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Piekcasso

Plem tekent groot contract met glasfabriek Herzogenrath

Duits bedrijf komt in
Limburg stroom halen

Van onze redactie economie
MAASTRICHT - De provinciale stroomleverancier Plem in
Maastricht tekent vandaag een groot contract met een bedrijf
in West-Duitsland. De klant, Vereinigte Glaswerke in Herzo-
genrath (even over de grens bij Kerkrade), komt de stroom in
Limburg halen. Het komt uiterst zelden voor dat een Neder-
lands energiebedrijf stroom levert aan een bedrijf in het bui-
tenland.
Voor het leveren van de stroom zal
over een afstand van amper tien ki-
lometer een nieuwe verbindingska-
bel van 150.000Volt aangelegd moe-
ten worden. Vereinigte Glaswerke
(Vegla) en Plem zijn overeengeko-
men dat de kosten daarvan 'in prin-

cipe' voor rekening van deDuitsers
komen. Hiermee is een investering
van 'enkele miljoenen guldens' ge-
moeid.

De Plem hoopt begin volgend jaar
met de voorbereidingen te begin-

nen die nodig zijn om de kabel te
kunnen aanleggen. Omdat de
stroom wordt afgenomen vanaf het
Plem-station in Terwinselen is ook
de medewerking van de gemeente
Kerkrade nodig. Op 1 januari 1990
kan, zo wordt contractueel vastge-
legd, met de stroomleveranties wor-
den begonnen.

Volgens de zegsman van de Plem is
de stroom uit Limburg op dit mo-
ment tien tot vijftien procent goed-
koper dan in Duitsland. De glasfa-
brieken in Herzogenrath zullen jaar-
lijks 200 miljoen kilowatt/uur
stroom van de Plem betrekken. Dat
komt neer op drie procent van het
totale stroomverbruik in Limburg
(circa zes miljard kWu/jaar).

Enkele jarengeleden was de stroom
in Nederland nog duurder danin de
omringende landen. Nu in eigen
land de afhankelijkheid van gas en
olie is verkleind en het aandeel van
de kolengestookte centrales is ver-
groot, is de Nederlandse(in het bij-
zonder de Limburgs-Brabantse
stroom) goedkoper geworden.

" Zie verder pagina 15

0 Jan Hein Donner

Grootmeester
an Hein Donner

overleden
- In zijn woonplaatsJjsterdam is zondagavond de be-

Me oud-schaker Jan-Hein Don-
f overleden. Donner, die als ge-
P6van een hersenbloeding sinds
P '84 in het Amsterdamse ver-
l^ghuis Vreugdehof verbleef, is
Jaar geworden.

Jjïner gold als een van de kleur-
"^ste schakers van Nederland.
J°rtief gezien waren de jarenvrjf-

' een hoogtepunt voor hem. In '53
*rd hij voor het eerst Nederlandsetotpioen door met een vol punt
wsprong te finishen voor Max
Jye. Ook in '54, '57 en '58 werd hij
tonaal kampioen.

"*st zijn loopbaan als schaker
j^g Donner veel bekendheid als
"licist. Hij schreef onder andere>r de Volkskrant, Avenue, Else-r. De Tijd en Vrij Nederland.
Iner had een scherpe pen en

Ëirnb-
er niet Voor terug om men-
itaal aan te vallen. Een van
:endste slachtoffers was de
Lodewiik Prins.

Het weer
\ t,VERWEGEND SOMBER

' .?t een zuidwestelijke stro-

* l'tg wordt relatief warme en
si, Cr»tige lucht aangevoerd
1rarin veel bewolking voor-st. Uit die bewolking valt
i. en toe wat lichte regen-
i JJ^ar de hoeveelheden zijn
I i erdag niet groot. Er is een
i(^'ne kans dat we rond het

'ddaguur nog even de zon
zien. In de middag

J*rdt de bewolking dikker en
J"> het eind van de middag

ii°fdt de regenval intensie-
Ijr- De wind is matig uit

richtingen, maar
j ?ait in de avond naar hetkj'den. De maximumtempera-pr is 10 graden.
Mr meer informatie over het
bfer in Limburg kunt u bellen>91122346.

