingen.

De twee, dieVlaams spraken, zijn 25
tot 30 jaar oud, 1.65 tot 1.75 meter
lang en hebben donkerblond tot
zwart haar. Een van hen droeg een
lichtkleurige trui en dito jas. Op een
zijruit van de rode Ford Escort was
een sticker geplakt met het op-
schrift: "Sport auto". De Maastricht-
se politie verzoekt wie iets in ver-
band met dezeroofoverval heeft be-
merkt, zich met haar in verbinding
te stellen, tel. 043-292222.

Overval leverde
zes tientjes op

Limburgs dagblad provincie



I Damesvoetbal
Interreg. Damescomp.
Herptse 8.-Woensel 1-1
DVC Den Dung-RKTVC 1-0
Braakhuizen-Bavel 2-2
NOAD-LFRKC 4-2
Helmond-Leveroy 1-1
ODC-Brabantia 7-0
Stand:
DVC Den Dungen 9-18
RKTVC 7-12
LFRKC 10-12
Braakhuizen 7-10
Bavel 8-9
Herptse B. 8-9
Leveroy 10-9
Noad 8- 8
ODC 8-7
SET 8-7
Woensel 10-7
Brabantia 8- 1
Helmond 9- 1
Dames le klasse A
Sportcl.'2s-Heer 8-0
Vaesrade-RHC 1-1
Heksenberg-Rapid 0-3
RKVB-Treebeek 1-0
KOC-Polarïs 3-0
Stand:
Rapid 9-18
Sportclub '25 9-14
RHC 8-13
Heksenberg 9-10
RKVB 9-10
Vlodrop 9-8
KOC 9-8
Vaesrade 10-6
Treebeek 9-5
Polaris 9-4
Keer 8- 2
Dames le klasse B
Helden-America 0-1
RKSVO-KVC 3-2
RKMSV-Merefeldia 1-2
FC Steyl-Resia 1-1
Reuver-Wittenhorst 1-1
Stand:
Reuver 9-15
RKMSV 8-12
Wittenhorst 8-12
FC Steyl 8-12
America 9-10
Merefeldia 9-10
Leveroy 2 9-8

I Helden 8-5, Resia 10- 5' RKSVO 9-4I KVC 9- 3
| Dames 2e klasse A
< Mariarade-Kolnia 2-1
J OVCS-SVH 2-5I Sittard-Haanrade 3-3
1 Susteren 2-Ameüe 1-11. Stand:

Amelie 8-15. Haanrade 9-14. Hrln. Sp. 8-13' De Ster 7- 8< SVH 8-8
■ Susteren 2 8-8

Sittard 8-7
' Mariarade 8-4
< OVCS 9- 3
" Kolonia 7-0
■ Dames 2eklasse B

Bevo-Egchel 1-5
1 Blerick^Melderslo 1-3. Slekker B -Boekoel 5-0

Sparta-FC Oda 5-0
< MVC 2-Swolgense B. 0-4
j SVH2-Roggel 2-1

Stand:

'" Egchel 9-16
Sparta 10-16
Blerick 10-15\ SVH 2 9-13

I Melderslo 10-13. Bevo 9-10
Slekker B. 10- 9■ Roggel 10-8

! Swolgense B. 9- 7
i FC Oda 9- 5

MVC 2 10- 2

' Boekoel 9- 0
Dames 3e klasse A

1 Hulsberg-RKVCL 2-0
< WW-GSV 2-0
( Haslou-DBSV 0-7. Geulse 8.-MXC 1-01 Stand:
I WW 2 8-15
\ DBSV 8-15
i Leonidas 7-10

Haslou 8-9■ Slenaken 7-8
,' GSV 9- 8
jGeulsche B. 8-7
Hulsberg 8- 4

* MXC 9- 4
RKVCL 8- 0

■ Dames 3e klasse B
t Sportcl. '25-Weltania 0-2, Hbroek-Helios 1-1

Passart-Rimburg 3-0
Klimmania-Schiveld 2-0

' WDZ-N. Einde 2-1
Stand:, H'broek 9-16
WDZ 9-16

1 Helios 9-13
( Langeberg 9-12
jPassart 9-9

'Klimmania 8-8

'Weltania 9-8
ISchinveld 9-7
ISportcl. '25 2 9-5.N. Einde 9- 4
IRimburg 9- 0

IDames 3e klasse C1 Juliana-Adveo 1-3IIVS-Amstenrade 0-4;De Leeuw-Egge 2-0
jAlmania-DVO 4-0
Stand:

I Adveo . 10-18:De Leeuw 8-16
| Amstenrade 8-14

Juliana K 9-12|Egge 9-9
I Almania 8- 8
! DVO 8-6

IVS 9-5
Rios 7-4
Bom 7-0
Jabeek 9- 0
Dames 3e klasse D
Grathem-Brevendia 1-3
RKSNA-Horn 2-2
Vlodrop 2-Roggel 2 4-1
SHH-EMS 2-2
Merefeldia 2-Linne 2-0
Stand:
Hom 9-15
Linne 9-13
SHH 8-11
RKSNA 8-10
Merefeldia 2 9-10
EMS 9-10
Grathem 9-9
Brevendia 2 9-9
Vlodrop 2 10-6
RKHVC 2 9-4
Roggel 2 9- 1

Jeugdvoetbal
Hoofdklasse Jeugd j
Megacles-VW '03 1-1 I
MVV-RKWL 3-5 ,
Sportcl.'2s-Venray 0-2 ]
Heer-Blerick 6-1
W'mina-Swalmen 0-1 'Almania-De Ster 2-5 i
Stand:
Venray 10-19 .
Megacles 10-14 j
Heer 9-13 j
De Ster 10-13 ]
Swalmen 10-12
Blerick 10-11
RKVVL 8-10 i
Almania 10- 9 i
-Sportcl. '25 10- 8
MVV '02 10- 4 ,
VVV 03 9- 3 JW'mina 10- 0 i
Jeugd le kl. Noord " ]
HBSV-Sparta 3-5 !
Volharding-Haelen 6-2 !
Helden-SC Irene 4-3 !
Reuver-Venlose B. 4-3 1
RKMSV-Merefeldia 2-2 !
Stand: (
J-parta 10-16
Volharding 10-15 1

RKMSV 10-12
HBSV 10-10
Helden 10-10
Haelen 10-10
Reuver 10- 9
Venl. B. 10- 9
Merefeldia 10- 7
SC Irene 10- 2
Jeugd le kl. Zuid
Scharn-MKC 3-1
Gr. Ster-Voerendaal 4-2
Kolonia-EHC 2-5
KVC Oranje-Miranda 4-0
Geleen-RKBSV 2-1
Stand:
EHC 9-17
Gr. Ster 9-16
Geleen 10-15
Kolonia 9-12
Scharn 9-8
RKBSV 9-8
Voerendaal 9-7
RKHBS 9_- 7
KVC Oranje 9-5
MXC 9- 5
Miranda 9-0
Jeugd Groep 1
Rios-FC Oda 6-1
MVC-Montagnards 4-3
SVH-IVO 8-1
Wittenhorst-Victoria 2-1
Wanssum-Roermond 3-1
Stand:
Rios 8-15
Wittenhorst 9-15
SVH 8-13
Montagnards 9-12
Wanssum 9-12
FC Oda 9- 5
Victoria 9-5
MVC 9-4
Roermond 9-4
IVO 9- 3
Jeugd Groep 2
N. Einde-Laura 5-0
Limburgia-L'heuvel 1-3
SVM-RKONS 4-1
RKTSV-Bekkerveld 3-3
Buchten-Heerlen 1-4
SVN-Haanrade 0-1
Stand:
L'heuvel 11-20
Heerlen 11-16
Bekkerveld 10-15
Haanrade 11-15
SVM 11-15
Buchten 10-11
N. Einde 11-11
Limburgia 11-11
SVN 11-9
RKONS 10- 6
Caberg 10-6
RKTSV 12-5
Laura 11- 0

Tafeltennis
Heren Eredivisie.
Avanti-Scylla 5-13
Bl.Werelt-Scylla 9- 9
Pelgrim-Tempo Team 3-15
OTTC-Avanti 11- 7
le divisie 1.
L&T-Bartok 4-14
FVT-JCV 13- 5
DHC-P»lgrim2 11- 7
Kluis-Hotak'6B 17- 1
2e divisie 1.
Megacles-MOVC 9-1
Bl.Werelt3-SKF 2-8
Trias-Sibbe 7-3
3e divisie 2.
Elsloo'72-Stiphout 5-5
TCS-Luto 9-1
Middelburg Zd.2-Schimmert
M 5-5
3e divisie 7.
Shot S 2-St.Hoger/TSB 7-3
Bartok 2-Rhenus 8-2
Maastricht-Megacles2 7-3
4e divisie 3.
Never Despair 2-Helden 7-3
Irene 2-NOADR 10-0
Treffers A 2-Falco 7-3
4e divisie 5.
Megacles 3-'tZand 6-4
Korenbeurs 2-Vr.schaar 3 2-8
MOVC 2-TTCV/Rath 2 2-8
4e divisie 15.
Blue Star-ATC 3 8-2
Flash 2-Velp 4-6
Red Stars 2-Sibbe 4-6
leklas.
Kolleberg-Swift LC 7-3
Schimmert M 2-Vijlen 9-1
Kluis3-Kluis2 4-6
2e klas A.
Heksenberg-Megacles 4 4-6
Kerkrade-Maasmeppers 4-6
Meppers-Elsloo 2 1-9
2e klas B.
Destatec-Bartok 3 7-3
Heugem-TTCN 4-6
Kolleberg 2-Kluis 4 7-3
3e klas A.
Heksenberg 2-S.Avanti 5-5
Megacles 5-Smash'72 1-9
Elsloo 4-Kluis 5 8-2
3e klas B.
Maastricht 2-Nieuwenhagen

1-9
Matatec-Succes 2 6—4
Vijlen 2-Aldenghoor 6-4
3e klas C.
Stiftmeppers-Ready 5-5
Ulestraten-Elsloo 3 4-6
Kerkrade 2-Destatec 2 5-5
3e klas D.
Coriovallum-S.Avanti 2 7-3
Schimmert M 3-Minor 5-5
Succes-Falco 2 3-7
4e klas A.
Heksenberg 4-Linne 5-5
Nieuwenhagen5-Kluis 7 4-6
4e klas B.
SwiftLC 2-Topspin 7-3
Falco 3-Nieuwenhagen 3 6-4
Kolleberg 4-Ritske 10-0
4e klas C.
Elsloo 5-TTCD 4-6
Bartok 4-Kolleberg 3 3-7
Weert-Kluis 6 9-1
4e klas D.
Maastricht 4-Quick 8-2
Bruno-KEV 4-6
Minor 3-Brunssum 1-9
4e klas E.
Ready 2-Falco 4 9- 1
Brunssum 3-N'hagen 4 0-10
Minor 4-Friendship 2 6-4
4e klas F.
SchimmertM4-Merkelbeek

9-1
Dracula-Maastricht 3 3-7
4e klas G.
Coriovallum2-Kerkrade 3 0-10
Sibbe 3-Minor 2 3- 7
N'hagen 2-Friendship 8- 2
4e klas H.
Heksenberg 3-Schimmert M5

10-0
Espede-Vijlen 3 7-3
Limbr.veld-Friendship 3 8-2
5eklas A.
Bruno 2-Megacles 6 0-10
Matatec 3-TTCN 2 6- 4
Maasmeppers 2-Limburgia

6- 4
5e klas B.
Kluis 8-Schimmert M 6 3-7
Matatec 2-Megacles 7 8-2
Weert 2-Berg Op 2-8
5e klas B.
Kluis 8-SchimmertM6 3-7
Matatec 2-Megacles 7 8-2
Weert 2-Berg Op 2-8
5e klas C.
Swift LC 3-Topspin 2 10-0
TTCD 2-Kolleberg 5 2-8
Destatec 3-Ritske 2 10-0
5e klas D.
MaasH-icht 5-Quick 2 5-5
Merkelbeek 2-Kometen 3-7
Heugem 3-Kluis 9 9-1
5e klas E.
Falco 5-Brunssum 5 2-8
Quick 3-Heugem 4 2-8
5e klas F.
Coriovallum 4-S.Avanti 3 1-9
VTV-Heugem2 6-4
Dracula 2-Ready 3 2-8
5e klas G.
Sp.&Sp.3-SVS2 0-10
Succes 4-N'hagen 6 9-1
Minor 5-Heksenberg 5 1-9
5e klas H.
Coriovallum 3-Friendship 4

5-5
N'hagen 7-Heksenbergr 6 3-7

5e klas K.
Sp.& Sp.2-Succes 3 8-1
Brunssum 4-KEV 3 2-8
5e klas L.
Treebeek-Elsloo 6 4-6
Kometen 2-SchimmertM72-8
Dames Eredivisie.
Shot W-Hoonhorst 10-0
Avanti-Amsterdam 6-4
Irene-MiddelburgZd 5-5
le divisie 1.
ShotW2-Scvlla 4-6
SchimmertM-Docos 1-9
ATC-L&T 4-6
2e divisie 2.
Megacles 2-Seta 1-9
Flash-Luto 2-8
Koningslust-Avanti 2 2-8
2e divisie3.
Huizen-Scylla 2 4-6
De Brug-Kluis 6-4
3e divisie 1.
Effect-Belcrum 1-9
HTC-Docos 2 1-9
3e divisie 3.
Wijhe-DGC 6-1
Bartok-Rhenus 3-7
ITN-Blue Star 4-6
3e divisie 4.
Falco-Twenty One Up 5-5
Tanaka-Smash'7oS 8-2
PJS-Onkyo 5-5
4e divisie 2.
ONI-Malb.Actief 6-4
Kr.en Vriend-UTTC 6-4
Kluis 2-Docos 4 7-3
le klas.
Coriovallum-Espede 6-4
Limbr.veld-Kolleberg 2-8
2e klas A.
Maasmeppers-Kluis 3 8-2
Friendship-Linne 8-2
4e divisie 1.
Brunssum-DHC 2 2-8
WPK/SVN-Luto 2 4-6
4e divisie 4.
Budilia-S.Avanti 2 3-7
Quick'72-Red Stars 2 5-5
Megacles 3-Blue Star 2 10-0

Volleybal
NEDERLANDSE
VOLLEYBAL BOND
Dames
Promotieklasse
Jokers 2-Furos 3-0
VC Dynamic 2-Muvoc 3-1
VC Dynamic-Sittardia 3-0
Pancratiusbank 4-BSV 3-0
Fiscus-EPV 1-3
Artemis/R 3-Sporten Spel 3-0
lp Wlüssp A
Elsloo-VC Voerendaal 2 3-2
AMVJ/G-Furos 2 3-0
Spartak A-BSV 2 3-0
Carna-SEC/V 3-1
Datak/VCL 3-Avanti 0-3
le klasse B
Jokers 3-Furos3 3-0
EPV3-EPV2 3-1
VC NAC-Grovoc 1-3
Volharding-Mutiara M. 3-1
Fiscus 2-SEC/V2 1-3
Datak/VCL 4-A_-_emis/R 4 2-3
9p Wl_rft*£(£'f* A
VC Dynam. 4-VC Voer.d. 3 0-3
AMV J/G 2-De Heeg 3-2
Nivoc2-Sittardia3 1-3
Spartak A 2-Nivoc 0-3
Vluco-SEC/V 3 3-0
Datak/VCL 5-Dovoc 2 3-2
2e klasse B
Elsloo 2-VC Voerendaal 4 3-0
VC Dynamic 3-Sittardia 2 2-3
Volharding 2-Avoc 3-0
Blok 82-Mutiara Maluku 2 0-3
Sjoahn-Avanti 2 3-0
2e klasse C
Jokers 4-Artemis/Rapid 5 3-0
VC NAC 2-Grovoc 2 2-3
Volharding 3-Avoc 2 1-3
Elan-De Heeg 2 0-3
Datak/VCL 6-Sp.+Sp. 2 0-2
Heren
Beker
Sjoahn-Fiscus 1-3
Promotieklasse
Elsloo-VC Voerendaal 0-3
AMVJ-Helpoort 1-3
Datak/VCL 4-Grovoc 0-3
Pancr.b. 2-Datak/VCL3 3-0
Vluco-SEC 2 3-2
BSV-Avanti 3-2
le klasse A
Fiscus-Furos 2 1-3
Pancratiusbank 5-Elsloo 2 3-1
Sport en Spel-Nivoc 3-0
Pancratiusbank 3-VC NAC 3-0
Sjoahn-Dovoc 3-1
le klasse B
Jokers-VC Voerendaal 2 3-0
Furos 3-Muvoc 1-3
EPV-Grovoc 2 1-3
Pancr.b. 4-Datak/VCL 5 0-3
Vluco 3-SEC 3 3-2
2e klasse A
EPV 2-Furos4 3-0
Avoc-Datak/VCL 9 1-3
Pancr.b. 6-Datak/VCL 6 1-3
Vluco 4-Spartak A 2-3
Jaco-Dovoc3 3-1
2e klasse B
Jokers3-Muvoc 2 3-0
Furos 5-Phoenix 3-1
Volharding-Datak/VCL 7 1-3
Carna-VC Voerendaal 4 0-3
Sjoahn 2-Avanti 3 0-3
2e klasse C
Jokers 2-VC Voerendaal 3 3-0
Mavoc/Bastion-DeHeeg 3-1
VC NAC 2-Sittardia 2 0-3
Volharding 2-Datak/VCL 8 0-3
Elan-Helpoort 2 1-3
Artemis/R 3-Artemis/R 2 2-3
3e klasse A
AMVJ 3-Elsloo 3 3-1
Sport en Spel 2-Sittardia 3 3-1
Pancr.b. 7-Datak/VCL 11 3-1
3e klasse B
De Balrammers-De Heeg 2 3-2
Datak/VCL 10-Sittardia4 3-1
Carna 2-Spartak 3 3-2
3e klasse C
Avoc 2-Sjoahn 3 0-3
EPV 3-Grovoc 3 3-1
Volharding 3-Avoc 2 3-0
Fiscus 2-SEC/V 4 3-0
Sjoahn 3-Artemis/Rapid 4 2-3
Jeugdcompetitie
Meisjes A
Pancratiusbank-BSV ' 3-0
BSV 2-Artemis/R 3-0
VC Dynamic-Grovoc 3-0
Furos-Carna 3-0
AMVJ-Elan 0-3
Meisjes Bl
Artemis/R 2-Sporten Spel 3-0
Volharding-Datak/VCL 1-3
Jokers-Sittardia 0-3
Meisjes B 2
Dovoc-Grovoc 2 3-0
De Heeg-Sittardia 2 3-0
Nivoc-VC Dynamic 2 1-3
Elsloo-Datak/VCL2 0-3
Jongens B
Artemis/R-Sport en Spel 3-1
Pancratiusb.-Datak/VCL 3-0
Furos-Elsloo uitgest.
SEC-De Heeg 0-3
Muvoc-Dovoc 3-1
Jeugd C
Furos-Grovoc 1-3
Furos 3-Sittardia 3-0
Sittardia-Furos 0-3
Standen
Dames
Promotieklasse
VC Dynamic 2 6-17
VC Dynamic 6-15
EPV 6-15
Pancratiusbank 4 7-13
Muvoc 7-12
Sittardia 6-11
Furos 6-7
Jokers 2 6- 6
BSV 6- 5
Artemis/R3 6- 4
Fiscus 6- 3
Sporten Spel 6- 3
IA
Dovoc 5-14
Avanti 5-13

Furos2 6-13
AMVJ 5- 9
Elsloo 5- 9
VCV2 6- 9
Carna 5- 7
SpartakA 6- 7
SEC 6- 6
Datak/VCL 3 5- 3
VSC 2 6-0
1B
EPV3 6-18
Artemis/R 4 6-16
EPV2 6-13
Fiscus 2 6-12
Datak/VCL 4 5-10
SEC 2 5- 9
Jokers 3 6- 9
Volharding 6- 9
Grovoc 6- 5
VCNAC 6- 4
Furos3 6- 0
Mutiaria Maluku 6- 0
2A
Dovoc 2 6-16
Nivoc 6-15
Vluco 6-15
AMVJ 2 6-12
VCV3 6-11
Datak/VCL 5 5- 9
De Heeg 6- 8
VC Dynamic 4 6-7
Sittardia 3 6- 5
SpartakA2 6- 5
SEC 3 5- 1
Nivoc 2 6- 1
2B
Sjoahn 6-17
Jokers 5 6-15
VC Dynamic 3 5-12
Volharding 2 5-12
Elsloo 2 5-10
Sittardia 2 5- 9
VCV4 7- 9
MutiaraMaluku 2 6- 4
Avoc 5- 3
Avanti2 6- 2
Blok '82 6- 0
2C
De Heeg 2 6-18
Jokers 4 5-15
Elan 6-13
Sporten Spel 2 5-12
Avoc 2 5-10
Datak/VCL 6 5- 7
VCNAC2 5- 5
Grovoc 2 5- 3
Artemis/R 5 6- 2
Jokers 6 5-1
Volharding 3 5- 1