Jftop: 08.22 onder: 16.34>anop: 22.25 onder: 13.03
?ORGEN:E?* op: 08.24 onder: 16.33

23.38 onder: 13.15

Twee belangrijke ministersposten

Nieuw bod Likoed
aan socialisten

Van deredactie buitenland
JERUZALEM - Het Israëlische Li-
koed-blok van premier Shamir
heeft de Arbeiderspartij van minis-
ter van Buitenlandse Zaken Peres
twee belangrijke ministersposten
aangeboden in een nieuwe coalitie-
regering. De Arbeiderspartij zou
(onder andere) de departementen
van Buitenlandse Zaken en Defen-
sie mogen bezetten. Als de Arbei-
derspartij op het aanbod ingaat, zou
Israël opnieuw een regering van na-
tionale eenheid krijgen, met dien
verstande dat Shamir de volle vier
jaar als premier zou dienen en niet
zoals in de vorige regering halver-
wege derit met Peres van plaats zou
wisselen.

Het bestuur van de Arbeiderspartij
zal later deze week het antwoord op
het aanbod van de Likoed bekend
maken, liet Peres weten nadat hij de
ministers van zijn partij op de hoog-
te had gebracht van Shamir's voor-
stel.

Vorige week brak de Arbeiderspar-
tij de formatieonderhandelingen
met Likoed af, omdat het aanbod
van slechts één (belangrijke) minis-
terspost onvoldoende werd gevon-
den. De Likoed heeft het bod nu
verhoogd, omdat de kleine rechtse
partijen; met wie hij ook een rege-
ring kan vormen, enkele belangrij-
ke zetels in deregering eisen naast
de invoering van omstreden reli-
gieuze wetten, zoals een wet waarin
liberale joden niet langer als joods
zouden worden aangemerkt.

Volgens de Israëlische media waren
de meeste ministers van de Arbei-
derspartij tevreden met het aanbod
van de Likoed. Maar minister van
Arbeid Baram, een invloedrijk man
in de partij, meende dat er een con-
flict kon ontstaan met leden van de
Arbeiderspartij die tegen een coali-
tie zijn met de Likoed als grootste
partner.

Het aanbod was min of meer een
veirassing, omdat Shamir ernstig
van mening verschilt met de Arbei-
derspartij over het vredesproces en
fel gekant is tegen Peres' voorstel
om een internationale vredesconfe-
rentie over het Midden-Oosten te
houden.

Recordprijs
werk Picasso
LONDEN - De 'Acrobaat en de
jonge harlekijn' van Picasso
heeft gisteravond bij een vei-
ling bij Christie in Londen 20 9miljoen pond (circa 70 miljoen
gulden) opgeleverd. Dat is het
hoogste bedrag dat ooit op eenveiling is betaald voor eenschilderij uit de20ste eeuw. Hetdoek stamt uit de 'roze periode'
van Picasso en werd gemaakt
in 1905. De koper komt uit Ja-
pan.

Stichting Reinwater:

'Lozingen
Hydrometal
duren voort'

HEERLEN - De lozing van het
afvalverwerkend bedrijf Hy-
drometal in Engis bij Luik in de
Maas blijven voortduren. Dit
meldt de stichting Reinwater,
na herhaalde monsternamen in
de vervuilde rivier. De milieu-
organisatie heeft na het nemen
van watermonsters in augustus
opnieuw hoge, voor cadmium
zelfs hogere, concentraties van
verschillende zware metalen
geconstateerd. Voor Reinwater
aanleiding de heerBinet, de In-
specteur-Generaal de I'eau in
Namen te vragen welke afspra-
ken gemaakt zijn met Hydro-
metal ter sanering van de afval-
stroom. De inspecteur heeft
daar echter nog steeds niet op
gereageerd. In maart van dit
jaar hebben actievoerders van
Reinwater op symbolische wij-
ze deafvalstroom met zandzak-
ken tegengehouden.

Politiewagen
botst tijdens
begeleiding

niertransport
MAASTRICHT - Het in vliegen-
de vaart per ambulance vanuit
Frankfurt overbrengen van twee
donor-nieren naar het acade-
misch ziekenhuis in Maastricht
is de politie van deze gemeente
op het verlies van een patrouille-
wagen komen te staan. De Duit-
se ambulance was aan de auto-
weg A2bij de rand van de stad

opgewacht door een Maastricht-
se politie-auto om de delicate la-
ding zo vlot mogelijk door de
stad te loodsen. Aan deze missie
kwam vrijwel ogenblikkelijk een
einde toen de politiewagen on-
danks alle licht- en geluidssigna-
len een paar honderd meter ver-
derop op een kruispunt door een
automobilist volledig tot schroot
werd gereden. Opgelopen builen
en schaafwonden verhinderden
niet dat een van de politieman-
nen onmiddellijk in de Duitse
ambulance-wagen overstapte
om deze alsnog naar het acade-
misch ziekenhuis te gidsen. De
achtergebleven politiemanrestte
niets anders dan per mobilofoon
een takelwagen te bestellen. Bei-
de nieren zullen een dezer dagen
worden getransplanteerd.