Golfbiljart
DISTRICT OUDE MIJN-STREEK

Berg.Balke-Kloth 7-5
Hanneman-AGKirk 9-3
BGK-Pint 5-7
Tolhoes-G.Ridders 6-6
Olympia-Stern 7-5
Hoofdklas
Kloth 2-Sjörk 8-4
Eikske-Hanneman 2 6-6
Odeon-Overbroek 4-8
Kroon-Olympia 2 8-4
le klas
Broenssem-Trefpunt 2 6-6
Trefpunt-Baande 8-4
Pint 2-'tGaat 5-7
Bilj.Boys-Bocholtz 3-9
Groene Dal-'tWolfje 7-5
2e klas A
Dn Hook-Singel 2 8-4
Singel-D'n Duuker 5-7
Tolhoes 3-Pannesjöp 9-3
2e klas B
Au we Maat-Eikske 2 1-11
AG Kirk 2-Döpgere 5- 7
Olympia 3-BGK2 7- 5
Geulke-ENBK 8- 4
Voelender-OBK 3 5- 7
3e klas
Overbroek3-Berg.Balke 2 7-5
Höfke-Pumpje 2-10
Kasper-Rutjens 5- 7
ENBK2-Smeets 6- 6
Pumpje 2-OBK 2 2-10
Sjutt-Eikske 3 5- 7

I Bowling
Nationale league klasse 3 F.
United Bears Heerlen-Flying
Bowling Veldhoven 2-1
Val Urn Venlo-Un.Bears Heer-len 2-1
Un.BearsHeerlen-BC Venlo

3-0
Uitslagen B.C.Hoeve de Aar
Heerlen.
B.B.H.dubbel-league.
B.T.Kameleon-B.T.de Fontein

4-0
VOG-BEHA 4-0
MPG-Ladies First 2-2
Hodaar-Strike and Spare

3Vi-Vi
Kever Freaks-Stap In 3-1
Snackbar Aarveld-Twilight

3-1
Hoeve de Aar trio-league.
Joemi-'t Boebelke 4-1
DDD-Internationals 0-5
BMN-Pin Up 3-2
Het Laatste Moment-Het
Raadsel 0 5
B.B.H.trio-league
UB Brown Bears-UB Master
Bears 1-3.
ÜBKodiaks-UD 4-0
UB Camp.Girls-UB Biruangs

3-1
B.T.Spoilers-UB Koala's 0-4
ÜBTeddies-UD2 4-0
UB Obies-UB HPL/Golob 1-3i
B.T.de Meisjes-UB Polar Be- 1
ars 2-2
UB Wombats-Blind 4-0
Hoeve de Aar dubbel-league
1.
BZN-Madonna's 0-^1 'Blind-AB 0-i
Missers-Volhouders 2-2
Puppies-Lablo's 3-1 ;
Pinhunters-Anco 3-1 'Optimisten-Riefie 1-3 ;
Good Luck-Snoopy 0-4 i
Hoeve de Aar dubbel-league
2.
Middway's-WC 1-3
TheKatz-Lustige Zwei l/22l/_
Bowling Angels-Knakkers 1-3
Bingo's-Val Om 4-0
Malgrat 0.-Pin Ups 3-1 ;
Return-Lavendel Team 3-1
SOS-Blind 4-0

Worstelen
Hoofdklasse seniores
SDZ-Simson 0-28 I
Hercules A.-Hercules D. 25-10
de Halter-SimsonKDO 26-12 1
de Halter Utr. 6-12 ,
Simson 6-10
Olympia 6-10 I
SimsonKDO 7- 8 1
Hercules Adam 6- 5 :
SSS 6- 3 i
SDZ 7- 2
Hercules Dord. 6- 0 |
Reserveklasse seniores
SDZ-Simson 0-20
de Halter-Simson KDO 13-11
Simson 5-10
Simson KDO 5- 6
Olympia 5- 6
de Halter 5- 6
Hercules 5- 4
SDZ 6- 2
SSS 6- 0
le klasse seniores
de Halter Z.-de Nelson 32-32
Goliath A.-Aansow 25'/i_-30'/2
Achilles-Hercules D. 0-48
Achilles 6-10
de Halter Zaand. 6- 9
Goliath Almere 6- 8

KDO Deventer 6- 7
Sandow 7- 6
deNelson 6- 5
Hercules Dev. 6- 5
Olympia R'dam 6- 0

le klasse juniores
Goliath A.-Simson KDO 12-28
de Halter Z.-Spartacus 24-12
de Halter U.-Simson 16-28

Dameskorfbal ||
Hoofdklasse A
Gazelle-Klimroos 1-10
Deuteren-Alico 1- 4
Concordia-Geko 3- 5
Hoofdklasse B
SVO-Swift 0-10
Minerva-Peelkorf 3- 3
Klimop-Wittenhorst 1- 3
Overgangsklasse C
WO-Stormvogels 6-2
Vessum-810 2-4
Zigo-Euro Girls 2-2
le klasse B
DIS-ROKA 2-5
Vonckel Girls-Eendracht 5-1
le klasse C
Klimroos 2-Spirit 4-3
DSS-Spirit 4-5
Corridor-VIOD 3-1
Kraanvogels-Spoord.Girls 4-3
2e klasse G
Vitesse 2-Amby's Körfke 3-4
Rietvogels-Elsene 7-2
Spaurakkers-810 2 3-3
Kempenkorf-Rosolo 3 5-6
3e klasse G
Korfmikkers-EKC 2-8
Amby'sKörfke 2-VIOD 2 5-1
Junioren A
Vitesse-Amby'sKörfke 1-2
Spaurakkers-EKC 6-1
Aspiranten
Amby'sKörfke 2-Vitesse 9-0
Gazelle 2-Spaurakkers 0-2
EKC-Amby's Körfke 0-1
VIOD-GazeUe 0-8
Pupillen A
Vitesse-Spaurakkers 2-1
Amby'sKörfke-EKC 1-2
Gazelle-VIOD 1-1

I Zaalhandbal
DAMES
PK
Born-Sittardia 2 12-10
Rapiditas-Br. Out 21-10
lason 2-Kerkrade 9- 7
IA
Blerick-Rapiditas 2 10-6
Heel 2-Eksplosion 4-8
Gr. Ster-Vesta 6-8
Maasbracht-Bevo 2 21-8
1B
AlfaS.-Minor 10- 9
Hellas-Margraten 10-10
SVM 2-Polaris 7-14
BSV-Filarskis 8- 7
2A
Wittenhorst-Rapiditas3 5- 0
MSV-Posterholt 3 11-11
DES-Blerick2 28- 3

2B
Patrick-Merefeldia 2 2- 8
Grathem2-Sittardia 3 11-17
Bevo 3-Haelen 2 14-14
NOAV 2-Posterholt 2 14-14
2C
Caesar 2-Wijnandia 16- 8
Gulpen 2-Sittardia 4 3- 9
Olympia-Wilskracht 13-11
2D
Selpa MVC 2-Br. Out 2 10-8
Gulpen-Margraten 2 9-16
lason 3-Roda 16-10
Vilt-Olympia 2 20-12
3B
Popeye-Alcides 19- 7
Zonnebloem 2-Linne 12-11
Merefeldia 4-Q. Hands 8-10
Roermond-DES 2 15- 7
Explosion 2-Stramproy 7- 7
Hecules-Rapiditas 4 11-12
JC
Caesar 3-1VS 2 710
Zw.Wit-Hoensbroek 11- 8
3D
Marsna-Sibbe 2 *-12
Voerendaal-Adio 18-11
Be Quick-Vebios 9- 9

IE
HVS-Juliana 14- 7
Limburgia-Des Ub 6-10
lun. PK
SVM-Caesar 6- 2
Swift-V&L 7-13
lason-SHV 9- 9
Rapiditas-Eksplosion 6- 5
HEREN
PK
Caesar-Ospel 19-13
BSV-HBS 22-24
VIOS-Zwart Wit 18-12
AlfaS.-SHV 21-21
Eksplosion-KErkrade 18-12
IA
Blerick 2-Rapiditas 2 15-22
VIOS2-DES'S4 25-17
Bevo 2-Breton Sp. 24- 9
Loreal 3-Swift 3 14-16
Wittenhorst-Herten 2 19-16
IB
Born-Hoensbroek 13-17
Polaris-Sittardia 3 23-17
Voerendaal-81. Wit 3 15-14
Minor-NOAV2 20- 4
2A
Bevo3-Manual 11-11
Posterholt-Popeye 36-14
Eksplosion 2-Alcides 13-16
Loreal 4-Hercules 11-14
_B
Merefeldia-HBS 2 34-14
HVN-Grathem 13-24
Roermond-Vesta 9-14
Linne-Rapiditas 3 22-18
_C
V&'L3-SVM2 22-11
IVijnandia-Caesar 2 16-15
Haslou 2-Zw. Wit 3 25-20
Sittardia 4-Wilskracht 16-26
va
Dlympia 2-ATSV 18-25
Rodah-Zw. Wit 2 16-20
DESUb-Marsna 24-11
IA
Blerick 3-Posterholt 3 11-15
Bevo 4-Rapiditas 4 16-18
Stramproy-BeFair 2 23-26
Merefeldia 2-Grathem 2 20-18
Maasbracht-Breeton Sp. 2

41- 8
_B
Marsna-Zonnebloem 13-20
«Ufa S.-Limburgia 24-20
JC
BSV2-Heerlen 18-20
Minor 2-Selpa MVC 16-13
lun. PK
V & L-NOAV . 18- 6
3wift-Sittardia 13-21
Bevo-Eksplosion 9- 7
Flapiditas-Br. Out 15-10

Hockey
Heren Hoofdklasse.
Pinoke-Bloemendaal 1-5
Tilburg-HGC 2-3
O.Zwart-Geel Zwart 6-1
Kl.Zw'land-Forward 2-1
Amsterdam-SCHC 2-1
Kampong-HDM 1-2
le klasse C.
Venlo-M'tricht 5-4
HMHC-HOCO 2-1
Son-Hopbel 2-0
Venray-MOP 1-2
Best-Concordia * 1-1
2e klasse E.
HUAC-EMHC 1-1
Heerlen-Basko 1-2
Geldrop-Weert 4-0
Horst-Nuenen 1-1
Blerick-Racing 2-2

3e klasse F.
Geleen-Sittard 0-1
DVS-Tegelen 0-4
Eersel-Heeze 2-1
Cranendonck-Mill 2-2
Groen Wit-HCAS 1-0
4e klasse G.
Helden-Mierlo 0-2
Bakel-Meerssen 3-0
Hoekeer-Bergen 1-3
Kerkrade-Sjinborn 2-0
Reserve le klasse.
Forward 11-Tilburg II 0-0
Zw.Witll-TegenboschH 2-1
Venlo 11-DenBosch II 6-1
HMHC 11-Breda II 1-1
O.Zwartlll-O.Zwartll 2-0
Dames Overgangsklasse B.
Alliance-KeepFit 1-0
Pinoke-Ring Pass 1-0
Schaerweijde-Son 3-0
Ede-Venlo 4-0
Tilburg-Rotterdam 0-0
Gron.Studs-Zwolle 2-1
le klasse C.
Uden-Tegenbosch 1-2
Hopbel-HOD 0-2
Quick-HMHC 1-0
M'tricht-MEP 1-1
Gr.Wit-ZOW 3-0
2eklasse F.
Nuöhen-DVS 4-2
Horst-Concordia 2-2
Tegelen-Heerlen 1-2
Basko-Blerick 2-1
Geldrop-Racing 1-0
3e klasse E.
HCAS-Cranendonck 5-1
Venray-Gemert 2-0
Deurne-Heeze 4-1
Weert-Bosdael 8-0
Eersel-Geleen 0-1
4e klasse F.
Sittard-Kerkrade 0-0
Bakel-Hockeer 0-1

| Zaalkorfbal
KNKV
Zuid Res le klasse A
Deto 5-SDO 4 9-7
Rust Roest 5-Klimop 3 10-7
Zuid 2A
Psv4-NKV2 4-11
Zuid 2B
Deto 6-Tilburg 3 3-6
Zuid 4A
RustRoest 8-Kido 4 6- 4
Eindhoven4-Klimop 5 4-10
Zuid 5A
PSV 6-Excelsior5 5-8
Jun. 3
Eisene-Mariarade 2-8
Deto 2-SDO2 4-6

| Schaken
KNSB-competitie (3e ronde)
Hoofdklasse
SMB-Amstelveen 6-4
HGB-Phil. Leiden 6-4
Volmac-Bussum 7-3
Volmac 2-Dess. 5V2-3V2 (6-4)
Groningen-DD < 6'/_- 3Ü
Tweede klasse C
Utrecht 2-Amstelveen 3-5
Ooievaar-US 5-3
OSV-Schaesberg 5V2-2V2
Dordrecht-HMC 2 3-5
Eindhoven 2-LSG 4'/4-3'/i
De stand:
Ooievaar, Oss en Dordrecht 6
pnt.; Amstelveen 2 5 pnt.; LSG
2, Utrecht 2 en HMC 2 2 pnt.;
US 1 pnt.; Schaesberg en Dor-
drecht 0 pnt.
Derde klasse F
SMB3-Wolstad 4-3 (5-3)
Gess-Pionneke 3'/2-4V_
HSC-Hoensbroek ME 4'/*_-3'/:_
Venlo-Brunssum 4/2-2/2 (5-3)
Eindhoven 3-WLC 6-2
De stand volgens prognose:
Eindhoven 3 5 pnt.; SMB 3,
Gess, Venlo, Pionneke en Wol-
stad 4 pat.; Helmond, Bruns-
sum en Hoensbroek 2 pnt.;
WLC 0 pnt.

Competitie I.imb. Schaak-
bond (tweede ronde):
Promotieklasse
EWS-VSM 2 5-3
Schaesberg 2-VSM 1 2-6
Voerendaal-Pionneke 2 6-2
Venlo 2-DJC 1 1-7
Eerste klasse A
H'broek 2-Brunssum 2 4'/l-3i/_
Schaesberg 3-Gess 2 s'/_-2'/2
Heerlen 1-Kerkrade 1 2'/_-4V_
MSV I-De Juiste Zet 1 2'/_-5V_
Eerste klasse B
Blerick-Venlo3 1-7
Tegelen-Arx 3'/_-3'/2
Witte Dame-Leudal 3'/_-4'/2
Fortuna-Reuver 4/231/2
Tweede klasse A
Hoensbroek 3-VSM 3 4'/_-3'/2
Gronsv.-De Juiste Z. 2 4/2-3/2
Pionneke4-Kerkrade 2 3/2-4/2
Fortuna 2-DJC 2 2V*»-5,/2
Tweede klasse B
Schaesberg 4-Gess 3 4/2-3/2Voerendaal 2-Pionneke 3 4—4
Schador-DJC 3 * 4-4
Derde klasse A
Hoensbroek 4-Attaque 2'/2-s'/2
Heerlen 2-Kerkrade 3 6-2
MSV3-Phillidor 8-0
Derde klasse B
Hoensbroek 5-Fortuna 3 4-4
Schaesberg 5-Landgraaf 0-8
MSV 2-DJC 4 5-3
Derde klasse C
Reuver-Gess4 4V2-3V2
Tegelen 2-Arx 2 2'/2-s'/2
Blerick 2-Leudal 2 2'/2-s'/2

j Dammen
KNDB-Competitie, ronde 5.
le klasse A.
Eureka-De Ridder 10-10
RDG-Gouda 8-12
Schiedam-VAD 2 12- 8
Dordrecht-Alblasserdam

10-10
Excelsior-Constant 15- 5
DeLier-DenHaag 10-10
Stand.
Excelsior 8-64
RDG 8-62
Schiedam 8-60
Dordrecht 7-56
De Lier 5-51
Gouda 5-51
VAD 2 . 4-49
Eureka 4-42
De Ridder ti 3-49
Constant V« 3-46Alblasserd*r) 3-42
Den Haag ' 2-38
2e klasse D.
De Vaste Zet-Schaesberg

11- 9
De Eendracht-Philips 2 13- 7
Middelburg-Rijsoord 15- 5
Denk en Zet-Info 2 8-12
Gorinchen-'sGravenpolder

7-13
Asten-HDR 9-11
Stand.
's Gravenpolder 10-66
Info 2 9-63
Denk en Zet 7-59
Middelburg 6-55
De Vaste Zet 5-49
HDR 5-49
Schaesberg 4-48
Asten 4—48
Gorinchem 4-47
DeEendracht 3-41
Philips 2 2-40
Rijsoord 1-35
PLDB-competitie.
2e klasse, 5e ronde.
De Kroonschijf 2-De Vaste Zet
4 2-6
DeKroonschijf 3-Eureka3 2-6
Stand.
De Vaste Zet 3 4-8-25
De Vaste Zet 4 4-6-20
De Kroonschijf 2 4-4-15
Eureka 3 4-2-12
De Kroonschijf 3 4-0- 9

| Basketbal ||
Heren
Eredivisie
Donar-Rotterdam 99-69
Den Helder-D.A.S. 84-59
Den Bosch-Orca's 110-90
Red Giants-BS Weert 91-92
Canadians-Akrides 91-75
le divisie B
Lokomotief-Virtus 102-93
Kimbria-Springfield 71-84
Lisse-Wyba 86-89
Rayon hoofdklasse
Attacus-Breda Pion. 67-70
OBC Oss-WSC 54-55
Black E.-PSV/Almonte 89-70
Flash-Eindhoven 2 72-64
Hoppers-DenBosch 2 72-70
SVH-Quo Vadis 96-78
Overgangsklasse B
OBC Oss 2-Kimbria 2 80- 70
Titanus-BS Weert 2 84- 89
Brunssum E.-Dunatos 61-102
Rush-Tantalus 85- 75
Flash 2-Jump. Giants 63- 68
le klasse A
Bumpers-Braggarts 3 64-89
Aeternitas-Kimbria4 81-80
Brunssum E. 2-BSM 72-99
Hoppers 2-Kimbria 3 90-«2
BS Weert 3-Kepu Stars 57-64
2eklasse A
BS Weert4-Dunatos 2 54-63
SuperShot-Archers 91-47
Jump. Giants 2-Olympic 76-67
Timson St.-Bumpers2 87-54
TSM All. St.-Springf. 113-68
Boemerang-Landgraaf 50-76
3e klasse A
Alley Oop-Braggarts 4 70-73
Kepu Stars 2-Braggarts 5

87-50
3c klasse B
BS Weert 6-J. Giants 3 83-18
Aeternitas 2-S. Shot 2 93-57
Venlo Sport-Hoppers3 64-82
Patrick-Aeternitas 3 49-52
Timson St. 2-Patrick 2 48-62
Dames
Rayon hoofdklasse
Mates-BlackE. 2 58-67
Paulus-Agon 52-71
Flash 2-Springfield 96-42
Erp '70-Braggarts 65-62
Marathon-Attacus 2- 0
Souburg-Kimbria 75-47
Overgangsklasse B
OBC Oss-Lieshout 75-22
Rush-Tantalus 42-54
Dunatos-PSV/Almonte 2 55-89
BSWeert-Quo Vadis 45-50
Kimbria 2-Vido 48-46
Kepu Stars-Aeternitas 67-13
le klasse A
Alley Oop-Braggarts 2 41-49
J. Giants-Kepu Stars' 2 45-37
Aeternitas 2-Dunatos 2 57-35
Boemerang-J. Giants 2 67-32
Olympic-Bumpers 21-70

| Biljart
DISTRICT Z.L.
KNBB
Driebanden
Afd. A
Luip-Apollo 2-5
Wolfrath-DDK 5-2
Apollo-Born 2-5
OHVZ-Keizer 5-2
Volkshuis-Grrjzegr. 5-2
Afd. B
Kantje-B.wapen 2-5
Wilza-Schinnen 2-5
Modem-Meers 4-3
BCV-Volkshuis 2-5
Afd. C
Schaesberg-OHVZ 1-6
Waubach-ABC 2-5
Carambool-Volkshuis 5-2
Royal-Kantje 5-2
St. Heerlen-Vink 3-4
ABC-Schaesberg 7-0
Afd. D
Vink-Cebusta 0-7
Carambool-Schaesberg 2-5
OHVZ-Vink 5-2
Cebusta-W.rade 7-0
Royal-Kantje 7-0
IA
St. Bavo-Sociëteit 3-4
Wolfrath-St.Bavo 5-2
Voerendaal-Waubach 5-2
Volkshuis-Vaals 7-0
Schaesberg-BBC 5-2
1B
Kantje-BBC 3-4
Maasband-BVG 7-0
Gona-Volkshuis 5-2
BVG-N. Klossen 5-2
Academie-Volkshuis 2-5
IC
Butting-Klosje 4-3
Eendracht-Vriendenkring 5-2
Z.B. Bock-Schaesberg 5-2
Juliana-Butting 7-0
Apollo-Schaesberg 0-7
2A
Schaesberg-Holtum 5-2
Sanderbout-Maasb. 2-5
Bluf-HGK 3-^1
Eikeboom-Quick 2-5
Wilhelmina-Wolfrath 0-7
2B
Holtum-HGK 5-2
Heukske-Kempke 2-5
Benelux-Wilza 0-7
Stein-Heukske 0-7
Sociëteit-Quick 5-2
TIP-Eikeboom 1-6
2C
N.Klossen-Keizer 2-5
L. Band-Schaesberg 2-5
Keizer-ABC 7-0
BCV-Hoefijzer 0-7
Carambool-L. Band 7-0
Vriendenkring-Beatrix 4-3
2D
ABC-Z.B. Bock 5-2
Ransdaal-Keizer 2-5
Hoefijzer-DJB 7-0
Z.B. Bock-Keizer 4-3
2E
Schinnen-Keizer 5-2
Keizer-M. Gewanden 2-5
Carambool-Klosje 7-0
3B
Eikeboom-Baandert 7-2
HGK-Volkshuis 7-2
Wolfrath-TIP 7-2
Kempke-Tjoba 2-7
Baandert-Wolfrath 5-i
TIP-Kempke 9-0
Volkshuis-Born 7-2
Heukske-Eikeboom 5-4
Tjoba-HGK 7-2
3C
Carambool-Irene 3-6
L. Band-BBC 6-3
DDK-Treffers 2-7
Weustenrade-ABP 7-2
3D
OHVZ-ABC 3-6
ABC-BCH 4-5
Klimmen-OHVZ 0-9
Hoefijzer-DJB 4-5
Schaesberg-Hoefijzer 0-9
DISTRICT MAASTRICHT
EN OMSTREKEN KNBB
IA
KOT-MBV 0-7
BQ Sjaan-Noorbeek 7-0
De Klossers-B.C. Heer 4-3
Vriendenkr.-La Berceuse 5-2
2A
Wolder-Aayt Wolder 0-7
KOT 2-00. Itteren 5-2
Nazareth-Bunde 5-2
MBV3-DeKeizer 2 6-1
Volière/KOT 2-Ulestraten 2

5-2
De Haverput-DeRidder 5-2
2B
Rheingold 2-Altijd Raak 4-3
Ulestraten 3-KOT/Voliëre 2-5
St. Gerlach-DeHaverput2 2-5
Op deKlos 2-Den Duuker 5-2
0.0. Itteren 2-Klossers ?. 3-4
Bunde2-MBV4 2-5

2C
Banholt-Op de Klos 3 4-3
Ulestraten 4-Gronsveld 5-2
Los Band St. G-DOT 5-2
B.C. Keer-Rheingold 3 3^l
B.C.Heer 4-KOT 3 3-4
Eijsden-Vilt 2 5-2
2D
B.C. Sjaan 2-Op de Klos 4 2-5
B.C. Heer 5-KlavertjeVier 3-4
Vriendenkring 2-Eijsden 2 5-2
Los Band Ey-Rheingold 4 3-4
Gronsveld2-KOT4 4-3
DOT 2-00.Heer 5-2
3A
Den Duuker 2-BCB 5-4
Deßookvink-Geulle2 5-4
Rheingold 5-Aayt Wolder 2 8-1
BCM 2-Sport 4-5
De Klossers 3-'tHeukske 2-7
DeKeizer 3-0.0 Itteren 3 7-2
3B
MBV 5-DeKeernel 7-2
De Ketsers-De Bookvink 2 0-9
Wolder 2-Banholt 2 6-3
BCB 2-De Eendracht 7-2
3C
Mergelland-AltijdRaak 2 7-2
B.C.Keer2-DOT3 7-2
B.C.Oost-Los Band Ey 2 4-5
KOTS-Noorbeek2 7-2
Eijsden 3-DeKetsers 2 6-3

Darts
Zuid Limburgse Darts Bond
Division 1.
De Pub-Knights 2 7-2
Rumpenerlinde 2-Blue Bird

5-4
Knights-Rumpenerlinde 8-1
Trefpunt-Vikings 5-4
Division 2.
D.G.Talbotech-'t Hofke 8-1
'tKompas-B.F.A.Panthers 7-2
CaféOberij-Just ForFun 3-6
Meetpoint-dePub 3 5-4
Division 3.
Bucht-Eikeboom 3-6
Doublé One-Hoeve de Vos 3-6
'tAuwt Gasthoes-Trefpunt 2

3-6
Vikings 2-RainbowRangers

5-4
Division 4.
Mississippi-deRuif 4-5
MickeyMouse-'tKompas 2 8-1
DeKachel-Meetpoint 2 7-2
Residentie-TrepuntOirs 0-9
Division 5.
DrSjtee Uul-DePub 2 3-6
De Prins-Mickey Mouse 2 0-9
Eikeboom 2-Knights3 8-1
Rik's Pizza-D.C.LBS 6-3
Provinciale competitie.
Eerste divisie.
Heksenberg-Brouwkeetel 6-4
Le Duc-DLS 6-4
Oud Sjilveld-'t Gevelke 3-7
De Flesj-Le Duc 1-9
DLS-DLS 2 9-1
't Gevelke 2-De Flesj 7-3
Tweede divisie.
De Flesj 2-The Pub 5-5
't Gevelke 3-DS'B4 3-7
Dr Eek-Brandpunt 2-8
Brouwkeetel-Big Bang 4-6
Brandpunt-DLS4 9-1
DS'B4-D'r Eek 3-7
De Flesj 2-Brouwkeetel 2 8-2
Heksenberg 2-Big Bang 6-4
Derde divisie.
Egelserhofke-Oud Sjilveld 2

10-0
'tKafeeke-DLSS 4-6
Auwt Aelse 2-Bull Hunters

7-3
DS'B4 2-Meetpoint2 5-5
DLS 5-DeBaandert 4-6
Oud Sjilveld 2-'tVelderke 4-6
Egelserhofke-DS'B4 2 5-5
Buil Hunters-Meetpoint 2 7-3
A-divisie
Barrière 3-Knights 2-8
Schöpke-AQBras 2-8
Gez. Hook-Stern 2 3-7
Barons-Bullfight 2 2-8
B-divisie
Bluf-Trepke 6-1
TheCorner-Langeberg 4-8
Gebrook2-Bluf2 5-5
Bullfight-Lords 5-5

Zaalvoetbal
le klasse A
Wiegert-Gulpen 5-4
Kanaries-Hemelke 5-6
Gulpen-Kollefit 2-0
Bingo Boys-Sphinx 2 3-3
Bissjop-Up Quelle 7-0
Flaterke-H.Anders 2 3-2
Oostermaas-Billy 8.2 5-4
le klasse B
Meyers 2-LeSoleil 4-2
Bekkers tec.-MBC 2-4
Bouwf.2-Marat.2 4-0
Stampede-Tristar 1-1
CantonR.2-SHC 1-2
Heilust-Meyers 2 11-5
Le Soleil-Brunss.2 0-0
DWS Boys-Gr.Ster 6-4
le klasse C
Masita-Sitt.Boys 5-4
Teddyberen-Egor 2-4
CP/Letro-DeKeigel 1-6
Sitt.Boys-Meetpoint 2-5
Knoteraer-Masita 4-2
PSM-MBC 2 3-3
CantonR.3-SHC 3 5-2
2e klasse a
Stern Boys-Hiltonn. 8-4
Delta 2-Boheme 2-5
Bingo 8.2-H.Anders 4 2-2
All Whites-MSV Heer 1-6
T1874-Pottemen. 9-2
Bissjop 2-Quelle 2 6-2
Hemelke 2-Libert 1-4
2e klasse B
Maasvog.-Caberg 4-3
Bissjop 3-Delta 3-5
Bastings 2-H.Anders 3 8-3
Caberg-Oostermaas 2 5-7
Victorie-Brouwerswapen 2-7
2e klasse C
Stampede 2-Marat.3 1-5
Rood Wit-Pancho 3-2
Anker B-Leeuwenhoek 3-2
Heilust 2-Kerkrw. 5-1
Soleil 2-Fortuna 3-2
Eendracht-Keelkamp.2 3-5
Vaals 2-Quelle 9-2
Pancho-Anker Boys 6-2
2eklasse D
Brunss.4-Meetp.2 7-0
Mareb.2-Fortuna 2 4-3
Stampede 3-Tunnelboys 1-5
Hadow 2-Marat.4 2-3
Rood Wit 2-Britske 2 4-4
2e klasse E
Born-Puth.Boys 1-2
Egor 2-Likopa 8-2
CP/Letro 2-Bongo 8.2 12-1
Eikeboom-Zwaluw 1-4
2e klasse F
J3runss.3-Postwagen 2-1
Haantj.2-Brunss.3 2-1
Postwagen-Meyers 3 8-2
Bekkers 2-Mareb.3 5-4
Lacroix-Hanckmann 7-3
Joyce tex.-Sjuffelke 5-2
Hadow-Hollywood 8-2
3eklasse A
Maasvog.2-Voliere 4-12
Bingo 8.3-H.Anders 5 6-3
Bohème 2-Libert 2 2-2
Voliere-Sjotter 2 1-2
3e klasse B
Eysden 4-Mattini B 2-12
Billy 8.3-Sjork 2 1-7
Bissjop 4-Volière 2 4-4
Pottebr.-H.Anders 6 2-0
3e klasse C
Gulpen 2-Kollef.2 6-3
Pottebr.2-Sphinx 3 4-2
3e klasse D
Spv.MVV-Sjotter 2-2
Bosserv.2-Sphinx 4 2-3
3e klasse E
DeJoffer-Keelkamp.3 6-2
Paco-Canton R.6 3-4
Soleil 3-Sportclub 3 9-2
Cosmos2-Ankerß.2 5-4Stampede4-Tristar3 6-1
3e klasse F
Stampede 5-Antwan 4 5-0
Gr.Ster 2-Sportcl.2 0-4
Rood Wit 3-Tnstar 2 2^l
GenneKomm-Holz 7-5

3e klasse G
Born2-Puth.Boys3 2-1
Brunss.6-Keigel 2 1-9
Brikske 3-Groen Wit 2 2-3
Bekkers 3-Jabeek 2 5-6
Adveo-SZV 4-2
Hadow 3-Sante gestaakt 1-0
3eklasse H
CP/Letro 3-Keigel 3 3-3
Adveo3-Egor3 3-5
Tilly 8.-Mareb.4 5-5
De Ster-Groen Wit3 3-2
SZV2-Puth.Boys4 3-2
3e klasse I
Egor4-Hadow 5 2-5
Meetp.3-Pancho 3 2-4
Teddyb.3-Beek 2-5
Knoter.2-Egor4 6-3
Adveo 3-SZV 3 10-5
Hadow 5-Sante 2 2-1
3e klasse J
Egor 5-Sitt.Boys3 0-4
Bouwk.2-Meyers4 13-1
Postwagen 2-Neerbeek 4-6
Adveo 4-Zw.Schaap 2 2-2
4e klasse A
Eysden 5-DeKilo 3-8
Eysden 7-Pottebr.3 5-8
Regina b.-Sjork 4 3-^1
Keer-De Kilo 2-4
Voske 2-Eysden 5 2-9
4e klasse B
Loontjes 2-CoolR.3 7-5
Eysden 6-Hemelke 3 4-4
Kanaries 2-Hemelke 3 2-6
Stern 8.2-Erka 4-4
4e klasse C
DBSV 2-Pottebr.4 5-7
Eysden 8-Bosserv.3 5-2
Bosserv.3-H.Anders 7 2-6
Pottebr.4-Eysden 8 gest. 1-0
v.Haaster-Heer 3 5-1
4e klasse D
Heilust 3-Eendracht 2 1-6
Rood Wit 4-Quelle3 1-3
Stampede 6-Rood Wit 4 4-3
Quelle 3-Cuypertje 3-2
Eendracht 2-Stampede 7 3-1
Joffer 2-Keelkamp.4 1-1
4e klasse E
Haantjes 3-Keigel 4 1-3
Bouwkamp.3-SZV 4 14-2
Postw.3-Groen Wit 4 4-4
Sitt.Boys 4-Sjuffelke 2 2-3
Tilly 8.2-Zw.Schaap 3 6-4
DWC-Puth.Boys 5 3-0
4e klasse F
Haanti.4-Likopa 2 9-5
Bouwkomp.4-Knoter.3 I—lo
Bom3-Puth.Boys 6 11- 1
Letro 4-Hanckmann 2 3- 4
Flatazor 3-Beek 2 5- 2
Jeugd
RKWV-Cross Pass 0-12
le klasse A
Bingo Boys 9-16
Hemelke 9-15
Bissjop 9-14
Oostermaas 9-12
Kanaries 9-10
Gulpen 9-10
Sphinx 2 9- 9
Billy 8.2 9- 8
Wiegert 8- 9
Flaterke. 9- 7
Yerna2 8- 6
H.Anders2 9- 3
Up Quelle 9- 3
Kollefit 9- 2
leklasse B
Stampede 9-13
Brunssum 2 9-13
SHC 9-12
Heilust 8-11
Meyers2 9-11
Tristar 9-11
MBC 9-10
LeSoleil 9- 9
Bouwfonds 2 8- 8
Groene Ster 9- 8
Marathon2 9- 8
DWS Boys 9- 6
Bekkers 9- 4
Canton R.2 9- 1
le klasse C
Egor - 9-14
Teddyberen 9-11
PSM 9-11
Bongo Boys 7-10
Sitt.Boys 9-10
De Keigel 8- 9
CP/Letro 9- 9
Groen Wit 8- 9
Meetpoint 9- 9
Knoterear 9- 9
Masita 9- 8
MBC 2 9- 4
CantonR.3 9- 4
SHC 2 9- 3

Tafelvoetbal
NTVB-competitie.
Ere-afdeling.
Sportzicht-Karrewiel 3-5
Leeuw b-Scory b 4-4
Brook-Jojo b 4—4
Hakkers-DrEek 8-0
Wien-Zw.Ridders 3-5
Millener b-Smidter b 4—4
Stand.
Zw.Ridders 10-18
Hakkers 9-15
Blauw wit 9-13
Wien 9-12
Smidter b 9-11
Scoryb 9-11
Karrewiel 10-11
Sportzicht 9- 8
Jojo b 10-7
Millener b 9-7
Leeuw b 9-4
Der Eek 10- 2
Brook 9- 1
Overg.klasse A.
Hubetsy b-De Poart 4-4
Hoekje-De Heide 5-3
Miranda-Eagles 7-1
St.Pieter-Stadion 6^2
Loontjens-Survivors 7-1
Verdw.Viss.-Angelina b 6-2
Stand.
Loontjens 8-14
Verdw.Viss. 8-11
Survivors 8-11
Overg.klasse B.
De Sport-Weiten 3-5
Labena-Hakkers 2 3-5
DAT b-Cramignon 6-2
Blauw Wit 2-Waardh b 4-4
Petite res.-Heer 1-7
Star club-Wien 2 0-8
Stand.
Weiten 8-15
Wien 2 8-14
Star club 8-12
Eerste klasse A.
Bons-Stadhoes 4-4
Beat b-DaCapo 6-2
De Singel-Brandenburg 8-0
De Sjörk-Crazy Pie 5-3
Jokers-DeKeigel 8-0
Dolomiet-O.Eysden 8-0
Eerste klasse B.
De Pluim-Verdw.Viss. 8-0
Waardh. b 2-De Col 0-8
Borgharen-Miranda 2 4-
De Pitsers-Camontagne b 4—4
O. Eysden 2-De Smeed 3-5
Napoleon-Koningswinkel 3-5
Eerste klasse C.
Vlootgraaf-De Veldhof 5-3
Drop Inn-Mariaveld 6-2
Bennelly b-Viktoria 2-6
Anja b-Roberto b 4-4
Smidter b-OuwMert 4—4
De Poart 2-Spoorzicht 7-1

Poolbiljart
Ereklasse
Gebr. Hofke-Witte Bal 10- 6
Brouwershuis-De Vink 6-10
't Stupke-'tKarrerad 9- 7
Corioval.-Gelderse P. 10- 6
Tunnel Boys-t Ziejspoar 11- 5
Hoofdklasse A
Rolduc-Tunnelboys B 5-11
Boereslot-Ter Linde 15-1
Brouw.h. B-P. Hoemme 15- 1
Stupke B-Gebr. Hofke B 12- 4
Steenenkruis-Hermans 10- 6
Hoofdklasse B
W. Bal B-Brouwersw.uwlO- 6
Eykenboys-Smuggel. Inn 9- 7
Boeresl. B-Brunss. NB 10-6
't Awt Dorp-Touche 6-10
'tPluimpje-LeDuc 4-12
Eerste klasse A
Geld.P. B-Eykenb. B 14-2
Koetshoes-W. Tell'Bs 12-4

't Voske-Puek Hoemme B 6-
Bierpul-Smuggel. InnB 10-
Brandwapen-Spoorzicht 9-
Eerste klasse B
Bruns.-N B-Corioval. B 4-
W. Teil '85 B-Geld. P. C 13-
De Orchidee-Hermans B 10-
-'tVoskeB-'tKoetshoes B 7-
The Fox-De VinkB 9
Eerste klasse C
BrandwapenB-Puek H.C 7-!
'tStupkeC-Rolducß 13-;
The Fox B-Bokkerijder 9-;
Hermans B-Boereslot C 10-
Hoven-Brouwershuis C 5-'1
Tweede klasse A
't Nippertje B-T.Linde B 8-
De Prins-Steenenkruis B 0-1
Romana-Coriovallum C 12-
Brunss.-N C-Le Duc C 10-
Rolduc D-Hermans D tr
Tweede klasse B
'tKarrerad B-De Prins B 9-
Moeilijke Hoek-Rolduc C 3-
't Hoafke B-'t Palet 5->
P. Hoemme D-Steen.kr. C 7-
Bierpul B-Op't Nippertje 9-
Tweede klasse C
Paddock-Smuggel. InnC 4-1
Brouwersw. B-De Flesj 10-
De WitteBal C-'tVoske C _
Gelderse P.-Eykenboys C 7-
Tweede klasse D
'tKoetshoes C-Hofland _
Der Sjtaat-'tVaetje 1'
Le Duc B-De Bongerd 7-
O. Meezenbr.-Krnt opTijd ,

3-1
Keizer B-Smuggelers Inn 9-
Tweede klasse E ,
'tHoafke-Spoorzicht B IJZeswegen-Krijt op Tijd B V
FlyingDutchm.-Kompas »
Gildemeest.-Orchidee B _
DeKeizer-De Ruif I*-*'
Tweede klasse F
StoufpotB-Smuggel. Inn 8-
Touche B-De Witte Bal D 9-
't Hoafke C-Krijt op Tijd 6-''
Pluimpje B-Bongerd B 11
Derde klasse A
Candlel.-Gildemeest. B 5-
Paddock B-Der Sjtoet O"1

Zeswegen B-'t Stalletje 9-
Puck HoemmeE-Pierrot 8"
Smugg. InnF-Noch Effe 10-

| Bridge
Hoofdklasse, groep A: 1 *■Haas-Ramaekers 57.14%,
Ammerdorfer-Geelen 55.3'
3. van Gennip-Sneep*
52.98%.
Eerste klasse, groepB: 1. ""rissen-Kleiryans 62.50%, 2-
Muylwijk-v. Neerven 59. _
3. Ditmars-Schoonho*
55.00%.
Groep C: 1. Alfers-CU*
58.85%, 2. Katzke-Weem*
58.75%, 3. Coenen-Kockelk*-*
56.25%.