" Een politieman bestelt de takelwagen om zijn dienstauto
weg te laten slepen. De Maastrichtse politiepatrouille toon-
de Duitse niertransporteurs de weg naar het ziekenhuis,
maar raakte zelf betrokken bij een ongeluk.

Foto: WIDDERSHOVEN

Werknemer XP
in hongerstaking
MAASTRICHT - Een van de
ruim honderd werknemers van
het koeriersbedrijf XP Interna-
tional is in hongerstaking ge-
gaan. Lex van Eek, assistent
chefvan dienst, eet sinds zater-
dag niet meer uit protest tegen
de besluiteloosheid over de
groei van de Limburgse lucht-
haven. XP dreigt al geruime
tijd Maastricht Airport te verla-
ten, omdat het er niet met gro-
tere toestellen kan vliegen. Van
Eek wil metzijn actie bereiken
dat het tot een uitspraak komt.
Zo denken zijn collega's er ook
over. Ze vinden niet zozeer dat
de directie van het bedrijf dui-
delijketaal moet spreken, maar
dat de politici niet langer een
besluit over de uitbreidings-
plannen voor zich uit mogen
blijven schuiven. „De expansie
van XP wordt op deze manier
tegen gehouden. Het loopt nu
wel de spuigaten uit", aldus
Van Eek diezegt de hongersta-
king wel enkele weken vol te
kunnen houden.

" Zie ook pagina 15

PvdA overweegt
Kamervragen
over Zeswegen

Van onze verslaggevers
HEERLEN - PvdA-kamerlid Ad
Melkert overweegt het stellen van
vragen in de Tweede Kamer over
'de kwestie Zeswegen' en over de
herinrichting van de mijnstreek na
de mijnsluitingen. „De resultaten
van het oriënterend bodemonder-
zoek sterken mij in mijn mening dat
binnen afzienbare tijd de zaak in
Den Haag op de agenda moet ko-
men", aldus Melkert.

Of de kwestie Zeswegen inderdaad
in de Tweede Kamer aangekaart
wordt, laatMelkert afhangen van de
resultaten van het uitgebreide bo-
demonderzoek dat op dit moment
in de op afgegraven mijnsteen ge-
bouwde wijk wordt verricht. „Met
name wanneer de kosten van een
eventuele sanering de tien miljoen
overschrijden, wordt het een zaak
voor de Rijksoverheid. Dan kan ik
de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer daarover aan de tand voelen",
aldus Melkert. De milieuwoord-
voerder van de PvdA wil dan ook
van de minister weten wieer verant-
woordelijk is geweestvoor de herin-
richting van de Oostelijke Mijn-
streek na de mijnsluitingen.

" Zie verder pagina 15

Beveiliging
reactor Petten
onvoldoende

DEN HAAG -De beveiliging van de
nucleaire hoge flux-reactor op het
ECN-terrein in Petten is volstrekt
onvoldoende. Dat zegt K. Zijlstra,
Tweede-Kamerlid voor de PvdA en
nucleair deskundige. Hij komt tot
die conclusie naar aanleiding van
een geslaagde inval afgelopen don-
derdag, door leden van het Korps
Mariniers in de reactor. Tijdens een
debat over de beveiliging van kern-
centrales aanstaande vrijdag, zal
Zijlstra kamervragen stellen.

De 'terreuractie' van het Korps Ma-
riniers, waarbij enkele tientallen
mariniers betrokken waren, vond
plaats op verzoek van Economische
Zaken. Dit ministerie is verant-
woordelijk voor de beveiliging van
de Nederlandse kerncentrales. De
reactor staat op het ECN-terrein.
maar wordt geëxploiteerd door de
Europese Gemeenschap.

Het betrof een routinematige oefe-
ning. Een van de einddoelen werd
door de zwaar bewapende, van spe-
ciale glasbrillen en hondepakker,
voorziene mariniers zeer snel be-
reikt: de gepantserde kluis waarir
de staven hoogverrijkt uraniurc
worden bewaard.

Blijvend geschil over studiebeurzen en Harmonisatiewet

Overleg studenten en
Deetman vruchteloos

Van onze Haagse redactie
ZOETERMEER - Na urenlang
vruchteloos overleg met minister
Deetman zijn de studenten gister-
avond boos weggelopen uit het mi-
nisterie van Onderwijs in Zoeter-
meer. Het gesprek van de organisa-ties met deminister over debezuini-

gingen op de studiefinanciering en
over de Harmonisatiewet in de stu-
dentenkamer, heeft niets opgele-
verd. De studenten en de minister
verweten elkaar niet meer te doen
dan bekende standpunten herhalen.

Deetman: „Het geheel van de dis-
cussie overziend, stel ik vast dat we
niet tot elkaar gekomenzijn. Gezien
het verloop van de discussie zie ik
geen reden om te zeggen: We gaan
er meer geld in pompen."
Na een schorsing van de vergade-
ring, op verzoek van de LSVB-dele-
gatie, stelde Van Poelgeest dat het
overleg over het beurzenstelsel
geen zin had gehad, „omdat bij de
minister de wil ontbrak" om tot re-
sultaat te komen.
Deetman hield voet bij stuk wat be-
treft het kabinetsvoornemen 500

miljoen gulden te bezuinigen op de
studiefinanciering. De studenten
hielden de bewindsman voor dat
deze bezuiniging niet te combine-
ren is met een lastenverlichting van
zes miljard. De privatisering van de
aanvullende leningen, waarvoor de
student naar debank moet, vochten
zij eveneens tevergeefs aan. Verder
maakten de studenten bezwaar te-
gen het terugschroeven van de ma-
ximumleeftijd om in aanmerking te
komen voor een beurs van dertig tot
tot 27 jaar.

Deetman zei verschuivingen binnen
het budget te willen overwegen,
maar de studenten kwamen niet
met alternatieven. „We moeten de
minister gelijk geven: andere maat-
regelen zijn alleen maar slechter",
aldus Van Poelgeest.

" Voor het overleg konden minister Deetman en studentenvertegenwoordiger Van Poelgeest nog
lachen. Na afloop was de sfeer grimmig. De studentenleider kondigde nieuwe acties aan.
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James Galway, een
aimabele fluitist

SITTARD - De gerenommeerde fluitist
, James Galway gaf vrijdagavond een
1 recital in de Sittardse schouwburg.
" tyaast de sonate in a voor fluitsolo
1 (pWV 1013)van J.S. Bach vertolkte hij

< een drietal sonat(in)es voor fluit en pia-
< ik> van resp. Antonin Dvofak, Jindfich
i en Sergej Prokofjev, met ene Phi-
-1 lip Moll aan de vleugel.

£)mdat het uitgereikte programmavel-.
j |jetj.é, zoals gewoonlijk in Sittard, geen
c toelichting op de uit te voeren muziek
\ bevatte, gaf de lerse maestro zelf een
i korte uitleg bij elk werk. Helaas zaten
\ er veel muzikale leken onder het goed
r opgekomen publiek, die na het allegro,
i èn na het andante, en na het scherzo
1 yarv bijna elke compositie meenden te

' moéten applaudisseren. Niet alleen
| ging dat op den duur storend werken,
' maar tevens zal het niet bepaald con-

-1 fcehtratiebevorderend voor beide musi-
-1 ei geweest zijn, die een enkele maal, het tussentijds geklap voorkwamen

dobr 'attacca' te spelen. Misschien zou
] men in Sittard naast een nu wel brood-. nodige informatieve opzet van het

?aalprogramma ook eens moeten

fjaan denken over een publieksgerich-
e cursus 'Hoe te luisteren naar mu-

ziek.

Johan Sebastian Bach componeerde
acht fluitsonates, waarvan alleen die in
a voor fiuitsolo geconcipieerd is. Om-

dat James Galway verklaarde een dui-
delijke voorkeur voor 'Bach a la Albert
Schweitzer' te hebben, bood zijn ro-
mantische interpretatie van dit werk
stilistich uiteraard geen verrassingen.
Ondanks zijn glanzend spel 'van bui-
ten' heeft de aimabelefluitist mijnvoor-
keur voor een authentieke barokvertol-
king echter niet kunnen wegpoetsen.