Viertallencompetitie, ho«
klasse: het blijft een spannel"
gebeuren in deze groep, ***er diende zich weer een ni**
we leider aan, in de vorm <JSittard 2 (v.d. Zwan) dat VN.
(Timmers) met 20-10 JJdwong. Ex-iystaanvoef*
VM 2 (Wilhelm) verloor HJhet kleinst mogelijk vers*-*16-14 bij Mijnstreek 1 ("*
Gerards) en ebzet nu de 'plaats. VM 3 (Gorissen) bW
aansluiting bij de kopgro*
behouden via een 14—lo-zrt
bü Coriovallum 1 (Habej'
Het in het nauaw gedreV*
Mijsntreek 3 (Crombag) slo<Jandermaal uit hun slof <W
een 20-10-zege op Sittard
(Schaffrath). Zelfs hekkes'»
ter Sittard 1 (Verhaegh) *j
niet bij de pakken gaan ne?
zitten en won met 12-18 'Mijnstreek 2 (mw. v.d. Haar'

Totaalstand na 6 wedsjf
den: 1. Sitt. 2 (109), 2. V»
(107), 3. VM 3 (106), 4, Mijns»;
(89), 5. Cor. 1(87), 6. Sitt. Si*"
7. Mijnstr. 1 (83), 8. Mijns<jj*|
(79), 9. VM 1(78), 10.Sitt. 1 (J.Eerste klasse, groepA: kor.
per VM 4 (mw. Schoot) *&.
met 4-25 over haar naaste gj
current TAM 1 (Stoffels). »JJclubgenoten uit het 6e W*|
(Lemaire) blijven echte'j
hun voetsporen via een roK
23-7-zege over Geleen \\
Klerk), dat samen met MwJnenlijntje 1 de ernstige der
datiekandidaten zijn.
De uitslagen van deze 6e *.
strijd luidden: TAM 1-W,
(4-25), VM 6-Geleen 1 (2%_
Brok 3-VM 8 (20-10), _
3-Sitt. 4 (11-19), Mijnstr. 5-J*"
1 (20-10).
Totaalstand na 6 weds'Jden: 1. VM 4 (113), 2. VJ(110), 3. en 4. gelijk Mijns»,
en Cor. 3 (94), 5. Sitt. 4 (93V
TAM 1 (91), 7. VM 8 (B*S>*.|
Brok 3 (74), 9. Geleen 1 (72).'
Milj. 1 (72). j
Groep B: annaloog aan _,
Laat ODS 1 (Kirkels) er tr.
gras over groeien, deze IJj
werd Brok 2 (Leufkens) *,
6-24 aan hun zegekar ge*(
den. Voor Mijnstr. 6 Cl,Spaay) dat met 22-8verloof,VM 7 (Crapels) ziet he*
troosteloos uit.
De uitslagen van deze 6e *?
strijd luidden: Brok 2-Ot->?j
(6-24), Cor. 2-Sitt. 5 (18-ii
TAM 2-Geleen 2 (7-23), \
5-Mijnstr. 4 (17-13), v
7-Mijnstr. 6 (22-8).
Stand na 6 wedstrijden;
ODS 1 (114), 2. Cor. 2 (103 V
Sitt. 5 (101), 4. Mijnstr. 4 (9%
VM 5 (91), 6. en 7. gelijk Br*
en TAM 2 (88), 8. Geleen 2 C
9. VM 7 (77), Mijnstr. 6 (54)*
Tweede klasse, groep A: *j.
10-Cor. 7 (15-15), ODS 2-VM
(24-6), Sitt. 14-Mijnstr. .
(16-14), Sitt. 6-Geleen 5 (7?
Brok 7-Geleen 7 (6-24).
Groep B: Cor. 4-Bronsbij
(14-16), TAM 4-Brök 6 (17*^
Cor. 9-VM 10 (8-22), Hl_bron 1-Sitt. 13 (5-25), Ge*
6-Sitt. 13 (13-17).
Groep C: VM 9-GeleeH,
(9-21), Geleen 9-Sitt. j

(15-15), VM 13-Sitt. 8 (8-J
Brok 5-Milj. 2 (9-21). "f
3-Cor. 6 (15-15).
GroepD: Geleen 4-deKro_(19-11), Mijnstr. 8-Cor. 8 (22^
Geleen 8-Cor. 5 (11-19), 7
11-Brök4 (23-7), Sitt. 9-VM
(9-21). ,
Derde klasse, groep A: VM,
Sitt. 15 (6-24), Sitt. 23-MÜ'**
16 (12-18), Brok 11-Cor ,
(14-16), ODS 4-Cor. 16 O**"
Geleen 15 vrij.
Groep B: Cor. 18-Gelene^
(0-25), Geleen 19-TAM 5 <6-f
Cor. 19-Sitt. 22 (16-14). ,
Kroon 3-Brök 10(6-24), VM
Mijnstr. 15(11-19). J
Groep C: deKroon 4-BronS^(10-20), Cor. 10-Sitt. 21 (\*-\
Geleen 18-Mynstr. 14 (2jjv
Geleen 14-VM 19(16-14), tf
6 vriJ* skGroep D: Mijnstr. 13-TAI*J(
(22-8), ODS 5-VM 20 (_"*-!■
Geleen 22-Sitt. 20 (13-17). "leen 10-Brök 9 (13-17), Co
vrij.
Groep E: Brok 8-Brons"
(17-13), TAM 8-Geleen
(18-21), Mijnstr. 12-VM ,
(21-9), Cor. 13-Sitt. 19 (I*^
Geleen 11 vrij.
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de Varenbeuk goalie kansloos

Karakteristieken districktsklasse:

Dinsdag 15 november 1988 " 17

De reeks van afmeldingen die Li-
bregts de laatste dagen op zijn bu-
reau kreeg, noopten de bondscoach
gistermiddag tot kort voor de pers-
conferentie spelers her en der op te
trommelen. Zo werd PSV-trainer
Guus Hiddink om kwart over twee
van het trainingsveld geroepen met
het verzoek ofhij bezwaar had tegen
de selectie van Adick Koot. Eerder
op de morgen had hij ook al overleg

ZEIST - Het oorspronkelijke plan van Thijs Libregts is volle-
dig in duigen gevallen. Blessures (Van Aerle, Wouters, Kieft,
Van Tiggelen, Hiele), preventieve afzeggingen (Erwin Koe-
man, Bosman) en een negatief advies van Ted Troost, waar-
doorRuud Gullit zich vanmiddag in Milaan moet melden, heb-
ben van het Nederlands elftal een farce gemaakt. Van een re-
presentatief Oranje is morgenmiddag in Rome geen sprake
meer. Ter opluistering van het eeuwfeest van de Italiaanse
voetbalbond verschijnt de Europees kampioen nu met slechts
vijf spelers in het veld, die dit voorjaar in München de voetbal-
wereld aan zich verplichtte.

Van onze verslaggever

" Met Gullit en Van Basten in dromenland. De afbeeldingen
van de voetbalcracks zijn al op hoeslakens verkrijgbaar. Overi-
gens werd Ruud Gullit door AC Milan uit de Oranje-selectie te-
ruggetrokken.

Na Haarlem geloofde
ik er niet meer in'

met Hiddink over de komst van
Hendrie Kruzen, die van de ene
bank naar de andere verhuist. Al
even pikant is de selectie van Rob
Reekers, in wie Libregts het twee
maanden geleden in het geheel niet
zag zitten, maar die nu debuteert in
Oranje. Net als Adick Koot en René
Eykelkamp.
Het meest pijnlijk trof Libregts ech-
ter de plotselinge afmelding van
Ruud Gullit, die in de morgenuren
nog samen met Adrie van Tiggelen
en Marco van Basten had getraind
op het sportcentrum in Zeist. Een
telex vanuit Milaan, dat de bonds-
coach vijfminuten voor de perscon-
ferentie in handen werd gedrukt,
bracht het aantal afvallers uit de
oorspronkelijke groep van 17 op ze-
ven. In die telex liet clubarts Tavana
van AC Milan de KNVB weten, dat
Gullit woensdag beter niet kon spe-
len en dat hij zich dinsdagmiddag
moest melden in 'Milanello'.De te-
lex sloot met de mededeling dat de

aanvoerder van Oranje zondag te-
gen Atalanta vermoedelijk ook niet
in actie zal komen.
Zonder het met zoveel woorden te
zeggen, legde bondsarts Frits Kes-
sel de 'schuldvraag' by de Ted
Troost, de begeleidervan Gullit. „Ik
neem aan", aldus Kessel, „dat er
contact is geweest tussen AC Milan
en Troost, die het kennelijk beter
oordeelt dat Gullit woensdag niet
speelt". De bondsarts vindt die
gang van zaken 'hoogst merkwaar-
dig. Hij heeft echter geen poot om
op te staan, omdat de clubarts be-
paalt of een speler wel of niet bles-
surevrij is. Volgens Kessel, die de
speler in de ochtenduren had ge-
keurd, is Gullit weliswaar niet hon-
derd procent fit, maar was het
knietje in het dijbeen niet op voor-
hand een beletsel om in actie te ko-
men. „We hadden hem twee dagen
kunnen behandelen. Als de zwel-
ling en ontsteking dan weg zouden
zijn, had Gullit kunnen spelen".
Het is een publiek geheim, dat Frits
Kessel geen fan is van de Rotter-
damse para-medicus. De bondsarts
vindt de invloed van Troost te groot
en het stoort Kessel vooral dat de
diagnose van Troost 'vermoedelijk
een dag oud is. „Met gewricht- en
liesblessures moet je voorzichtig
zijn. Daarom hebben we Van Tigge-
len (liesblessure) ook linea recta te-
ruggestuurd naar Brussel. Maar een
spierblessure zoals Gullit die heeft,
kan nauwelijks verergeren en bo-
vendienvan dag tot dag sterk verbe-
teren". Het is echter ook heel wel
denkbaar, dat Gullit zelf er geen be-
lang bij heeft om woensdag te spe-
len om zodoende uit de publiciteit
te bleven.
Thijs Libregts zit met de gebakken
peren en ervaart nu als zoveelste
bondscoach hoe weinig zinvol het is
in november een vriendschappe-
lijke interland op de agenda te
plaatsen. Voorkomend als de opvol-
ger van Rinus Michels is, wilde Li-
bregts bij de eerste zes afzeggingen
niet van kwader trouw uitgaan,
maar plaatste hy wel een vraagte-
ken bij de hoeveelheid afmelders.
De bondscoach verweet Erwin Koe-
man en Bosman min of meer dat zy
de 'sneeuwbal aan het rollen heb-
ben gebracht' door al af te zeggen
voor de uitnodigingen verstuurd
waren. Libregts probeerde deson-
danks begrip op te brengen voor de
'vermoeidheid'van Erwin Koeman.
Datzelfde deed hij voor Jan Wou-
ters. „Hij slaat bij Ajax trainingen
over om maar op zondag fit te zijn".

Loopbaan
Hiele

in gevaar
ROTTERDAM - De loopbaan
van Feyenoords doelman Joop
Hiele is in gevaar. De zondag in
het duel tegen Ajax opgelopen
knieblessure kan het einde bete-
kenen van de voetbalcarrière van
de international. De achterste
kruisband van de rechterknie
van de doelman is, zo blijkt na
onderzoek in het Franciscus-zie-
kenhuis, gescheurd. Tevens is
het achterkapsel van de knie
zwaar beschadigd. De doelman
werd echter niet geopereerd. Hy
ligt sinds zondag met zijn ge-
kwetste knie in een soort roei-
bak. Die zorgt ervoor dat zyn
knie, met strekken en buigen,
vier keer per minuut wordt be-
wogen om zodoende de bloeds-
omloop in het gewrichten kapsel
te verzorgen. Dat moet de gene-

zing aan de knie bevorderen.
Wil Hiele ooit weer voetballen,
dan dient hij tenminste drie we-
ken zo te blijven liggen. Daarna
zal worden bekeken hoe de bles-
sure zich heeft hersteld. De doel-
man zal zelfs bij een voorspoedig
herstel minstens twee maanden
uit de roulatie zijn. De behande-
ling van de kwetsuur van Hiele
op deze manier is noodzakelijk.
Zonder deze therapie is zijn loop-
baan gegarandeerd afgelopen.

Hiele kwam zondag, in de zeven-
de minuut, bij het stuiten van de
ver opgerukte Mühren hard in
aanraking met ploeggenoot Nor-
tan. De verdediger raakte met
zijn linkerbeen de rechterknie
van Hiele. De doelman werd op
het veld behandeld door Feyen-
oords clubarts Andriessen. Hiele
probeerde het daarna nog zes mi-
nuten maar viel alsnog uit. Ricar-
do de Jonghverving hem zondag
en zal ook de rest van de blessu-
re-periode van Hiele in het doel
staan. Stand-in is nu Harald Wa-
penaar, een 19-jarige amateur-
doelman bij deRotterdamse ver-
eniging.

Koplopers in
de problemen

De ploeg die Libregts in Rome nu
noodgedwongen in het veld brengt,
heeft meer weg van het bondselftal,
dat hij nieuw leven wil inblazen en
dat op 14 december een eerste
oefenwedstrijd speelt. Dat elftal
wordt het opvangstation van spe-
lers, „die te oud zijn voor Jong
Oranje en die dicht tegen het Neder-
lands elftal aanzitten. We willen op
deze manier voorkomen", aldus de
bondscoach, „dat die spelers tussen
de wal en het schip vallen".

HEERLEN - In de districtsklasse
zuid II van de zaalvoetbalcompeti-
tie maakten de beide koplopers
geen fout. Bouwfonds won met 8-5
van Posno Sport en Sphinx ver-
sloeg Leeuwen met 3-1. Het duel
tussen de achtervolgers Varenbeuk
en Keelkampers eindigde onbeslist:
4-4.

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

Roda-trainer Jan Reker was ook in
zijn nopjes met de uitverkiezing van
twee van zijn discipelen. „Het is een
stukjebeloning voor de goederesul-
taten van Roda. Vorige keer zat
Pierre Blattler bij de selectie, nu
hebben wij met Wilbert en John
twee geselecteerden. Dat is toch een
aardige ontwikkeling voor de club,
die meer en meer in de kijker staat.
Van Loen heeft zyn selectie dikver-
diend. Niet opbasis van zijn spel te-
gen Haarlem, maar omdat hij het
hele seizoen al goed speelt".

%John van Loen driejaargeleden in aktie tijdenszijneerste en
tot nu toe enige interland, tegen België. Rechts zijn 'schaduw'
Georges Grun. . Foto: DRIES LINSSEN

Van Loen was gisteren duidelijk
verrast door de 'last-minute' uitno-
digingvan ThijsLibregts. „Ik ben er
erg blij mee, maar had er na duel te-
gen Haarlem niet meer op gere-
kend. Nadat wij terugkeerden uit
Charkov en hoorden van de vele af-
zeggingenvoor het duel tegen Italië,
hoopte ik er een beetje op dat ik op-
nieuw zou worden opgeroepen. Na
de slechte vertoning van zondag,
dacht ik dat myn kans was verke-
ken", aldusVan Loen gistermiddag,
alvorens met teamgenoot Wilbert
Suvrijn naar Zeist af te reizen.

Bayern-Stuttgartvanavond 'live'
v^JLEN - RTL-Plus brengt
r«naVond vanaf 20.00 uur een

chtstreekse reportage van de
CLetbalwedstrijd Bayern Mün-;bèt tegen VFB stuttgart* Het
Iytreft een inhaalwedstrijd in deu'tse voetbalcompetitie.

Italië-Oranje
tvr beslissing over een directe
k_

re Portage van de vriendschap-
*a*_rike wedstrijd Italië-Neder-
fc d die morgen, woensdag in
u"n*e plaatsvindt en om 14.30
gen kegint* wordt pas vanmor-
iJ1 r°nd 11 uur genomen. In
fa^er geval worden wel directe
m^-flitsen van die wedstrijd
■jJgezonden op Radio 1 in de
!*"->S-en EO-programma's.
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Van onze sportredactie

KERKRADE/ZEIST - De 23-jarige
John van Loen is geen nieuwkomer
in het Oranje-kamp. In zijn Utrecht-
periode maakte deRoda-spits reeds
diverse malen deel uit van de Ne-
derlandse selectie. Hij speelde tot
nu toe één interland, in 1985 in het
gedenkwaardige WK-beslissings-
duel tegen België in De Kuip, waar-
in Nederland werd uitgeschakeld
voor Mexico.

Dullens strandt in finale

Door de vele tegenvallers maakt
Ron Reekers een verrassend de-
buut. Voor de Bochum-speler strij-
den afwisselend Pieter Huistra en
Rob Witschge een helft om de erfe-
nisvan Rob de Wit. Het was het eni-
ge experiment dat Thijs Libregts in
Rome had willen uitproberen. In
plaats daarvan ging hij vanmorgen
op pad met een veredeld B-elftal.

'ln*Aef **RD - Op 27, 28 en 29 decem-
worden in Sittard, Geleen en

de Limburgse handbaldagen
J}den. Door de samenwerking

Stip drie Limburgse topvereni-
J]£et*. VGZ/Sittardia, Herschi/V
"°get^ Kwantum Blauw Wit, is het
*H .*Jk een dergelijk toernooi, dat
■*H **aarlijks gebeuren moet wor-
fe.^.te organiseren. Omdat. ttardia in december het
i^t '8 jarig bestaansfeest viert zal
'■tt__ v̂,aartepunt van dit toernooi in

üggen.

Russsen in Kerst-toernooi
Tophandbal
in Limburg Nauwelijks een minuut later kogel-

de Willy Trags uit een vrije trap de
Varenbeuk weer naar een voor-
sprong en toen amper dertig secon-
den later Van de Broeck er 3-1 van
maakte leek de wedstrijd beslist.
Ook toen Marcel van Mierlo er ne-
gen minuten voor tijd 3-2 van maak-
te had Varenbeuk nog de beste pa-
pieren. Van een tijdsuitsluiting van
Varenbeuk speler Marcel Dirksen,
hij pakte in een reflex de bal in zijn
handen, maakte de Keelkampers
handig gebruik. Binnen die twee
minuten werd de 3-2 achterstand
omgebogen in een 3-4 voorsprong
door treffers van John Massot en
uitblinkerBart Holanders. Het alles
of niets van de thuisploeg leverde
twee minuten voor tijd alsnog de
meer dan verdiende gelijkmaker via
Willy Trags op.

Van onze tennismedewerker
UPSALLA - Evelyne Dullens uit Sittard is er niet in geslaagd het dames
dubbelspel van het internationale jeugdtoernooi in het Zweedse Upsalla
op haar naam te schrijven. In de halve finale was zij met haar Zweedse
partner Carlsson met 7-6; 6-2 sterker dan twee Finse meisjes. In de finale
moest zij tegen de twee sterkste Zweedse meisjes in de leeftijdsklasse t/m
16 jaar Bernstein en Mellvi aantreden. In drie sets met de cijfers 7-5; 3-6;
6-4 moest Dullens de winst aan haar tegenstandsters laten.

De middenvelder trainde gisteren
zonder problemen met de groep
mee en de kans is groot dat hij ko-
mende zondag in het bekerduel te-
gen FC Den Haag alweer inzetbaar
is.

Goed nieuws uit het Roda-kamp
was er ook over de tegen RKC ge-
blesseerd geraakte Pierre Blattler.

Blättler

Wisselspelers: Menzo (Ajax), Rutten (FC
Twente), Kruzen (PSV), Van Loen (Roda
JC).

Vermoedelijke opstelling: Van Breukelen
(PSV), Koot (PSV), Ronald Koeman (PSV),
Rijkaard (AC Milan), Silooy (RC de Paris),
Suvrijn (Roda JC), Eykelkamp (FC Gronin-
gen), Reekers (VfL Bochum), Vanenburg
(PSV), Van Basten (AC Milan), Huistra (FC
Twente) ofRob Witschge (Ajax)-

De koplopers hadden geen gemak-
kelijke avond. In Maastricht hield
Leeuwen Sphinx goed in bedwang
en de Maastrichtse ploeg mocht
zich gelukkig prijzen met de 3-1
zege. Ook het Geleense Bouwfonds
had het moeilijk. By rust stond het
in dit doelpuntrijke duel 4-3 en na
de pauze wist Posno Sport, de rode
lantaarndrager, zelfs naast Bouw-
fonds te komen: 5-5. De individuele
klasse van de koploper gaf alsnog
de doorslag.

*H J^_ar*isatie is er in geslaagd een
Ojf j****-1 sterkst bezette toernooien,
j^"1 Nederland gehouden, bij cl-
i "* * krijgen. Het deelnemersveld
lifg^-astisch. Naast de drie Lim-

*fSSe topploegen komen Brön-ev (Denemarken), Pees (Hon-
%<a ' Lokomotova Ternava (Tsje-'
»C°Wakije), Sankt Ottmar St.
\ro 'Zwitserland) en Mai Mos-*di Uslan*d)- Het is voor het eerst

geschiedenis van het Neder-
V»e nandbbal dat een Russische
"^,s' een van de beste van Europa,

Nederland komt.

Bouwfonds-Posno Sport 8-5 (4-3): 1-0 M.
Loosveld, 1-1 E. Waegemans, 1-2L. Berns,
2-2 F. Visser, 5-2 R. Schwidder, 3-3 T. Nep-
pelenbroek, 4-3 M. Loosveld, 4-4 T. Neppe-
lenbroek, 5-4 H. Bastiaans, 5-5 L. Berns, 6-5
J. Demandt. 7-5 en 8-5 F. Visser.
Sphinx-Leeuwen 3-1 (1-0): 1-0 P. Duvsing,
2-0 R. Schoens, 2-1 J. Golding, 3-1 M. de
Bruyn.
Canton Reiss-Keelkampers 4-4 (1-0): 1-0 H.
van deBroek, 1-1 R. Kleyntjes. 2-1 W. Trags,
3-1 H. van deBroek, 3-2 M. van Mierlo, 3-3 J.
Massot, 3-4 B. Hollanders. 4-4 W. Trags.
Brunssum-De Haantjes 5-0 (3-0): 1-0H. Has-
sink, 2-0 M. Stoelers, 3-0R. Bergsma, 4-0 en
5-0 H. Hassink.
Wierts-ODV Yerna 2-2 (0-1): 0-1 N Duykert,
1-1 R. Wierts, 2-1 R. Ehlen, 2-2 M. Dizzy.
Heel-Bastings 4-3 (2-2): 0-1 M. Loontjens,
1-1 G. de Renet, 2-1 J. Dirks, 2-2 F. Wijnen,
3-2 M. Segers, 4-2 J. Sahusüiw»ne, 4-3 T.
Kraus.
Stand: 1.Bouwfonds 8-14, 2. Sphinx 8-14,3.
Brunssum 8-11, 4. Varenbeuk 8-10, 5. Wierts
8-10, 6. Leeuwen 8-9. 7. Keelkampers 8-9, 8.
Haantjes 8-7, 9. Yerna 8-5, 10. Heel 8-4, 11.
Bastings 8-2, 12. Posno Sport 8-1.
Hoofdklasse Zuid: Brikske-Antwan 6-4,
Merpati-Meyers 4-1, Flatazor-Hans Anders
6-5, Bouwkompas-Cosmos 3-0, Vaals-Mara-
thon 0-2, Eijsden-Sportclub 5-2, B.Stap ln-
Billy Billy's 2-2. Stand: 1. Eijsden 9-14, 2.
Flatazor 9-14, 3. Merpaü 8-13, 4. Bouwkom-
pas 9-13. 5. Cosmos 9-11,6. Sportclub 9-10,7.
Marathon 8-8, 8. Billy Billy's 9-7. 9. Hans An-
ders 9-6. 10. Meyers 9-6, 11. Vaals 9-6, 12.
B.Stap In 9-6, 13. Brikske 9-6, 14. Antwan
9-4.