De twee Tsjechische composities, de
oorspronkelijk voor viool en piano ge-
schreven folkloristische sonatine opus
100 van Dvofak en de expressief-vir-
tuoos klinkende sonate uit 1954 van
Feld werden muzikaal en technisch
vakkundig, maar veelal routineus ge-
bracht, waarbij de charmante ler het
showelement bepaald niet schuwde -hij heeft die avond al spelende vele
meters op het podium afgelegd.

De uitvoering van Prokofjevs sonate
opus 94 uit 1942 leed hieren daar aan
hetzelfde euvel, maar in het briljante
scherzo en de klaterende finale was
dan toch weer de echte James Galway
te horen, evenals in een drietal toegif-
ten waarbij behalve Debussy's 'En ba-
teau' uit diens 'Petite suite' en het pijl-
snel vliegende hommeltjevan Rimsky-
Korsakov de traditionele 'Irish Folk-
song' uiteraard niet ontbrak. Philip Moll
begeleidde omzichtig, maar vast, zon-
der muzikaal opdringerig te zijn.

Peter P. Graven

% James Galway, een fluitist die het showelement niet schuwt.

'Gabber' speelt 'Kaïn' in Satyricon te Maastricht

Gabriël van Landeghem met
musical voor horeca-locaties

MAASTRICHT - In café Satyri-
con aan de Bernardusstraat lie-
ten wij, blanco ingesteld, Musi-
cal 2000 over ons komen. De
Vlaamse acteur Gabriël van Lan-
deghem, hij noemt zich 'Gab-
ber', bracht daar zondag de Ne-
derlandse première van zijn ca-
fé-theater cabaret-show 'Kaïn.
Na in België zestien opvoerin-
gen te hebben verzorgd, wil hij
er nu twee jaar lang in Nederland
mee optreden. In cafés of andere
horeca-locaties. Voor kleine po-
dia zou ze eveneens geschikt
zijn, maar wij geven toe dat het
café er een aparte sfeer aan ver-
leent, het tot volksgebeuren
stempelt.

Wij zijn door Gabriël van Landeghem
overrompeld geworden. Een acteur naar
den bloede. Warm, dynamisch, onge-
dwongen, beweeglijk, poëtisch. Zijn typi-
sche teksten brengt hij expressief, mee-
slepend. Daarbij onnavolgbaar onder-
steund en aangevuld door de musicus
Guy Verhelst, met muziek, van klassiek
tot beat, blues, hardrock en pop. Met
klankeffecten en zang. Technicus Chris
de Smet, als aangever/manusje-van-al-
les, heeft een niet te missen inbreng in de
totaalpresentatie. De essentie van dit,
aan het scheppingsverhaal opgehangen,
heel speciale theatercabaret bekent zich
tot de onvolkomenheden in de maat-
schappij, zoals de rechtspraak. Werd
Kaïn, door God vervloekt, wel terecht zo
gestraft? Werd de Heer niet misleid?
Was God niet tegelijkertijd onderzoeks-
rechter, rechter, openbare aanklager, ge-
tuige, eenmansjury én uitvoerder van het
vonnis? Vanuit deze optiek legt de caba-
retier een link naar de maatschappij.
Waar het met de rechtspraak toch maar
behelpen is. Wie beoordeelt de rechter?

Fris van de lever brengt de acteur zijn

acts. Transplantatie', bijvoorbeeld, een
persiflage. Schokkend, ontroerend,
meesterlijkknap gebracht. Charmant-ge-
zellig daarentegen de uitbeelding van
een vrouwelijk Antwerps typetje. Zijn
hele lichaam speelt mee, zijn grote, ex-
pressieve handen vervullen een enorme
rol. Zijn stem, zijn innerlijke gedreven-
heid zijn invoelbaar. Men raakt ervan in
de ban. Een klasse appart, die Gabber,
muzikaal toneelgevoel tot in de toppen'
van zijn vingers. Hij regisseerde dan ook

muziektheater in vele Europese landen,
is docent aan de academievan Beveren,
momenteel ook te zien in de BRT-serie
'Klein Londen, Klein Berlijn.
Zijn teksten zijn samengesteld door Fred
Darmenburg. Een mixture van bijbelinter-
pretaties of geleend van talloze gere-
nommeerde binnen- en buitenlandse
auteurs. Plotselinge overgangen van
ernst naar humor zorgen permanent voor
afwisseling, maken denon-stop acts, ook
als ze te denken geven, licht verteerbaar.

Zelf heeft de acteur het zich niet gemak-
kelijk gemaakt, steeds voor enkele uren
decor opbouwen, afbreken. Wij kunnen
ons nauwelijks voorstellen dat Van Lan-

deghem (48) deze moordende prei
twee jaar volhoudt! Men moet heil
zien hebben! .. . ~Mya m

" Gabnel van Landeghem, een acteur naar den bloede.

Geslaagd project van Studium Generale van RUL

Maastricht toont tango
in al zijn oerkracht

MAASTRICHT - '... in Europa kent nau-
welijks iemand zijn warekarakter, deoor-
sprong ervan, het gevoel erachter, de
droefheid waaruit, de hartstocht waar-
mee', schrijft Ana Sebastian, docent
Spaanse letteren aan de Vrije Universi-
teit van Amsterdam in het informatieblad
bij het tango-project, dat deze maand in
Maastricht werd gehouden. Het Studium
Generale van de RUL bracht weten-
schappers, dansdocenten, musici, film-
makers en kunstenaars bij elkaar om die
onbekende zaken uit de doekente doen.
Diegene, dieeen of meerdere activiteiten
in het kader van dit project heeft bezocht,
zal inmiddels weten, dat tangomuziek
weinig te maken heeft met Malando, hij-
gende heren metrugnummers en chique
ballrooms. 'De tango, de echte, is iets an-
ders', aldus dezelfde docent. 'Een zeer
gedefinieerd gevoel, een in muziek gevat
verdriet. Ook: poëzie. Zelfs: een bijna-le-
vensbeschouwing.'

Afgelopen zaterdag werd het tangopro-
ject in de grote zaal van de Maastrichtse
schouwburg afgesloten met een optre-
den van de uit Parijs afkomstige groep
Gotan (=tan-go), gevolgd door een 'tan-
gosalon' in de redoute met het tango-or-
kest El Choclo. Gotan bracht tijdens een
anderhalf uur durendconcert op voortref-
felijke wijze de authentieke tango's uit de
volksbuurten van Buenos Airos tot leven.

En dat ondanks een niet gestemde piano
en een violist, die net zijn eerste vioolles
leek te hebben gehad. Maar de vier ove-
rige musici - op piano, bas, gitaar en
bandoneon - speelden met zodanige
overgave, hartstocht en perfecte instru-
mentale beheersing, dat de melancholie,
de liefde, het geweld en het volkssenti-
ment in al hun overtuigingskracht en
meeslependheid tot klinken werden ge-
bracht.
Vanwaar dit tango-project in Maastricht?
Het antwoord op dezevraag zal zeker in
verband moeten worden gebracht met de
grote belangstelling, die de laatste jaren
in Europa voor de tango aanwijsbaar is.
De aanwezigheid van Argentijnse banne-
lingen in West-Europa, de initiatieven
van professionele dansers en dansdo-
centen en niet in de laatste plaats de con-
certen van Astor Piazzola, die met zijn
kermende bandoneon bij velen be liefde
voor de oertango- de tango dus die in de
buitenwijken van Buenos Airos in het
midden van devorige eeuw is ontstaan -heeft opgewekt.

De oorsprong van de tango - het woord
is waarschijnlijk afgeleid van het Afri-kaanse tambó, dat trommel betekent - is
onduidelijk. De aanwezigheid van Span-
jaarden, Engelsen, Italianen, Fransen,
Afrikanen en Indianen in het Buenos
Airos van rond 1850 duidt op een 'veel-