Hoofdklasse Noord: Altweertheide-Firmo-
nia Boys 1-6; Pererj Verzekering- Kumus
Treffers 5-0; 't Höfke-Amicitia 2-1; Fiat te
Poel-Toyota Bospoort 5-2; Baarlo-Horner-
hof 2-5; Concordia-GFC 5-3; Neeritter Wit-
tenhorst 2-1.

geveer 150.000 gulden op tafel
moeten leggen. Een doorn in het
oog van het bestuur is het, dat
enkele bedrijven de belofte, om
sponsorgeld bij aanvangvan het
seizoen over te maken, nog altijd
niet zyn nagekomen.

Penningmeester Schepers: 'De financiële toestand is hopeloos'

Smoke Eaters
ten einde raad

De uiteindelijke 4-4 einduitslag van
het duel tussen de Varenbeuk en de
Keelkampers vergoedde veel. Het
was een matte wedstrijd waarin Va-
renbeuk al na vier minuten via Van
de Broeck op 1-0 voorsprong kwam.
De Keelkampers waren niet bij
machte om Varenbeuk onder druk
te zetten omdat de thuisploeg al erg
vroeg stoorde. Tien minuten na de
pauze kreeg de wedstrijd echter een
verrassende wending. Een snelle
uitval van de Keelkampers bracht
Riek Kleintjes vrij voor doelman
Frauenrath en tegen zijn schot wasledere week moet de club geld

lenen om aan de verplichtingen,
bijvoorbeeld ten opzichte van de
spelers, te kunnen voldoen.
Schepers: „Het is iederekeer van
deze of gene geld lenen. Op het
laatst weet je niet meervan wie je
iets geleend heb. Dat wordt een
grote puinhoop op deze wijze.
Zoals het er nu aan toegaat is het
onmogelijk om op gezonde wijze
een topclub te runnen".

nodig van de recette die ik op
zondagavond ontvangen. Het te-
kort wordt ieder jaar groteren de
vraag is, hoelang kunnen wij dit
volhouden. Belastingen, BTW,
en premies bedrijfsverenigigen
tellen gewoon door".

wel rondbreien, maar op deze
wyze zit er geen continuïteit in.
Wij zijn het zat om op deze wijze
verder te werken. Het is de laat-
ste drie jaren steeds 'braggelen',
om het op zijn Limburgs dialect
uit te drukken, geweest. Als wij
dit jaargeen goede financiële ba-
sis kunnen creëren, kunnen wij
het topijshockey in Geleen ver-
geten".

GELEEN - Vertwijfeld over de
belabberde financiële toestand
heeft het bestuur van Smoke
Eaters gisteravond om hulp aan-
geklopt bij de Raad van Advies.
De situatie rond de exploitatie
van het eerste team is zo zorg-
wekkend, dat het bestuur er
geen gat meer in ziet. Het is vol-
gens voorzitter mr. Piet Keulers
'vijf voor twaalf. Smoke Eaters,
dat al vyf seizoenen met groot
succes in de landelijke ijshoc-
keytop meedraait, is de enige ijs-
hockeyvereniging in Nederland
die het onder shirtsponsor moet
stellen. Van de kleine geldschie-
ters die Smoke Eaters financieel
steun is een bedrag van tien mille
het hoogste inleggeld. Veel te
weinig om de huishouding van
deGeleendenaren te bekostigen.

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

Sportief gezien kent Smoke
Eaters minder problemen. Mor-
genavond speelt de club om
20.00 uur thuis tegen Turbana
Rotterdam. De Eaters hebben
nog een appeltje te schillen met
de Rotterdammers. Tot nu toe
waren zij de enigen die Smoke
Eaters in Geleen een nederlaag
toebrachten.

Het dagelijks bestuur van Smo-
ke Eaters verwacht dat een ge-
sprek met de Raad van Advies
deze week enige duidelijkheid
zal scheppen in de financiële
rompslomp en de toekomst van
de club. De begrotingvan de Ge-
leense ijshockeyclub bedraagt
ruim 400.000 gulden per jaar. Om
dat geld te kunnen ophoesten zal
volgens de penningmeester een
shirtsponsor een bedrag van on-

„De toestand is hopeloos", vol-
gens penningmeester Boy Sche-
pers, „als er niet sneleen sponsor
komt opdraven". Voorzitter Piet
Keulers zwakte het iets af en stel-
de: „Dit seizoen kunnen wij nog

De enige vaste sponsor die Smo-
ke Eaters momenteel heeft, is
JanPubliek. Wekelijks groeit het
aantal toeschouwers, maar dat is
niet voldoende om de club draai-
ende te houden. Boy Schepers:
„Om de kosten te kunnen beta-
len, heb ik per week het dubbele
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Ef vanaf donderdag. November a.s.
Emmaplein 1.

iedere dag geopend
van 10.00 uur tot 0.200 uur

.__

jWI
11 'n onze showroom kunt u meer dan

70 soorten kurkparket bewonderen.
J ! van naturel tot witte marmerkurk. van

1' ! fwevend kurkparket tot kurkplavuis.
V U zult versteld staan van de enorme
■,*.' variëteiten die wi| in huis hebben

Bovendien voeren wij naast de
M, 3antrekkeh|ke Argus collectie, ook de
J i bekende merken zoals Corket. Thole ■l'W en Solida Vraag vri|bli|vend eenII Pnisopgave Al vanaf / 12,50 per m 2I ItIKKCKMROI

Akerstraat 32A
1./^^^^ Heerlen 045-718562 ■

Huistra, Koot, Reekers en Witschge debuteren in Rome

Ted Troost
houdt Gullit

buiten Oranje

Roda-spits blij verrast met uitverkiezing
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,Club SM zoekt leuke

'MEISJES, 502 route du
Condrox, 4900 Liége - Bel-

Igjë. tel. 09-32041373905.
iQpen_van 10 tot 22 uur,,weekend gesloten.
POETSVROUW gevraagd,
voor bar, omg. Echt. Tel.
04755-1901.
Nederlands bouwbedrijf

1vraagt voor Dld. omg.,M-Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ook
coL Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.
Club 2000 in Geleen kan

'nog een MEISJE plaatsen;
iwerktijd in overleg. Tel.
04490-42315.
Gevr. met spoed part-time
RIJINSTRUCTEUR
br.o.nr. 58999, LD Fr.
3rensln.4 6371 GV Land-

* graaf.
MEISJE gevraagdvoor pri-
vé en escort. Tel. 045-228975
I**tet meisje voor PRIVE-
CLUB, met garantieloon.
Tel. 045-420042.
WEDERVERKOPERS
gjevr. voor vuurwerk, z.g.
verdiensten mog. Voor ml.0^492-4538.
Qevr. HULP voor cafetaria
ca. 10 uur p.w. Tel. 045-
-461824 tussen 12 + 14 uur.
-Schoonmaakbedrijf vr.HULP 3x p.w. 's morgens,
lfet. met rijbew. Tel. 045-
-464020 tussen 12 + 14 uur.
Zaak in mode-accesoires
omgeving Heerlen vraagt
rs.tte VERKOOPSTER
voor min. 1 middag en
koopavond p. week. Enige
verkooperv. geniet devoor-
keur. Alleen uitvoerig met
de hand geschreven sollici-
taties worden behandeld.Br. o. nr. HO 623 aan Limb.
Dagblad, Kouvenderstr.
,{l5, 6431 HE Hoensbroek.
TAXICHAUFFEURS gevr.
v. vaste dienst en parttime
dag- en nachtdienst, WAO-
érs mogelijk, Julianstraat 6,Brunssum.
Gevr. parttime TAXI-
CHAUFFEURS. Pers. aan-
melden Pieterstr. 35, Land-
graaf.

1
I TRAP J_____KJ__EDEN, rails

hangen, gordijnen maken.IVoordeelprijzen en vak-. manschap. Gratis prijsop-i gave. Schillings Interieur,. Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.

■ SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
TV/VIDEO-REPARATIE. Görgens. Tel. 045-314122

"DAKDEKKERSBEDRIJFDe Nok, voor al uw dak-; werkzaamheden, met de■ langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende

i offerte. Tel. 045-224459.
!Dakdekkersbedrijf M. Haas

is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-iWERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-: ferte. Bel 045-453818.

[■ Voor SIERBESTRATING,.terras, oprit en vakman-, schap. Erkend Stratenma-
kersbedrijf Nico Gerards,■vrijblijvende prijsopgave +advies. Tel. 045-313956.
Voor alle dak- en ZINK-
■WERK, dakdekkersbedrijf■P.H. Boumans, tel. 045--1 321252.
TUIN goede winterbeurt,■ snoeien enz. bel tijdig 045-
-272093 na 19.00 uur.

!OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,; tuinaanleg. 045-326574.

':Hulp in de HUISHOU-,DING zoekt werk voor 1 of,2 ochtenden per week, 045--i 219955.

Div. INRUIL-T.V.'S met

farantie. Electronic service
o Kreutz, Kerkplein 39,. Schaesberg, 045-313815.

; «FITNESSAPPARATUUR:

* hometrainers, roeiappara-
ten, compl. ntnessstations.

1 chroom halterstangen van-. af ’ 52,-, halterschijven va.■ ’ 2,40 per kg; alles uit voor-■ raad leverbaar. Smash, afd.■ fitness, Theaterpassage
Kerkrade, tel. 045-459230.

Bent u op zoek
naar een leuke baan?

breng dan vandaag een bezoek aan ons mobiel-werk-
kantoor in Hoensbroek, Gebrookerplein. Wij zijn ge-
opend van 9.30-17.00 uur. Onze consulent (Rachel)

geeft u graag gratis en vrijblijvend alle informatie.

Woonparadijs "De Locht"
Wij zoeken op korte termijn een allround verkoper voor
het woninginrichting vak. Ónze gedachten gaan uit naar
een energiek persoon, in de leeftijd van 30-35 j. Zonder
ervaring gelieve niet te solliciteren. Sollicitaties te richten
aan: Woonparadijs "De Locht",
Locht 117, 6466 GT Kerkrade.

Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas, water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
I

NEW LOOK BV., Schaes-berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met

farantie. R/J Handelson-
erneming, Stationstraat

294, Nuth. Tel. 045-242602.

HOUTHANDEL Impreg.,
voor al uw hogedruk geïm-
pregneerd tuinhout, nuis-
jes, eiken bielzen enz. Door
eigen produktie lage prij-
zen. Bezorgen moe. In de
Cramer 104 Hrln. Tel.
751687.

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.
Te k. prachtig eik. BANK-
STEL, noten vitrinekast,
baroktafel enz. Kouvender-
str, 208, Hoensbroek.
GASFORN. ’’&,-: koel-
kast ’75,-* grote koel/vries-
kast ’ 350,-; wasmach.

’ 225,-; ant. vitrinekast

’ 800,-; barokeethoek en 6
stoelen’ 1250,-; 045-725595.
Te k. ± 500 KLINKERS
t.e.a.b. Mgr. Lemmensstr.
36, Nieuwenhagen.
VOORDEUREN, buiten-
deuren, stijldeuren. In elke
houtsoort. Ook afwijkendematen. Geurten Hoens-
broek, 045-212531 Hom-
merterweg 27.
MULTIPLEX leverbaar tot
40 mm dik. Jumbo-plex
met 10 jaargarantie. Ook op
maat gezaagd leverbaar,
grootste maat 310 x 153 cm.
Geurten Hoensbroek, 045-
-212531 Hommerterweg 27.
INBRAAKWEREND
hang- en sluitwerk. Keuze
uit meer dan 100 veilig-
heidssloten. Ook montage
door ons. Geurten Hoens-
broek, 045-212531 Hom-
merterweg 27.
CIRKELZAAGBLADEN
Widia 0 300 ’75,-; 0 400

’ 99,-; Ook afwijkende ma-
ten leverbaar. Geurten
Hoensbroek, 045-212531
Hommerterweg 27.
Te k. DIEPVRIEZER 2
mnd. oud, gasfornüis ’ 50-
-+ radio met boxen. 04490-
-22237.
Goede KLEUREN TV'S
met garantie, Philips groot-
beeld va. ’ 145-, zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen, tel. 045-724760.
DIEPVRIESKASTEN en
-kisten, was- en droogauto-
maten, kooktoestellen,
ktv's, video-, audio- en ste-
reo-app., tegen de helft van
de prijs. Vriesko, Sittarder-
weg 132 en 136, Heerlen.
Tel. 045-727342. 's Maan-
dags gesloten.
Te k. compl. assortiment
nwe. en gebruikte artikelen
voor SNUFFELMARKT
(alleen compl. te k.), pr.
n.o.tk. 045-724387.
Oma's tijd mooi gave ge-
loogde eik. 3 drs. KLEER-
KAST met geslepen spiegel

’ 575,-; boeken-, vitrinekast
’650,-; potkachel ’175,-;
eik. spiegel ’90,-, ml. 045-
-312164.
Te k. GASHAARD, huisjes
mod. en gevelkachel,Kerk-
rstr. 33, Übach o. Worms.
KLEUREN T/V wêg.
omst., tel. 045-459051.
Te k. eetkamer SCHUIF-
TAFEL eiken nieuw!! Pr.
n.0.t.k.; eetkamer schuifta-
fel wit nieuw! pr. n.o.t.k.
Tel. na 17 uur en zaterd.
hele dag 04493-1064 b.g.g.
4335.
Uw zitmeubels binnen een
week nieuw! BEKLEED.
Belt u vrijblijvend. Firma
Kloprogge 045-412735.

Bontmantels
Dames, ruil nu uw oude
bontmantels of lammy's in
voor een nieuwe.Ze zijn bij
ons nog honderden gul-
dens waard. Onze nieuwe
collectie 1988 is enorm:
edelbont, lammy's, gevoer-
de regenmantels.

Inez Bont
Grote Gracht 87 Maas-

tricht, tel. 043-252259.

2 DRAAITAFELS, meng-
paneel + microf., cass.deck
en div. app. ’ 1200,-; H. v.
Rodenbroekstr. 16, Heer-
len.
Te k. COMMODORE 128
computer mcl. printer,
d.drive, monitor, ± 320 dis-
kettes en veel toebeh. 045-
-214136.
DEURKLINKEN in koper,
messing, porselein, unst-
stof. Keuze uit meer dan
100 modellen. Geurten
Hoensbroek, Hommerter-
weg 27.

HOUTHANDEL Land-
graaf: goedkoop in tuin-
hout. Balken, kepers, pan-
latten, dakplaten, eiken bal-
ken en bielsen, enz. Bui-
zerdweg 8, Abdissenbosch-
Landgraaf, tel. 045-318518.
UITKNIPPEN! Te k. super
antraciet kolen no. 3 en 4
tel. 045-319784.
Weg. verhuiz. zwaar eik.
EETHOEK m. 6 stoel., als
nw. ’ 1350,-, pracht, eik.
bankstel 3-1-1 ’875,-, zwaar
eik. salontaf. ’375,-. 045-
-323830.

STUNTPRIJZEN Draadlo-
ze telefoons (met Ujnbevei-
liging) 200m.+oproep
’165,- 1km.+intercom
’540- 3km.+oproep en in-
tercom ’695- lOkm.met co-
desysteem ’990- 30km.
(AutoteUdraagbaar ’2890-Garantie en eigen reparatie
Bereik niet goed geld te-
rug! Importeur Delta 010-
-4045986.

Te k. electrisch ORGEL
GEM 327 ’ 1200,-. Te bevr.
na 20 u. 045-728737 of
456039.

ASB ZIT ECHT TE SPRINGEN
OM ERVAREN HORECA-MENSEN

■■■■■■■■■■■■■ihhhhhhihmb December ls een drukke
■TISKMR|9NH horeca-maand. En er is nu al zo-
i_li|ii|| veel vraag naar ervaren horeca-

BlMlSlflßiiß mensen dat we er een speciale
koks banenladder voor hebben ge-

assi-ucm-koks maakt. Die banenladder is opge-
,;, steld aan de hand van alle~. ccrs,(

_
rs aanvragen diebinnenkomen bij de

, ruim 70 ASB-vestieineen.e. kamermc-,--. iVooral voor mensen met er-
schoomxiaakr ... ~vanng is het verstandig om even

bij een van de ASB vestigingen
langs te gaan. Hoogstwaarschijn-

tón-fsltidcrs lijk hebben we direct een baan, tic*-. m ■" voor u en zo niet, dan proberen
_j* we die voor u te vinden.

Jp|ft«,^ U kunt uiteraard ook bellen:

IÖbI-v Heerleno4s-719600*

uitzendbureau

\\N ERK MET PLEZIER BIJ ASB

T.K. VERKOOPAAN-
HANGWAGENS, 4 mtr. x 2
mtr., dubbelasser, merk
Dewit, tel. na 21.00 uur
04490-19534. ■
Leren ROKKEN, broeken,
dames- en herenjacks,
jeans, polo's, onbedrukte
joggingpakken, etc. Alleen
v. nandel tegen bodemprij-
zen Lemotex-Kerkrade
Te1.045-462000.

STOOKHOUT, 4 nv ge-
mengd: f 280,-; eiken 3 m 3:’255*-. tel. 045-318518.
Zwaar blank eiken BANK-
STEL zeer mooi, ’ 1475,-;
zwaar eiken salontafel,

’ 375,-. Tel. 045-323830.
Uw meubels nieuw be-
kleed. STOFFEERDERIJ
J. Kloprogge, Dr. Poels-
plein 29, Simpelveld. Tel.
045-443771.

—ii .' —■ii** i ii ■■■—_________——^________________—

Te k. prima WASMACHI-
NE combinatie Zanker of
AEG. met garantie. Tel. 045-
-314914.

VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten.
Irote voorraad en voordeli-

ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.

te k. draadloze TELE-
FOONS va. ’ 150,-, 3 mnd.
gar. Div. afstanden, ook in-
ruil en repar. mog. 045-
-220902.

le soort GRASZODEN,
’3,50 m 2. Gratis thuis be-
zorgd. Afgehaald ’3.25
p.nr. Ook gehele aanleg
van uw tuin en straatwerk.
Bel vrijblijvend: 045-
-323178.

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effen
kleuren, complete set a 10 stuks mcl. vulling vanaf
’395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf
’998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één
stuk, dus geen geschuif meer, ’ 395- per stuk. Fuhren
Discount, Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Heerlerhei-
de), tel. 045-222622. Rijksweg 42, Swalmen, tel. 04740-
-4383.

Betrouwbare Motorola-
communicatie-apparatuur hoeft u

nu niet meer ver te zoeken!
Voor informatie over Motorola-portofoons en -mobilofoons belt
u gratis 06-022.0.882. Dan hoort u ook alles over de inbouw- en

servicemogelijkheden bij u in de buurt.

Zonnehemels
Diverse modellen en prijzen, met snelbruinlampen,

compleet met in hoogte verstelbaar statief.
Gratis montage en bezorging.

Ook reeds vanaf ’ 7,50 per week
bij Van Erp, Putstraat 34, Sittard;

Hoofdstraat 12, Kerkrade, tel. 045-456999.
Oh, kom er eens kijken

wat je bij de Horsel vindt,
kassa's, weegschalen, fax,

schrijfmachines, rekenmachines in alle prijsklassen
en in tientallen uitvoeringen.

Horsel, de unieke Cash en Carry met 7 dagen per week
eigen service.

Showroom t/o Makro Nuth in pand Roltex
Tel. 045-243833 - 10 lijnen

Openingstijden: ma. - vrij. 8.30 -17.30 uur, do. tot 21.00
UUT;

Vloertegels
35 m2superkwaliteit

in veel kleuren en grote maten,
sof 10 jaar garantie.

Incl. superlijm en voegsel:

’ 1.500-
-franco huis

Eurotegel
Laanderstraat 47, Heerlen.

Tel. 045-715544.
Gratis gebracht en ge-
plaatst nieuwe en gebruikte
gas-, kolen-, olie-, hout-, an-tieke KACHELS. Honder-
den guldens voordeel. De
Kachelsmid, Walem 21Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te k. ANTRACIETKO-
LEN, ’ 17j- per zak; gratis
bezorgen. Tel 045-720729.

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.Groenstr. 109 Geleen.
Te k. gevr. oud ijzer en ME-TALEN, sloop en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
272516, ook 's avonds.
KLEURENTELEVISIE
met teletekst gevr., ook vi-
deo's en stereotorens, de-
fect geen bezwaar. Tel.
04406-12875.

KLEURENTELEVISIES
va. 12kanaals, video's, VHS
en stereotorens gevraagd,
defect geen bezwaar. Tel.
04406-12875.
Wij kopen goud, briljant.
Defect of heel. CONTANT
GELD. Verseveld, Saro-
leastr. 80A, Heerlen. Tel.
045-714666.
Te k. gevraagd WASDRO-GER; benzinecirkelmaaier.
Tel. 045-310706.
Te k. gevr. WASDROGER,
benzin cirkelmaaier, tel.045-310706.
Gevr. IJSKAST, gasforn.,
diepvr., slaapkamer, eet-
hoek, bankstel enz. 045-
-725595.

Jurgen AUTOVERHUÜ
Langheckweg 36-40, v
045-463333. -Gem. mooie KAMER ___
te Valkenburg. 04406-1281:
Te h. MAGAZIJN of jJ
slagruimte m. karW
± 250 m2teBrunssum- "*252257.
Te huur APPARTEM*-*1;
met 1 slaapkamer, per _
'88. Te bevr. PappersjaW
Heerlerheide, tel. "
214093.
Te h. N'hagen KAMEBifopgang, keuk., douche, »*

Tel 043-317786. >
KAMER te huur in <t
trum Hoensbroek voor^j
dent of werkend P*

’ 265,-. Inl. 045-228487^v
1 pers. ZOLDERAPP^TEMENT met douche Z
toilet (nieuw), 5 min. ceP_Heerlen, voor student(eji.
werkend pers. Tel. "
721268. y>
Te h. KAMER in stuftétenhuis aangeb. va. 1-12*
Tel. 045-721268. >
KAMERS te verhuren, ■*045-424061. v
T.h. APPARTEMENT
Kerkrade te1.045-45470g^

EENGEZINSWON.
Brunssum, ruilen tegen'(
in Treebeek (beneden
2-hoog), tel. 045-272369^J

Te k. tussenliggend l*-* 1
BOERENWOQNtIUIS, *Groenstr. Übach o. Vloft
tot 100m2,3 slpks.jDadkJ
’62.000- k.k. tel. °*312164. ____

DAMOISEAUX Hee^verkoopt en verhuurt P*ji
dan u denkt! (Verhuur gf
der borg). Tel. 045-4119-^

WINTERTENTENSHO^j
In onze showroom staa*^typen wintertenten oph
steld. Ideaal voor de herjji
vakantie en wintersport
Isabelle, KIP, DWT, Sü-Ï
me. Snelle levering, veltij
gen uit vooraad leverb|U'

ieckers Caravans y
Handelsstraat 24, Sittargy
Te k. div. mooie gebru%
VW CAMPERBÜfejES^
ginele uitvoering benZJ^uitvoering 2-4 pers. *1!J
koelkast, kachel, verho<«tdak pilotenstoelen j
/slaapbank kooktoestel. j
perfecte staat, in diverse.»
pes Beckers Caravansf.Handelsstraat 24 Sitt**
Te1.04490-20608. a
Te k. KAMPEERWACJ-%
f 18.000-Bedford diesel
82, compl. ingericht. "*045-421706. J
Te k. gevr. TOURCA^
rANS, tel. 045-323178.^

ANTIEK-curiosamarkt:
woensdag 16 nov. onderafvoetgangerstunnel B*^
len. /
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" Ex-staatssecretaris René
van derLinden huldigde giste-
ren namanes Club 24 desucces-
volle Limburgse wielrenners.
V.l.n.r. Van der Linden, Pa-
trick Strouken, Roel Kerckhofs
(penningmeester Club 24),
'renner van 't jaar' Frans
Maassen, Noël van der Ley,
Fer Meessen (secretaris Club
24) en Danny Nelissen.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Pierre Essers
vindt draai

bij Homburg

’Rodekaartisnietterecht’

Van onze sportredactie
HOMBURG - Wie A(rschloch)
zegt moet ook B zeggen. Pierre
Essers, geboren en getogen in de
Maastrichtse wijk Heer, heeft
zich door zijn loslippigheid be-
hoorlijk in de nesten gewerkt. De
centrumspits van tweede Bun-
desligistFC Homburg, werd vrij-
dag in de derby tegen Saarbrüc-
ken met rood bekeurd omdat hij
de spelleider zou hebben uitge-
maakt voor 'Arschloch'. Essers
bestrijdt dit en heeft in afwach-
ting van circa vier duels schor-
sing, alvast protest aangetekend
bij de bond.

van onze tennismedewerker
JALKENSWAARD - In het Com-
es-Nashua Challenger-toernooi in

Va,. tenniscentrum Valkencourt in
«"Kenswaard is op de eerste dag

kei*? KanXan degePPlatste uitgescha-
no n -als vierde geplaatste Men-
ïi utmg uit Son versloeg de
jjechLibor Pimek met 6-3; 7-6 (7-5).
sch .W,estduitser Uwe Riglevski

'takelde de Amerikaan Luke Jen-«i met 6-3; 6-2 uit. In de compleetj«aerlandse strijd tussen Ralph
JKuit Poortugaal en Glen Schaap
ï" bleek Kok met 6-2;H de sterkste.

waarin ik terecht kom. In het be-
gin had ik het bijvoorbeeld erg
moeilijk met de mentaliteit.
Iedereen leeft hier meer terugge-
trokken, is vlugger wantrou-
wend. Het heeft weken geduurd
vooraleer ik een goed contact
met de spelers had".

Essers zegt van het Duitse avon-
tuur tot dusver al heel wat te heb-
ben geleerd. „Vooral incasse-
ringsvermogen. De tweede Bun-
desliga is namelijk bikkelhard, af
en toe tot op het geweldadige af.
Ik krijg bijna nooit een kans om
de bal fatsoenlijk aan te nemen".
Ondanks de royale vergoeding
en het zonnige perspectief (mo-
gelijkpromotie met het vorig sei-
zoen gedegradeerde Homburg)
lonkt Essers naar de Nederland-
se eredivisie. „Ik wil nog dol-
graag vier, vijfjaar op het hoog-
ste niveau acteren. Er zijn ook al
enkele vage contacten geweest.
Bijvoorbeeld met de heer Hae-
nen van MW. De club vindt me
helaas te duur en kan niet aan
mijn eisen tegemoetkomen. Mis-
schien volgend jaaren dan hoop
ik uiteraard dat MW zich in de
eredivisie handhaaft", besluit
Pierre Essers toch glimlachend.

" Pierre Essers, rode kaart
trekt streep door succes bij
Homburg.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Sportief gezien gaat het Pierre
Essers in Homburgveel beter af.
De 29-jarige stormram heeft met
twee treffers en drie assists al
zijn visitekaartje afgegeven. Echt
tevreden over zichzelf is hij nog
niet. „Daarvoor scoor ik nog te
weinig. Toch geniet ik het volste
vertrouwen van de trainer, want
ik sta toch wel mooi elke week in
het veld".

Homburg is al de zoveelste halte
in de loopbaan van voetbalno-
maad Pierre Essers. Heer, MW,

Patro Eisden, Hasselt, Charleroi
en een Franse club gingen Hom-
burg vooraf. „Het is toch telkens
weer een nieuwe omgeving

jeugdspelervan Heer en nu door
Charleroi uitgeleend aan Hom-
burg, trok lijkbleek weg. „Het
was immers de eerste rode kaart
uit mijn hele carrière. Het was
alsof een wereld voor me instort-
te". Trainer Cendic van de jonge,
dynamische medekoploper FC
Homburg hiefgisteren tijdens de
training opnieuw zijn verma-
nend vingertje. „Zoiets mag een
geslepen vos alsEssers niet over-
komen", waren de woorden van
de oefenmeester, die ert passent
nog een boete aankondigde.

„Ik werd geslagen en getrapt
door mijn vaste bewaker, maar
de scheidsrechter zag alles door
de vingers. Toen ik hem op die
praktijken van de tegenstander
attendeerde kreeg ik geel. De te-
genspeler kwam daarop naar me
toe, spuugde naar me en lachte
me uit. Toen heb ik 'Arschloch'
tegen hem geroepen. De scheids-
rechter, die achter me stond,
moet zich aangesproken hebben
gevoeld, want hij draaide zich
om en trok meteen de rode
kaart".
Pierre Essers, ooit begonnen als

Frans Maassen
Limburgs beste

Haelenaar door Club 24 uitgeroepen tot 'Renner van 't jaar'

Schorsing
judocoach

Toernooizege
Van de Pluym
j^K BIJ DUURSTEDE - In de

■■aal Van zes series voor het natio-
tfj ! squash-circuit heeft de Maas-
Niai aar Erik yan de Pluym nog-
iti__i S bewezen dat hij momenteel
öe „ende conditie verkeert. Na in
feehT te ronde Maurice Wolters en
khalf Vertongen te hebben uitge-
-*■(% | 'd' versloeg hij vervolgens
fte el denummer 1, Frieling, alsook
kdn mer 2' Scheffer* van Neder-
S>iü " t-*e als zesde geplaatste van de
teefV 0 Pakte hiermede de eerste
!sn ü

n°oizege in het nationaal
*0m circuit* In de Nederlandse
d-,mPetitie deden de Maastrichtse
In ,jes en heren het opnieuw goed.
Van ti* e °-**v*s-e won het herenteam
Haa Ho°gezand met 4-0 en van Den
Cg met 3-1. Het Maastrichtste
sPt*o eft inmiddels8 punten voor-

-6 op nummer twee Valkens-
de 0 * Ook het damesteam behield
ke err\ ges*agen status door met twee

"*"""- van Roosendaal te winnen.

het t" NiJssen uit Sittard start
om iQei"noo- vandaag pas. Hij moet
(_. ~?*°0 uur aantreden tegen Karel
bur uynck uit het Belgisch-Lim-
-ju>'fse Zonhoven. Voor het heren-
Plaat Staat NiJssen als eerste ge-
'___ ?-?t. Hij vormt een combinatie
fe! de Tiech Peter Korda. Zij moe-
Hik oensdag tegen het Oosten-
p *s-tiechische duo Antonitsch en'mek spelen.

van onze sportredactie

WIJLRE - Frans Maassen werd gisteravond door de Club 24
uitgeroepen tot Limburgse renner van het jaar 1988. De win-
naar van de rode trui in de Tour de France ontving in etabliss-
sement 'tKelderke van deKoninklijke Brand Bierbrouwerij in
Wijlre uit handen van drs. René van der Linden de aan deze
ereprijs verbonden trofee. De ex-staatssecretaris nam voor de
gelegenheid de honneurs waar van de verhinderde Club 24-
-voorzitter Jan Mans, die uit hoofde van zijn functie als burge-
meester van Kerkrade elders verplichtingen had. „Ik ben erg
trots op deze uitverkiezing. Een leuke bekroning van een ge-
slaagd seizoen," gaf de 23-jarige professional uit Haelen tijdens
de in besloten kring gehouden prijsuitreiking te kennen.

Nijssen
aan slag
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leider. Peter Franken zou een man
zijn, die ons door het dalkan slepen.
Hij heeft echter sedert dit seizoen
een andere functie binnen onze
club. Peter is opgenomen in de
technische staf. Eén wedstrijd
speelde hij dit seizoen, op verzoek
van de trainer, mee. Dat ging goed.
Wij denken er nu over om hem te
reactiveren voor ons eerste elftal.
Wij moeten en zullen terugkomen.
En de trainer? Nogmaals. Aan Jan
Vleugels ligt het echt niet."

De leden van de Club 24 waren het
er unaniem over eens, dat alleen
Frans Maassen tot Limburgs beste
coureur van het seizoen 1988 uitge-
roepen kon worden. In het vierjarig
bestaan is de belofte uit de Super-
Confex-ploeg van Jan Raas de eer-
ste renner, die voor de tweede maal
met dezeeer gaat strijken. Twee jaar
geleden werd Maassen bij zijn af-
scheid van de amateurcategorie
reeds door de Limburgse wieler-
vriendenclub op de hoogste trede
van het podium geplaatst.

"W ?AAG ~ De Judobond Neder-
*Wt eeft bondscoach Chris de
iw-e op non-actief gesteld. Die
ijn egel is genomen naar aanlei-
ten Van gebeurtenissen rond
Mo ernooi om het Europees kam-
Basnschap voor landenteams.
ver/naast is De Korte een spreek-
J-ieeft opgelegd. De judobond
ije 't een onderzoek ingesteld naar
s$ ?.ang van zaken rond de Europe-
"j-ju'telstrijd in Visé. Twee weken
r-tin n tr°k Nederland, nadat de
|(H0

nS al was verricht, de heren-
% Voor het toernooi terug. Be-
*4ar en bondscoach verwijten el-
ft.-»,; ie beslissing te hebben geno-
h6 jj* De Korte zou lang in onzeker-
st? ziJn gehouden of Nederland
ItL Meedoen. De ultieme afzegging
*na .de JBN een geldboete van

*imaal 8000 gulden opleveren.

De 23-jarige Haelenaar, heeft im-
mers een geslaagd tweede profsei-
zoen achter de rug. Zijn uitslagen-
lijst spreekt boekdelen. Met ritsuc-
cessen in de Ster van Bessèges,
Ronde van Valencia, Ronde van Ro-
mandië, Dauphiné Libéré, Ronde
van België, eindzege in diezelfde
Ronde van België (Torhout-Werch-
ter Classic genaamd) en als klap op
de vuurpijl het sprintklassement in
de Tour de France, reed Frans
Maassen zich op mondiaal niveau in
de kijker.

De hernieuwde keuze van Frans
Maassen, wiens veelbelovende uit-
slagen in 1988 onlangs door de Club
48 gehonoreerd werden met de uit-
verkiezing tot 'Renner van de Toe-
komst', lag eigenlijk voor de hand. Voorzitter Steinen: 'Het ligt echt niet aan de trainer'

SVN niet in paniek

„Toch ben ik een beetje verrast, dat
ik wederom tot renner van het jaar
werd gekozen," bekende Frans
Maassen. „Ik had gedacht dat Pa-
trick Strouken meer kansen had.
Hij heeft dit jaarbij de junioren im-
mers ook geweldig gefietst De Club
24 heeft daarentegen de voorkeur
aan mij gegeven. Ik heb inderdaad
een geweldig seizoen achter de rug.
Toch is hetbij de profs veel moeilij-
ker dan in andere categorieën om te
presteren. Ik hoop, dat ik in de toe-
komst op deze wijze mijn carrière
verder kan uitbouwen," sprak
Maassen, die met het oog op het
nieuwe seizoen de training reeds
heeft hervat.

door arno römgens
NIEUWENHAGEN - De uitholling
was inderdaad méér dan overdwars.
SVN's vaste as - Dick Zuidema, Pe-
ter Franken en Frits Nöllgen - hield
het voor de aanvang van dit seizoen
voor gezien. Het peil van de vervan-
gers, onder wie Jos Meisen en Rob
Ehlen, gaf echter aanleiding om te
veronderstellen, dat SVN pro-
bleemloos door de hoofdklasse
heen zou kunnen wandelen. Het
pakte, tot nu toe, volledig anders
uit. SVN startte overtuigend. Met
goed voetbal; doch pakte geen pun-
ten. Nu, na negen duels, bengelt de
club met vier winstpuntjes hope-
loos onderaan.

Voor het eerst heeft de 'Club 24' niet
de zogenaamde 'ereprijs' voor de
nummer twee ter beschikking ge-
steld. Daarentegen werd wel beslo-
ten om drie jonge Limburgse ren-
ners te fêteren: Danny Nelissen,
Noël van der Ley en Patrick Strou-
ken. Dit trio zorgde afgelopen sei-
zoen voor een unieke prestatie-
reeks. Nelissen (achtervolging ju-
nioren), Van der Ley (veldrijden
amateurs) en Strouken (weg junio-
ren) veroverden elk een Nederland-
se titel in een bepaalde wielerdisci-
pline. Genoemd drietal werd daar-
om gisteravond door drs. René van
der Linden op gepaste wijze in het
jaarlijks terugkerende huldebetoon
van de Club 24 betrokken.

Uiteraard is JanVleugels blij om die
zienswijze van de voorzitter te ho-
ren. De trainer, die via EHC bij SVN
belandde: „Het is inderdaad om gek
van te worden. Wij zijn gestart met
prima voetbal. Alom oogstten wij
waardering. Wekenlang voerden wij
het LD-clubklassement aan. Alleen:
overwinningen behaalden wij niet.
Domme tegengoals of arbitrale
dwalingen, zorgden ervoor dat wij
punt na punt verloren. Daarboven
kwamen blessures en schorsingen.
Als je dat allemaal moet verhap-
stukken, dan ga je slechter spelen.
Dan sluipt onrust binnen het elftal."

(ADVERTENTIE)

HANDWERK
VOORVOETEN

________ ~ _______
Sioux schoenenworoenmet dehand gemaaktvan
defijnste soortenkwaliteitsleer. Ze hebbeneen uit-
stekende pasvorm, zijn soepelen geven door hun
anatomisch gevormde leest uw voeten volledige
steun. Vraag dus bij ons.^^# naar Sioux.Wie
er een past, trekt hem \\_\f___\Mffaan. Nog jaren en jaren.

r#^##*P^w
CHAUSSURES MONDIALES

Maastricht - Sittard - Heerlen - Roermond - Geleen
JACQ BEURSKENS

Markt 14Beek. tel 04490-71298
SCHOENMODE LOUISE

Kerkstr. 63. Brunssum. Promenade, tel 045-273233
HARRY MAAS MOOESCHOENEN
Raadhuisstr 24, Heerlen. 045-717337.

Or. Poeisstr. 34-36 Heerlen
PETER SCHOLS SCHOENEN

Raadhuisplein 10. Landgraal, Winkelcentr.
Op de Kamp. tel. 045-321522

SCHOENENSPECIAAL2AAK STEVENS
Kerkstr. 73. Promenade Brunssum, 045-272399

URLINGS B.V.
Raadhuisplein 34 Stem. lel. 04490-31574

FIRMA WECHSELER
St. Pieterstr. 6. Valkenburg ad Geul.

tel. 04406-13567

YVIL MODESCHOENEN
Ttieaterpassage 19. Kerkrade. tel 045-455604

Vaak wijst de beschuldigende vin-
ger in dergelijke situaties priemend
richting trainer. Niet echter bij
SVN, waar Jan Vleugels als oefen-
meester debuteert. Hein Steinen, zo
ongeveer sedert het einde van de
vorige eeuw voorzitter van deNieu-
wenhagense club: „Het is pure on-
zin om het moeizame presteren af te
wentelen op de trainer. Die man
doet zijn werk naar behoren en ligt
bovendien goed in de spelersgroep.

moeten missen. Remco Didderen,
een talent dat verleden seizoen op
doorbreken stond, kan door een
armletsel niet spelen. Raymond
Mermens is uitgeschakeld door een
nierkwetsure. Rob Ehlen is niet ge-
heel fit. Maurice Nelissen is uitge-
schakeld geweest. Hub Hensels de-
buteerde sterk, maar krijgt nu een
logische terugslag."

Vleugels ziet echter voldoende kan-
sen om te overleven: „Zaak is de
moed niet te verliezen. Qua voetbal
moet SVN mee kunnen. Wat wij in-
derdaad missen, is die leider in het
veld. Ik heb goede hoop dat wij Pe-
ter Franken zover krijgen, dat hij
zich weer beschikbaar stelt. Dan
moet het mogelijkzijnom elke wed-
strijd minimaal een punt te verove-
ren. Verloren geven wij het hoofd-
klasserschap nog lang niet. Integen-
deel. De ommekeer zal echter nog
voor de winterstop moeten komen!"Steinen: „En dan, dat gemis aan een

Vandaag 19-30 uur:
Bekkerveld-Vijlen.
Limburgia-Almania

Donderdag 19.00uur:
Zwart Wit Eijs-Simpelveld

Het is volkomen duidelijk waar het
bij ons aan schort. Aan fysieke
kracht en aan een leider. Bovendien
heeft de helft van onze spelers al in
de ziekenboeg vertoefd. Wij missen
dus kracht en routine. Spelers die
fysiek sterk zijn, Ivo Dahlmans en
Ton Reintjes, kampen al het hele
seizoen met blessures. Cees van
Hooff, een geboren mandekker,
speelt noodgedwongen laatste man.
Jos Meisen hebben wij vier duels

NIEUWSTADT - Voor de dames-
voetbalwedstrijd van morgen,
woensdag in het kader van de voor-
ronde om het kampioenschap van
Nederland voor afdelingsselecties
heeft de Limburgese damescoach
Jean Janssen de navolgende speel-
sters geselecteerd: Jacqueline De-
nessen (FC Steyl), Danielle Rosier,
Angelique v.d. Schoot, Astrid v.d.
Bogaard en Miranda Kloos (allen
Rapid), Miriam Hermans,
(RKDEV), Leony Nijskens
(RKHVC), Liane Hompes en Diana
Baars (Susteren), Monique Fok-
kens, Angelique Bovee, José Sti-
phout (allen Venray), Patricia Gul-
pen (Nyswiller), Chantalle Peeters
(Vaesrade) en Marianne v. Dinther
(Leveroy).

Limburgse
selectie

damesvoetbal

Te warm voor
wintersport

Start ski-seizoen in gevaarPARIJS - De kans dat
de ski-wedstrijden om
de wereldbeker het vol-
gende weekeinde kun-
nen beginnen, is mini-
maal. De weersomstan-
digheden in de Franse
Alpen, waar het circuit
een aanvang moet ne-
men, zijn zeer ongun-
stig. Het is veel te warm
voor detijdvan het jaar.