kleurige' muzikale achtergrond. Invloe-
den van de candomde, trommelmuziek
van de negers en de Cubaanse habane-
ra zijn aantoonbaar. In het begin van zijn
ontwikkeling werd de tango gedanst op
de straathoeken in de arme wijken en in
de lagere milieus van bordelen en kleine
cafés. De tango was een uiting van een
gemoed van de vaak trieste levensom-
standigheden van de mensen, die van-
wege zijn provocerend, gewaagd en sen-
sueel karakter werd geweerd uit de 'fat-
soelijke' danssalons. De tango werd aan-
vankelijk dan ook alieen door mannen
gedanst, later gevolgd door de hoeren.
Via de bordelen, die ook bezocht werden
door mannen uit het centrum van de
stad, kwam de tango uiteindelijk ook in
de hogere sociale milieus terecht, maar
hij werd daar pas volledig geaccepteerd,
nadat hij in Parijs door Argentijnse musici
was geïntroduceerd in het begin van
deze eeuw. In de Parijse salons werd de
tango een elegante, voornaam aristocra-
tische en gecompliceerde dans, die met
uiterste concentratie gedanst moest wor-
den. Sinds die tijd is de tango langzamer
geworden en bezit hij een grotere intimi-
teit. Maar aan innerlijke rijkdom, aan sen-
timentaliteit en aan ritmische oerkracht
heeft de tango helemaal niets ingeboet.
Dat maakten de Argentijnse musici uit
Parijs afgelopen zaterdag ook in Maas-
tricht duidelijk. , ,- .Jos Frusch

HST brengt
amusante
komedie

HEERLEN - Een goedgelovige vrouw,
de 'gow blutsj' tant Zeef, laat zich over-
rompelen door een stel slimme rakkers,
die het op haar geld hebben gemunt.
Door zich voor te doen alsverre familiele-
den, weten ze het hart van de tant Zeef te
winnen. De vrouw slooft zich uit, heeft
niet in de gaten dat ze bedonderd wordt.
'Stom toch', is de eerste gedachte, 'echt
iets voor een toneelstuk. Maar 's mor-
gens lezen wij in de krant, dat twee man-
nen in Maastricht uit de woning van een
alleenstaande vrouw duizend gulden
hebben gestolen. Ze liet de mannen, die
zich aandienden als controleurs van de
bouwvereniging, argeloos hun gang
gaan. Het thema van 'Dr Sjat van de tant
Zeef', de nieuwe productie van het HST,'
is dus niet zo gek als het op 't eerste oog
lijkt! Het toneelstuk is een dialectversie
van 'Lucie's baby', van de Amerikaanse
auteur JohnPatrick, bewerkt door dialec-
tauteur/poëet/acteur Jon Erkens.
En daar zit ze dan, de tant Zeef, tussen
de tweedehands spullen waarmee ze
haar spaarcentjes heeft vergaard. Daar
komt ze binnen, 't Maria, de overbuur-
vrouw met haar gewoonte steeds koffie,
suiker of rozijnen te komen lenen. Twee
voortdurend kibbelende vrouwen, maar
door een ijzersterke vriendschap verbon-
den. Typen, zoals wij ze ons uit onze
jeugd in deze streek herinneren. Ze
staan centraal in een amusant stuk, be-
doeld om de theaterbezoeker te amuse-
ren. Wie 'Streektheater' zegt, wéét wat
hem wacht! En wie zei ook weer: 'de dag
dat ik niet gelachen heb, heb ik niet ge-
leefd!'? Van meetafaan was devolle zaal
daarvoor in de stemming, zorgen had
men bij voorbaat thuis gelaten.

De rol van tant Zeef werd ingevuld door
Hetty Pluymen (36), die daar een hele
kluif aan had. Een enorme hoeveelheid

sappige tekst was haar deel. Zij lic!'
niet van haar apropos brengen, wi"
den haar geen enkele maal op cci1
zeling betrappen. Er werd nochtansI
der souffleur gespeeld. Met LiesW11
deTillaard als de buurvrouw Maria |fde zij een authentiek yolks duo, dat
keiijk uit de bus kwam. Corry LouveJ
als Sjanet, Piet Boonstra als Ni<
brein van de bedriegersbende, Jo
kens als zijn niet erg snuggere ge*
dezoon Mai en oudgediende Harry
sen in de oer-komieke rol van Opa,
den voldoende tegenspel om de o j
ring op gelijk niveau te laten verf'
Het leukste moment, en dat kwam tii
rassing, noteerden wij als sluitstuk'
de pauze, toen de tant Zeef haar i
naamde familie bekend maakte d'
haar erfenis had geregeld. Deze bie
zijn vastgezet op de baby 'Josje', di<
geboren moest worden. En dan ti'
denken dat de zwangerschap van S!alleen maar uit... een kussen besta 'Jammer dat het stuk na de pauze,
op het moment dat het 't spannends
moeten zijn, naar de ontknoping to.zakte. Waren de acteurs te moe o
nog 'n keer enthousiast tegen ai\
gaan? Een première-probleem? Eef
kortkoming onderkennen is ze co)
ren. Wij nemen dan ook aan dat 'Di
van de tant Zeef', onder regie van
Hoogendam, nog te zien op 29 en 3<
vember en op 6 en 7 december, als
gaaf stuk volkstheater, als een cornl
feest van de lach over het voetlicf
komen!