Officials hebben ver-
klaard dat de openings-

wedstrijden in Val Tho-
rens en Les Menuires
zullen worden uitge-
steld, tenzij het weer

volledig omsiaat. Er ligt
vrijwel geen sneeuw.
Uitwijken heeft geen
zin, omdat de situatie

elders nauwelijks an-
ders is. Voor 24 tot 27
november staat de sla-
lom op het programma,
zowel voor dames als
heren. Een week later
wordt, in Val d'lsere, de
eerste afdaling van het
seizoen gehouden. Vol-
gens Heinz Schwein-
gruber, coördinator van
de wereldbekerwed-
strijden, staat dit evene-
ment eveneens op de
tocht.

Zes Britse
supporters

gearresteerd
SEVILLA - De Spaanse politie
heeft in Sevilla in de nacht van zon-
dag op maandag zes voetbalsuppor-
ters, vijfuit lerland en één uit Enge-
land, gearresteerd. Het zestal ver-
blijft in Spanje om de interland-
wedstrijd Spanje-lerland te bezoe-
ken. Het kwalificatie-duel voor het
toernooi om het wereldkampioen-
schap wordt morgen, woensdag ge-
speeld. De raddraaiers werden aan-
gehouden na in enkele bars in de
binnenstad van Sevilla schade te
hebben aangericht. De politie ver-
keert in opperste staat van paraat-
heid. Er worden ongeveer 2.000 sup-
porters van lerland in Spanje ver-
wacht.

Daniëlla Roymans:
vizier op WK.

KARL-MARXSTADT - DeO^jari-
ge kunstrijdster Daniëlla Roymans
uit Sittard werd tijdens internatio-
nale schaatswedstrijden in Oost-
Duitsland in het algemeen klasse-
ment 16e. Een opmerkelijkprestatie
leverde zij, door de korte kür fout-
loos te rijden. Aan deze wedstrijd
namen 28 meisjes uit alle windstre-
ken deel. De wedstrijd was voor de
Sittardse een mogelijkheid om zich
te kwalificeren voor het WK in Joe-
goslavië, eind deze maand. Volgen-
de week maandag valt de beslissing
of de KNSB haar naar het WK zal
uitzenden.

Lotto/toto
DEN HAA G - Lotto 45 van het afgelopen
weekeinde heeft één winnaar van de eerste
prijs opgeleverd, die ruim vier ton bruto
ontvangt. Ook de tweede prijs, anderhalve
ton, kwam bij één persoon terecht. Prijs-
winnaars: LOTTO 45: eerste prijs 1 winnaar
400.674,60; tweede prijs 1 winnaar 150.000;
derde prijs 134 winnaars 1.182,40; vierde
prijs 5.104 winnaars 31,00; vijfde prijs 69.170
winnaars 5,00. CIJFERSPEL: 45 eerste prijs
geen winnaar; tweede prijs 4 winnaars; der-
de prijs 26 winnaars; vierde prijs 235 win-
naars; vijfde prijs 2.492 winnaars. Vaste prij-
zen. TOTO 45: eerste prijs 3 winnaars
7.382,10; tweede prijs 25 winnaars 590,50;
derde prijs 291 winnaars 126.80. TOTO GE-
LIJK 45: eerste prijs geen winnaar; tweede
prijs 5 winnaars 87,60; derde prijs 29 win-
naars 75,50; vierde prijs 617 winnaars 5,60.

SPORT KORT

" HEERLEN - Bij de Nederlandse
kegelkampioenschappen voor he-
ren B-tientallen heeft alleen de
Midden-Limburgse Kegel Bond
voor een Limburgs sukses kunnen
zorgen. Het team van coach George
Wessels werd in Alkmaar in de
tweede afdeling landskampioen.
In de derde afdeling werd het team
van Valkenburg gediskwalificeerd
door het opstellen van een A-spe-
ler. In Amsterdam werden de ver-
tegenwoordigers van Nijmegen in
de vierde afdeling kampioen en
belde Sittard-Geleen af wegens
'mangebrek.

" GRONSVELD - In de rubriek
BALlade van gisteren stond, onder
het kopje 'de echte baas' een be-
richt waaruit bleek dat SCG-speler
Jo Malik in de wedstrijd tegen
Meerssen een wissel wilde verhin-
deren. „Dat wilde ik echter persé
niet," laat de Gronsveldse speler
weten. „Ik was het er mee eens, dat
trainer Kaanen in de slotfase een
taktische wissel zou toepassen. Al-
leen attendeerde ik hem erop dat
het moment niet juistwas. Toen hij
Ummels voor Essers wilde inrui-
len, mochten wij net een vrije trap
nemen. Essers is een kleine speler.
Ummels is een stuk groter. Daar-
om gebaarde ik dat Kaanen even
zou wachten, totdat die vrije trap
was uitgevoerd."

" SALONIKI - De Nederlandse
schakers hebben ook hun tweede
duel bij de Olympiade in Grieken-
land gewonnen. Na de overwin-
ning op Hongkong staat de ploeg
in de tweede ronde tegen Mexico
op winst. Van der Wiel en Van der
Sterren wonnen, Sosonko zorgde
voor een half punt tegen Espinoza.
De partij tussen Douven en Her-
nandez werd afgebroken, maar de
Nederlander zal er waarschijnlijk
wel in slagen het halfje te redden
waardoor de eindstand op 3-1
komt. De Nederlandse dames ver-

I loren met 1/2-2 1/2 van Polen, dat
I tot de favorieten wordt gerekend.

Oefenvoetbal

# SVN-trainer Jan Vleugels,
de positie op de ranglijst be-
zorgt hem hoofdbrekens.

Foto*. PETER ROOZEN

(ADVERTENTIE)
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Dit zijn denummers wm
voor vandaag: w_m~

ziet ude getrokken bingonummers Wt \ji\W
van vandaag. Kruis ze aan op uw _■_____&_____!

Limburgs Dagblad bingokaart(en). V7V
Wanneer u ALLE nummers op één van de 6 ___L______Jj
bingostrips kunt aankruisen, heeft u BINGO! HF^VAls datzo is dient u ditvandaag tussen9.00 \\l\'W6t* 12.00 uur telefonisch te melden. Bel 04S-739888. ___L__L__J_l
De kaarten voor de volgende spelronde zijn nu E^_|
te koop bij de winkeliers met het bingovignet. Ei^JU heeft 6 kansen voor ’3,50.

ES
Dagblad ]jl^((\\\fjr\ W^n KiLI

6401 PP Heerlen. \ )tLJ^^_______G^ \ WiJLm
N_gTß

Gunning vooi Limburgs Dagblad Bingo is verleend dooi de| Staatssecretaris van Justitie mmm^m^^mmm mm
1 v^^ onder nr LO. 880/13^164 dd. 6-8-1968 '______
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De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Escortservice All-in. 045-
-326191 ma. t/m vrijd. v. 14
tot 4, meesteres en slavin
aanwez. Dag!

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

320.320.24

Stoei-
poesje

heilig
boontje!!

06-

-32032511
Lekker
toontje
50 et. p.m.

Sexlijn 14
Debbie 14?

06-
-320.320.14

50 et. p. min.

Tieners
50 et. p. min. 06-

-,320.321.10
i Bel voor gratis
I tienersposterkalender '89,
I aansteker en stickers.

! Tieners
Nieuw 06 Nieuw

I 320.323.10
10 meisjes

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

Pussy Cat
06-

-320.320.09
I 50 et. p. min.

T ToRbJOBoX
PE HEETSTEBOX VAN NEDERMNP

' Na 21.00uur extreem, bizaren^]!
1 uitsluitend voor eigen risico

" -^ 320.320.51

I Club Hawajana
1met sauna, pool, restau-
I rant, gezellige bar, leuke

atmosfeer.

' Open maandag - vrijdag
van 14.00 tot 24.00 uur.

Krefeld-Linn
Rheinbabenstraat 156,, 09-492151-572679.

I Live!!!
Sex-Relax-Box

Lekker bellen met zn allen, 50 ct./min.

06-320.324.06

06-Erotleü 06-Groepstex
■SRWSH 06-320.32i.i2 BPIIWHJ-iTOBIH-M-MÉÉÉHfI Homo-livena»! I________É_É____l_____HMHÉléßl

06 - 320.320.01 WïïïTWIH °& - 320.330.11
Erotiek mat 'n knipoog! _______________i_l____il_M____fli Praat mee: zó maak je

WWft^WWWWWWf^W n-fi ?9H Q9l IA nieuwevrienden! Mee-rTATNfIi:MINIMI VP" °"", , luisteren: 06*320.330.22■■■■■■■■■^■■■B Opzwepende SM se*' ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■—

06- 320.320.02 KfTßfffflS 06-Amusement
Maafcti»beier inbed' ________^_______^____MNtt^_____l

W!mW__\_mfim_\\\ 06-320.321.18 K^^^^Q^B
lAÉÉl_lÉ__iÉÉ_H_____M__________! Da opwindendste 06 erotiek |-^^00/^QOtfW\Jl
r_c inn oon ao van vroeger' Uw "--J-1W.3ZU.e04110" "3-tU.O-tU.IW HBfMnVMRin Ralph Inbar fopt iedereen!

Oe beste livesei' _k'_.;[*l**l_Z_Ull .-l-H-fTB ___f^9EWfWEEE^EW^m

P?5f??fl! 06 - 320.321.25 06 - 320.320.11W' mUVU.J-CJL.UU D _ inti>fnst. telefoontjes! 'Parlementairmedewerker!'
Voor mannen én ■MPPVMVH^H BH-HMMMMM

■■—f'*!"f^ 06 - 320.321.77 06 - 320.321.02UD --_.-_U.J__J. .UI Huivaringwakk.nd lokker! Elke dag compleet maf!
Wie durft luistert méé! Griezel an smul mee! -.

_ .
■MpiMß mfmtmmmmmmm 06-Groeptge4prek

06- 320.321.04 06 - 320.322.00 K__l_t_U___J__l
telefonische orgie! De beste klassieke Q£ .320 330 10_^_^_^_^_^_w_wm_^_w _

IT*_ï_lleill7TTsvelTri ________________________________■ Gezelligballen mat z n
tienentegelijk. 24uurper

fkfi *Ï*>_1 191 r_R etmaal, "s Nachts allean /
""K* " Ja4U.J_el .UO voor volwassenen! /
Alias over partnerruil! ÜO - J_CU.JZZ.U__ _>r

■■■■■■■■^■■■■■■h^h 0e beste van 't land! X~-—~~si*m__E*_«WMrM_É____l ________WWSf*!^_____ 50c"" y//-AX^'■MWji*ll^^ I per minuut./ /CoA
06 - 320.321.08 06 - 320.322.90 /_S_S&_ÉHeerlijke live*gesprek ken! De meegaandste meisjes! ./Oy' §t__W

Vandaag alleen
aan mij

denken hoor!
ÜErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

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

WW*
Regel met 13wildvreemden

de Heetste Party.

06-320.324.40
50 cent per minuut

CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. privé-adr.,
kamerver!*.. Maaspaviljoen
a.d. Maasbrug. Roosteren-
Maaseik. Tel. 04499-3003.

Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.

Bel de Babbellijn!
Nieuw! Bellen met zn tienen. Over alles waar je zin in
hebt. Voetbal, relaties, 't weer, vrijen, film, muziek etc.
etc. Als 't maar gezellig blijft. Wordt het te persoonlijk en
wil jeeen lijntje met zn tweeën? Druk dan op de 0-toets
en vraag de operator of ze jullie even apart zet. Tot ho-
rens op de Babbellijn ('s nachts alleen voor volwasse-
nen).

06-320 330 03
50 et/min.

Voor feest en pret bel...

Eroslijn
06-320.321.22

50 et. p.m.
B.A.G.D. GESLACHTS-
ZIEKTENBESTRIJOING,
24-uurs infolijn. Tel.
740136.

i

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

Dollen met 9 homo's die maar één gedachte hebben.
Wordt het te intiem en wil je een onderonsje?

Vraag dan Bobby of hij jullie even apart zet. Alleen luis-
teren mag natuurlijk ook., 50 et/min.

06-320.323.01
Je eigen provincienummer voor en van

Limburg
06-320.330.86

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

_______ ______ _L ____i _fl

f * *s_S*s__É______K r-——~WS^^^ 09 \ \fcU*** 0 9 16» 30! \V^Pfl I 1 waandB9 3101724 31 ; \

l'lll \ oins<Jag An1825 * \: \
B VSH £_. I WoenSda9 5121926 ' te \\ »»~" 6A32027 ■ \: \
jo\ y W | vrtid.a A421 28 . ]-.

_-*, \ zaterdag ! 4» \
r~^__l-^-*--^T^^ \ 1 **** " V» \

De handige vertrouwde
Limburgs Dagblad-kalender is er weer. Ook in

1989 weet u markten, kermissen, feestdagen en
naamfeesten precies te vinden,

terwijl de kalender bovendien de nodige ruimte
biedt voor aantekeningen.

Verkrijgbaar bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad, en de meeste zaken waar

u losse nummers kunt kopen. _, X E O CDe prijs J DjLtD.

[LimburgsDagblad \

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

Topsex
The Best!

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

06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.
ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.

Love Line
Genieten doe je niet alleen,
wij doen graag met jemee.

Tel. 06-
-320.320.61

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.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.

Kanjers!
06-320.330.72

Tatiana - 50 cent per min.
Spetters

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

NOBEL ESCORT voor de
man van nu! Ma t/m vrijd.
14 to 2 uur 045-459597.
Tev. ass. gevraagd.
Nieuw, nieuw AMANDA en
Ramona ook zat. en zond.
af 10 u„ tel. 045-721759.

Dit nummer
trekt de meeste

bellers!
Harry's

Gay Box
32q-A.ll |

KATJA, privé en escort
vanaf ’ 50,-. Tevens drin-
gend meisje gevr. 045-
-423608. j
VERA privé, tel. 04754-
-5818. j
BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034. |
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24 u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042. i

Club Margo
Bij ons is bijna alles moge-
lijk. Sauna, relax., trio, SM
+ mass. Rijksweg Zuid
1318, Geleen. 04490-
-48448/54052.
SPECIAAL voor oudere
heren!!! Donna, Petra en
Miranda!!! 045-227734.
Club LA-STRADA ma. t/m
vrijd. v. 14.00-2.00 u. zat.
19.00-2.00 u. Pr. Hen-
drikln. 178 Brunssum, tel.
045-272350.
Buro ELVIRA bemidd. v.
privé-adres v. dames en
paren inschr. gevr. 045-
-419384.

Sex - non-stop
06-

-320.320.08
200 verhalen p.d.

50 et. p. min.

Bel nulzes
320.320.05
320.320.05
320.320.28
320.320.28
320.322.30
320.322.30
320.320.68
320.320.68

Afsprakenlijn
Bel 023-242090

afluisteren dagelijks
320.324.05

Dit zou u moeten meema-
ken!!! 7 SMACHTENDE
meisjes wachten op uü!
Tel. 045-229718 of
228738.
KIJKOTHEEK VIDEO-
CLUB. Leuke meisjes
aanw. Tel. 045-718067.
Nwe. films aanw.

I iOSE * SANOERS j|

QB-32Q 3 __s_s__________J

I De mildste livp■_<"« Uil de I

06-3203^ B^^___J
[iüURIMNfIMVROüW i
/ Een nummer om"Zofthuis leW„ven I

nB-32Q.33C

[S M-V A R l A f
Kru.p direkt naar de telefoon,Meestee M

A~cel. sint l"l°P>'""_"" f/ 06-320£2SJ0____________\
fax KONTAKT UUBi

’ Zo leer ie de _ex-partner van ,e dromen ■lennen,ot.n de de,,,k Bel en bestel |
08-32Q-321 OS____J

PIOf UN PIODUCTIOHS PB 11300. 100. [0 101»

Privé bij JOLANDA:
04492-3198, 18-24 uur,
's zaterdags geopend.
Nieuw NATHALIE, Monika
privé va. 12.00 uur. Tel.
045-723029.
Sittard "PIN-UP-GIRL".
Marina ma. t/m vr. 13-23 u.
04490-28256.

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 jeeen '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.

Club
2000

Relaxen in ongedwongen
sfeer met sexy meisjes.
Ook trio's met lesbische
show. Dag. 11-24 u., zat.
tot 18 u. Rijksweg-Nrd.
22A, Geleen. 04490-
-42315.
I

Wie steelt de show ...
de meisjes van

Club
Bubbles

fesßijksweg-Zuid 131, Ge-
leen, tel. 04490-42313. Te-

vens meisje gevraagd.

JUAN (mnl.) dagelijks va.
10.00 uur privé -f escort.
Tel. 045-257283.
„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.

Diana Escort
045-

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

ook in het weekend.

Oooohh
06-320.320.66

Sex 50 et. p.m.

ESCORTSERVICE 04490-
-23730. Ma. t/m za. 20 tot 5
u. Tot ziens.
CONTACTBUREAU Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921,
Geleen.
Privéhuis MICHELLE, laat
je niet los!!! Met Veronique,
Melanie, Joyce, Connie,
Diane en Claudia. Tel. 045-
-228481.

Let op - Let op
Nieuw nieuw nieuw

Privéhuis
Club Exclusief

Er zijn leuke dames en
meisjes voor u aanwezig,
die voor al uw wensen
klaarstaan. Hebt u speciale
wensen, ook die kunnen
voor u worden geregeld!
Wij zijn geopendvan 11.00
tot 23.00 uur, 's maandags
t/m 's zaterdags. Industrie-
straat 13, Kerkrade, tel.
045-423634. Ingang privé-
parkeerplaat naast pand.
Tevens meisjes gevraagd.
Voor lekker en gezellig re-
laxen moet u zijn in de Rl-
VER-SIDE-CLUB, E-9-af-
slag Echt - Ohé en Laak,
Dijk 2, Ohé en Laak, 100m
voorbij camping Maasterp;
open van ma. t/m vr. van
14.00 t/m 2.00 uur. Tel.
04755-1854. ■_

PRIVÉ bij Anita. Ook 's za-
terdags. Tel. 045-352543.
CLUB PALLAS, Rijksweg
1, Lemiers (Vaals). Tel.
04454-1195.
KANDRA met Cindy, Joy-
ce, Rita + Marianne van
19.00-3.00 u. privé en es-
cort. Tev. leuk meisje gevr.
Tel. 045-228975.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
AkerstraatNrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
Voor het ZAGEN van eiken
of dennen balken en alle
voorkomend industriehout.
Pakken brandhout ’ 20,-
-per pak afgehaald. Houtin-
dustrie Peizer 8.V., Rijks-
weg 36, 6286 AG Wittem,
tel. 04451-1218/04450-2168.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
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.
Nieuw, nieuw, nieuw!!! Mi-
randa voor een totale ONT-
SPANNINGSMASSAGE,
geen sex. Tel. 045-353489.

Door jongemasseuse tot»
ONTSPANNINGSMAS-
SAGE met leuk gesprek*.
drankje, geen sex. f
223574. .
Diepvries en KOELKAj
REPARATIE zonder <_t
riikosten. Bel Geleen 0*«
45230, 24-uur service J
STOELMATTERIJ W
nieuwd rieten, biezen enß
tan-stoelen met gar. Om
418820. J
De massage van VEROjj
QUE is uniek!!!! Info 0*»
228481 (geen sex).
Algehele MASSAGE, ajj>komt, blijft u komen! f*
228738 (geen sex). ___^

Uw DIEPVRIES-, k*
kast-, stereoïnst., tv, ö!
puter, ook bedr.-install-J,
wasautomaat defekt!!!''
rantie op de reparatie. G*
voorrijkosten en korting!
onderd. Bel direkt. "
726206. __.
Met dank voor verkiw
GUNST. E.A.M. ,
HONDENTRIMSALON
Cobbenhaegen, GrasM
kerweg 42, Heerlen, tel. ***725260. J
Honde- en KIPPEND
KEN vanaf ’195,-. H"
bouw Übachs, Eyê^
hovergracht 39, Kerkra"
Vink. Tel. 045-460252.^
Te k. nest prachtige W-
DERS, wolfskleur, koop)
Kerkstr. 33, Übach
Worms. /

Jong liefKATERTJE ajj
halen na 18 uur, tel. v
411787. _>

S

Afl fl

■!___________*-**■—■ ——^fl w
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VERZtTT^RING

Stap over naar Sterpolis tl ' lrtl .. _
n. _.

Autorijden is al duurgenoeg. Zeker nu de Met het Sterpolis Bonus Plus Plan bouwt u
premies voor autoverzekeringen gestegen extra reservetreden op waarmee u bij even-
zijn. Het kan u per jaareen leuk bedrag tue|e schade toch uw maximale korting kunt
schelen als u kritisch uw verzekering kiest. behouden.

Sterpolis-rijders zijn voordeligerijders. Een Vergelijk de premies nauwkeurig, dan kunt u
Sterpolis autoverzekering is een complete zelf zien of u nu niet teveel betaalt- En als u
verzekering met een WA-dekking tot maxi- overstapt naar Sterpolis dan neemt u de
maal Fl. 5.000.000,-, inclusief groene kaart, kortin9 (gebaseerd op het aantal schadevrij
ongevallen inzittenden verzekering en inter- gereden jaren) die u bij een andere maat-
nationale schadeservice. Caravan en schappij heeft opgebouwd gewoon mee.
aanhangwagen zijn WA meeverzekerd. %tVul de bon in en stuur hem (zonder postzegel)
Bovendien kunt u bij Sterpolis hoog klimmen naar Sterpolis, Antwoordnummer 283,
op de bonusmalusladder. Als u minder dan 6800 WC Arnhem. Of bel onze informatie-
-20.000 kilometer per jaarrijdt kan uw korting ma.fs!®lin9 985"57?727-
oplopen tot maar liefst 80%. U betaalt dan * W|J berekenen dan vrijblijvend uw premie.
nog maar 20% van de premie. In de onder-
staande tabel vindt u die premies. Verstandige rijders zijn Sterpolis-rijders.

I m ■■■■■i— mmmmm^, ■_______________________. BON -—-——«Sterpolis is een regionaal werkende onderlinge verzeke- Ja, bereken voor mij de premie die ik bij Sterpolis zou betalen I ,
ringsmaatschappij zonder winstoogmerk. voor mijn autoverzekering en stuur mij gratis informatie. \ /

Katalogus- W.A. WA All-Risks NAAN/T LEEFTIJD (f\)
waarde beperkt kasko (WA + kasko *_\ I!_ J A STRAAT

12.000 128,00 187,40 291,80 '_____- n^o-r^^^To. Ta-t-c-14.000 138,00 207:30 329.00 POSTCODE/PLAATS
16.000 150,60 229,80 369,00 Hl TELEFOON I
18.000 160,60 249,70 406,20 . BEROEP
20.000 170,60 269,60 443,20 * AUTOMERK/TYPE
22000 180-6° ?*» ■ 45^°- iQUWJAAR
8:888 2§B|B Sff §SL I OORSPRONKELIJKE NIEUWPRIJS I
28.000 210,80 349,40 558,00 IK HEB NU EEN KORTING VAN % ~|
30.000 | 220,60 | 369,10 592,60 _ WE* DAT KOMT OVEREEN MET JAREN SCHADEVRIJRIIDEnI

I ■▼ I C2o|

sterpolis volle zekerheid
Sterpolis Schadeverzekeringen,Roermondsplein 20, Arnhem. 085-57.27.27



J*°ENSBROEK - BC Victoria<m terugkijken op een geslaagd. 'ernationaal toernooi in de
tot en met 12, 14 en. Jaar. Het was niet alleen het

bezet jeugdtoernooi vanederland, maar tijdens het eve-■ert-ent kreeg de NederlandseifgdtoP aansluiting met de En-gelse top.

Tijdens het individuele toernooi
bepaalden de Engelsen en Ne-
derlanders ook het niveau. Op-
vallend bij haast alle partijen
was het aanvallende spel en de
goede techniek van de deelne-
mers. In de jeugdklasse tot en
met 16 jaar waren het de Neder-
landers Joris van Soerland en
Thomas Pedersen die in de eind-
strijd kwamen; eerstgenoemde
won.

In de jeugdklasse tot en met 12-
-en 14-jaar een identiek beeld. In
de enkelspelen heersten de Ne-
derlanders en in de dubbelspe-
len de Engelsen, met af en toe
een Duits koppel er tussen. De
Limburgers speelden in dit ge-zelschap een figurantenrol, hoe-
wel men talent voor het oprapen
heeft. Alleen het Kerkraadseduo Roger Radix en Ivo Sijster-
mans bereikte een halve finale-
plaats.

" Fragment van de inter-
nationale jeugdwedstrijden
in Hoensbroek.

Foto: WIM KUSTERS

et Publiek kon met volle teu-
tten ?en*eten van hoogstaand
*Jminton in een uitstekendeeer. Als opwarmer van het

k^nooi werd vrijdag een inter-
j,"«toernooi gespeeld tussenrj-geland, Nederland, het Engel-.. district Essex en het district

Engeland won uitein-
J^*jk, met Nederland vlak er
"ter en Limburg op de laatste

Ook bij de dames in die klasse
heersten de Nederlandse meis-
jes met Carolien van Glebbek als
uiteindelijke winnares en Nicole
van Hooren, die als enige deel-
neemster in drie finales uit-
kwam, op een tweede plaats. De
dubbelspelen werden hoofdza-
kelijk door Engelsen gewonnen,
behalve de zege in het dames-

" Het blok van Datak/VCLparreert een VCH-aanval.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Met name deeerste twee sets waren
qua kijkspel uitermate boeiend. Na

Heerlen Rugby:
tien met griffel

Met Cecile Wingen als tweede spel-
verdeelster kende de Heerlense
equipe een bliksemstart in de laaste
reeks: 5-0, maar verspeelde die
voorsprong door teveel gretigheid
in de eerste service te leggen. Via
8-11- haalde Symmachia moe, maar
opgeluchtdeeindstreep: 10-15. Pan-
cratiusbankcoach Jos Geraedts:
„Jammer van de nederlaag, maar de
ploeg verdient een dik compliment
voor de wijze waarop men zich heeft
geweerd."

In de derde divisie zorgde Da-
tak/VCL 2 voor een daverende ver-
rassing door het nog ongeslagen
VCE 2 met 3-2 (12-15, 8-15, 15-10, 15-
-7, 15-9)te kloppen. Na verliesvan de
eerste twee sets gaf coach Jo van
Mill zijn complete wisselbank een
kans en verhuisden de routiniers
Marlies Thewissen en Riet Teuben
na de middenposities. In die samen-
stelling draaide de thuisploeg per-
fect op basis van een constant goede
pass, terwijl het duo Thewissen-
/Teuben nagenoeg honderd procent
scoorden. „Dit is het product van
hard en veel trainen, naast een pre-

haalde Heerlen Sport Rugby
een belangrijke overwinning
op het altijd moeilijke team
van Awacs. Het werd een typi-
sche voorwaartsenwedstrijd
waarbij de betere techniek van
Heerlen uiteindelijk de door-
slag gaf. Via Prosper Henssen
en Hans de Wildt werd de eind-
stand bepaald op 10-0 waar-
door Heerlen nog steeds onge-
slagen op kop blijft. Een niet
compleet Roermond was kans-
loos tegen de reserves van Oc-
topus Uden: 50-0.

r-h 22-0 nederlaag naar huis.n de afdeling Zuid-Oost be-

{^ERLEN - Grasshoppers be-
ulde, hoewel niet compleet,
betl sterke overwinning bij

Etten Leur. Gras-
was duidelijk sterker

L^ beschikte over een ijzerster-
*. * driekwartlijn. Vooral in de
bjeede helft, toen de kopjes bij
o'ten-Leur omlaag gingen,
b,r,Jkte Grasshoppers door.
j^dstand: 0-48. Bom was in

bij de reserves van The
»"--eks te zwak en keerde met

Overbodig
verlies

SV Schaesberg
INGRAAF - Op een volstrekt
_sr sö°dige manier leden de scha-
duw 3n "^ Schaesberg in de lan-
% competitie 2e klasse een
i-jrl ■ *-***-*-2.5 nederlaag in Oss.
|oo^r *e uur spelen bij de stand 1-1
ik remise van Raymond Ho-ev«s enFrits Hendriks, grepen in
le or>nen stelling zowel Arno
[^ 2en als Hans Plasman mis.

3-1. De overwinning van
&Jam van Zanten bracht deH^'-ig nog helemaal terug
[(J: er moest op winst gespeeld
ij. "-ien. Ondanks verwoede po-esen van Henk Temmink om.

te bereiken, strandde hij
(u .in remise. Ook Frank
! f e*Pfenbauer trachtte de winstrceren, maar hij verloor zelfs,
geerde nog Rien Seip. Een
B. § kwaliteitsoffer van zijn op-r 6 pnt bezorgde hem handenvol
j.* om de geweldige konings-

al die zijn tegenstander
tjS te kunnen pareren. Na
'Iri g vechten moest hij uit-
kijk toch het hoofd buigen,

5.5-2.5.

Sport kort
-.e*-*REDA - Met wisselend suc-

Werd door Limburgse aspi-
deelgenomen aan

L strijden in Breda. Uitslagen:
de° Louritzen (BVH) w.o.p. Van

«oom (Zaandam); Dirk Daut-
t--berg (Landgraaf) v.o.p. F.
V*Wolder (Drachten); Wimjoelen (BVH) onbeslist E. v.d.
(b*.I**1** (Bredase Ring); Paul Reiter
bjH) v.o.p. J. v.d. Mres (Til-
ty. §); Danny Geylswijk (Land-
tyaP v.o.p. Daamus (Emmen);
y*riek Nievelsteijn (Landgraaf)
ij* *P- Kouwenberg (Bredase
J}S); Tuncay Uyguncan (MTS)
Cesüst J. v.d. Spank (BC
pendel).
Jf^ALTBOMMEL - Tijdens de

Dj qerlandse veteranenkam-
"to^nschappen badminton be-
fljtte een handvol Limburgse
t^l 'nemers ereplaatsen. In de fi-
Ve e van het herenenkelspel bo-
jj* de 35 jaar werd Fred Smis-
r*t van BC Wik Sittard tweede.
\^lr*ie Breuer van BC Victoria

eveneens tweede. Twee ti-
kwamen in Limburg terecht.

tL^e finale van het gemengd-
w„*-*elspel zegevierde Ans Sil-
k and met de Tilburger Ad
i^oof over het duo Annie

"-■Jer-Hennie van Leiden.

"*" UTRECHT - Worstelvereni-
Simson Schaesberg maakte

iWrdagavond een vergeefse reisr SDZ Utrecht. Aangezien
l)Ueidsrechter Louis v.d. Hqlst
ij) l: aanwezig was en SDZ er niet
<|J! aagde een remplacant te vin-
"j/J Won Simson beide wedstrij-
}Areglementair. Simson 1 met

en Simson 2 met 20-0.

Datak/VCL: eindelijk
Na anderhalf jaar volle winst in derby tegen Pancratiusbank/VCH

HEERLEN - Dik anderhalf jaar heeft Datak/VCL moeten
wachten voordat de eerste overwinning in competitiever-
band gevierd kon worden. Sedert het samensmelten van devoormalige clubs SDO en P&P heeft de herenhoofdmacht
van de Landgraafcombinatie liefst 27 opeenvolgende neder-
lagen moeten incasseren. Uitgerekend in de derby tegen ri-
vaal en buurman Pancratiusbank/VCH wisten de manschap-
pen van coach Harrie Smeets deze negatieve reeks te door-
breken: 0-3 (8-15, 16-18, 10-15).

Van onze medewerker PAUL DEMELINNE

Na de pauze (34-37) hetzelfde
beeld. Vlak voor tijd was het ver-
schil nog maar een punt. Paul
Didderen (Kepu) brak de wed-
strijd open. Twee knappe steals
(balonderschepping) maakte hij
zorgvuldig af.

Kepu Stars won verdiend in
Weert. Deze winst betekende in
elk geval versterking aan de sub-
koppositie. De strijd ging lang ge-
lijk op. Het verschil werd gedu-
rende de eerste helft niet groter
dan drie totvier punten. Miniware
speelde een passieve twee-een-
twee zoneverdediging. Coach Van
de Berg: „De Weerter-verdediging
stelde niet veel voor. De meeste
energie werd gebruikt in de aan-
val. De verdediging was bijzaak.
Wij hebben gewonnen door een
sterke collectieve en fanatieke
verdediging".

BRUNSSUM - Zaterdagavond
speelde Brunssum Eagles de
streekderby tegen Dunatos uit
Meerssen. De gasten wonnen met
duidelijke cijfers: 61-102. Kepu
Stars won in Weert van Miniware
3 met 57-64. De Braggarts waren
afgelopen weekeindevrij.
Zowel de hoofdmachten uit
Brunssum als Meerssen vertoe-
ven in de laagste regionen van de
ranglijst van de Overgangsklasse.
Het spelniveau was er ook naar.
Veel missers en balverlies typeer-
den de wedstrijd. Brunssum
stond al snel op zeven persoonlij-
ke fouten zodat bij elke daarop
volgende fout de tegenstander de
vrije worpen kreeg. Maar ook Du-
natos moest daar ook al snel aan
geloven.
Veel voordeel trok geen van beide
daar dus uit. Het merendeel ging
mis. Bleef het verschil bij rust nog
enigszins beperkt voor de Eagles
28—40, na de pauze kregen de gas-
ten vrij spel. Gedurende de eerste
zes minuten scoorde Brunssum
helemaal niet terwijl er wel een
stand van 28-54 op het scorebord
prijkte. De ene break na deandere
werd afgemaakt op deBrunssum-
se basket. Uiteindelijk won de
minst zwakke de wedstrijd om de
rode lantaarn in de eerste klasse.

Pancratiusbank/VCH coach Huub
Hollands: „Een set die werd wegge-
geven door een te groot percentage
aan opslag- en passfouten." Het vol-
gende bedrijf ontwikkelde zich tot
een thrillerachtige affaire. Met een
evenwichtige scorebalans en een
aantal fraaie rallies won de kracht-
meting aan inhoud en kijkplezier.
Bart Bormans (Pancratius-
bank/VCH) verrichte nuttig werk
aan het net en de beide sluwe routi-
niers Huub van de Heuvel en Hu-
bert Vankan brachten de thuisploeg

gestapt naar Datak/VCL („toch wel
een vreemde gewaarwording"),
speelde uiterst effectief tegen zijn
voormalige ploeggenoten en legde
de basis voor de eerste setwinst, die
met scorende bloks van Haan en
Frans Hoeben werd binnengehaald:
8-15.

Met die hernieuwde setwinst had
Datak/VCL de weerstand bij de
thuisploeg min of meer gesloopt. Na
3-3 verzandde Pancratiusbank/VCH
in een rits stopfouten, het driftige
wisselen door coach Hollands ten
spijt: 10-15. Ondanks het duidelijke
verlies zag de Heerlense aanvoerder
Pim Uyterschout toch enige licht-
puntjes: „Datak/VCL was kwets-
baar door het midden. Jammer dat
de pass bij ons bleef hangen, zodat
we te weinig over die positie kon-
den scoren. Daarnaast ben ik blij
dat de instelling goed bleef. We heb-
ben geknokt tot het laatste fluitsig-
naal." De opgeluchte Datak/VCL
coach Harrie Smeets analyseerde
onder het genot van een glas gerste-
nat: „We hebben de passzwakte bij
Pancratiusbank/VCH goed weten te
benutten. De eerste set werd voluit
gespeeld, daarna zijn we met min-
der risico voor de winst gegaan."

na 8-9 op setpoint: 14-12. Die kans
ging verloren door onachtzaamheid
in het achterveld. Nestor Pim
Uyterschout schreeuwde om meer
actie, maar opnieuw verspeelde
Pancratiusbank/VCH bij 15-14 de
mogelijkheid om gelijk te trekken
door eigen fouten: 16-18.

De extreem lang durende nederla-
gencyclus veroorzaakte langzamer-
hand in Datak/VCL gelederen een
soort 'volleybalsyndroom'. Een
geestelijke belasting waarvan alleen
de beide nieuwkomers Joost Doen-
sen en Pascal Haan weinig hinder
ondervonden. Doensen, na acht sei-
zoenen Pancratiusbank/VCH over-

Eervol verlies VCH 2
VCL-reserves stunten tegen koploper

Van onze volleybalmedewerker

In Vught moesten de Datak/VCI re-
serves hun meerdere erkennen in
Gevamij/VVC 2: 3-0 (15-11, 15-12,15-
-10). Ondanks de rentree van Tino
Bellemakers beschikten de pupillen
van trainer/coach Wim Thewissen
niet over voldoende rust en over-
zicht om de krachtmeting te kun-
nen controleren. Tot de tien punten-
grenswist de zuidelijke formatie op
basis van gelijkwaardigheid partij
te geven. „Eenmaal daarboven ging
het prompt mis, maakten we onno-
dig veel fouten. Missers die veelal
het gevolg waren van faalangst," al-
dus Wim Thewissen.

een 3-7 achterstand verdedigde
Pancratiusbank/VCH 2 knap en met
overgave, resulterend in spectacu-
laire rallies en een tussenstand van
10-8. De inspanningen eisten echter
ook hun tol, al bleef de thuisploeg
zich hardnekkig verzetten: 13-15.
Ook'de volgende doorgang was le-
vendig en aantrekkelijk met gelijk-
waardige teams aan beide kanten
van het net. Bij Pancratius-
bank/VCH 2 had het wat meer ge-
routineerde duo Bertina Cobben-
haeghen en Petra Smeets een werk-
zaam aandeel in de scoreproductie.
Symmachia wist bij 10-12 de vele
minuten durende patstelling als eer-
ste te doorbreken: 10-15.

HEERLEN - Ondanks de 0-3 (13-15,
10-15, 10-15) nederlaag tegen Sym-
machia, konden de volleybalsters
van Pancratiusbank/VCH met op-
geheven hoofd het speelveld verla-
ten. Dik anderhalfuur had de jonge
Heerlense toekomstploeg het ambi-
tieuze, hooggeklasseerde Symma-
chia uitstekend weerwerk geleverd.
De geroutineerde equipe uit Roo-
sendaalgedwongen om een zeer for-
se krachtsinspanning te doen, getui-
ge de rode konen en met zweet
doorweekte shirts bij de latere win-
naars.

fecte teamsfeer," oordeelde Jo van
Mill opgetogen.

De hoofdmacht van Datak/VCL ver-
loor in vijfsets van Rooyse VK 2: 2-3
(8-15, 15-9,15-10, 11-15, 9-15). Het ge-
mis van de nog steeds geblesseerde
gangmaaktser Linda Bloem mani-
festeerde zich vooral in de aanvals-
afwerking. Pancratiusbank/VCH 3

walste ondanks de absentie van
Truus Gielen en Carla Zink (knie-
blessures) simpel over Nuvoc heen:
3-0 (15-6, 15-5, 15-12) en voert de
ranglijst weer alleen aan. Een enigs-
zins verzwakt VC Voerendaal pro-
duceerde iets teveel eigen fouten in
de uitwedstrijd tegen Jokers VC en
verloor met 3-1 (15-13, 15-9, 9-15, 15-
-9).

OOSTERHOUT - De eerste Lim-
burgse deelname aan de wed-
strijdcyclus van deKNGB verliep
niet naar wens. De teams van
Swentibold Sittard en Swenti-
bold Sevenum endigden in de
voorwedstrijden in Oosterhout als
zevende en achttiende.
Trainer Ben Vallen (Swentibold
Sittard) weet deze slechte klasse-
ring aan het vroege tijdstip in
seizoen en aan de veel te lange
wedstrijdduur. Christa Blom
werd onverwacht Swentibold's
beste turnster met 31,80 punten.
Provinciaal kampioenen Moni-
que Storeken, die door haar stu-
die niet optimaal kan trainen,
ging enkelekern in de fout en zag
haar balkoefening met driemaal
af totaal mislukt. Ook Suzanne
Klerken (Swentibold Sevenum)
maakte een kwalijke val van de
balk. Haar deelname aan de Fi-
cep-kampioenschappen komend
weekeinde te Leuven wordt hier-
door onzeker.
Voor Swentibold Sittard was de
zevende plaats echter genoeg
voor plaatsing in de B-finale die
op zaterdag 3 december te Hee-
renveen gehouden wordt.

Swentibold
in B-finale

Furos lijkt het juiste ritme gevon-
den te hebben. In Eindhoven boek-
ten de Kerkradenaren hun derde,
achtereenvolgende zege, al was de
winst op Hajraa niet echt overtui-
gend: 1-3 (8-15, 15-9, 13-15, 7-15).
Vooral in deeerste en derde set nam
Furos op setpoint (respectievelijk
1-14 en 8-14) een vroegtijdige lange
adempauze.

Korfbaltoernooi
Excelsior geslaagd

" Het werd een geslaagd korfbaltoernooi in de Sittardse sporthal
van het nationale sportcentrum. De publieke nelangstelling was
zeer groot en de wedstrijden stonden bol van spanning. In totaal
waren er zestien verenigingen van de partij. De populariteit van
dit Sittardse korfbaltoernooi, georganiseerd door Excelsior,
vond zelfs gehoor door deelname van teams buiten onze provin-
ciegrenzen. Een mineur in het toernooi was de ernstige blessure
van de Sittardse speelster Resi Derrez. Zij scheurde haar enkel-
banden en moest zich onder doktersbehandeling stellen. Het uit:vallen van Derrez was een grote handicap voor Excelsior. Goed
op weg naar de toernooizege zag het aangeslagen team nu de
kansen via een nederlaag en gelijkspel zodanig slinken dat zij
uiteindelijk op een derde plaats eindigden. De foto van PETER
ROOZEN toont een fragment uit de wedstrijd tussen Heerlen en
Excelsior 3. Uitslagen poule A: 1. Merwie, Dordrecht; 2. SOS,
Nijmegen; 3. Excelsior, Sittard; 4. Kido, Heerlen. Poule B: 1.
Wertha, Weert; 2. Excelsior 4, Sittard; 3. Ready; 4. Mariarade.:
Poule C: 1. Excelsior 2; 2. Mariarade 1; 3. Ready 1; 4. Merwie 2.
Poule D: 1. Heerlen; 2. Excelsior 3; 3. Kido 2; 4. Trega 1.

sport
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Kepu Stars
sluit

aan bij
koplopers

Van onze medewerker
TIBERT LAGARDE

dubbelspel. Die ging naar het
Nederlandse duo Van Hooren-Mulders.

Internationaal badmintontoernooi BC Victoria

Nederland sluit aan

Limburgs dagblad

SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
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