Mya MI

recepth. Meijer

Gemarineerde
lamsbout
Benodigdheden voor 4 personen: V*
fles eenvoudige witte wijn, 1 el
azijn, 2 worteltjes, 2 takjes peterse-
lie en selderij, stukje foelie, 2 blaad-
jes laurier, plukje rosemarijn, 10 ge-
plette peperkorrels, 1 vi, 1 lamsbout
van ruim 1.250 g, 3 teentjes knof-
look, 1 tl oregano, 100 gboter, 1 afge-

streken el tomatenpuree en maize-
na.
Voeg azijn, gesneden wortel, peterse-
lie en selderij, foelie, laurier, rosema-
rijn, peperkorrels en in ringen gesne-
den ui aan de wijn toe. Maak 6 diepe
insnijdingen in het vlees en steek
hierin de in de lengte gehalveerde
teentje knoflook. Laat de lamsbout
24 uur in de wijn marineren en keer
het vlees van tijd tot tijd. Droog vlees
af met keukenpapier en braad snel

aan alle zijden goudbruin in de boter.
Keer vlees af en toe en bedruip met
braadvocht. Voeg na half uur de on-
gezeefde marinade toe en de tomten-
puree, leg deksel op de pan en laat al-
les nog ruim een kwartier zachtjes
sudderen. Bind het braadvocht met
wat aangemaakte maizena.
Een lamsbout kan alleen sappig en
mals zijn als het vlees van binnen nog
rosé is. Geef er aardappelpuree bij of
witte bonen.

Oplossing
van

gisteren - t - - k - uJ
- o n z a I i !
reëel - I I
maai c r - \
- r o s s i g \
i e t - - s e |
- g i r o - n '- s e n e g a '

Uitgeversmaatschappij

Limburgs Dagbladb.v.
Directie:
J. Drost
mr. F.A.M, van Hellemondt
K.J. Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Bank: ABN Bank Heerlen

rek.no. 57 75 35 935
Giro: 10 35 100
Tel. abonnementen:

045-739881
advertenties:
045-739886

Rayonkantoren:
Brunssum 045-25$ j
Geleen 04494-4$
Hoensbroek 045-21'
Heerlen-Centrum 045-71?
Kerkrade 045-452932/45$
Maastricht 043-25*
Schaesberg 045-31 1'
Roermond 04750-1 8:
Sittard 04490-155
Valkenburg 04406-16"
Telex:
redactie 5$
overige afdelingen $
Abonnementsprijzen:
bij vooruitbetaling te voldoe 11
per kwartaal fl\
per maand f $'

Dinsdag 29 november 1988" 2

muziek I MkmW mmW

film MAT
beeldende kunst WK
theater
literatuur I

(ADVERTENTIE)

yOOR WIE OOK 'KWALITEIT' I N OG ENSCHOUW NEEMT...

mm* mim^mf wssssmi wm^st^mmmmHM^f^.: mvzr^MT wmm^ÊÊmmm
&&;y<wo%^''i''/''*£SÊÊmw&

■'M fÈÊÊ,
...ZAL HENSSEN EEN HELDEReVeUZE ZIJN.

i i ■
(jÊÈ JÊÊ—^i I—PnQQOn Henssen Heerlen b.v., Honigmanstraat 37

TJm I 101 IOOd I 6411 LJ Heerlen, telefoon 045-716705
! V_ Oogmeetkundig specialist-Opticien-Kontaktlensspecialist.

Limburgs dagblad

puzzel van de dag

panda en de meester-verknoperde komieke coco



Leden bonden
Buren akkoord
politie goed
HAAG - De ledenvan de poli-

onden ACP en NPB hebben gis-
-11 zoals verwacht het bereikte
öord met het kabinet goedge-
fd. Dit betekent dat verdere ge-
Jd-e akties vervallen. Ook de

i^onderbreking op 12 december,
«g waarop de TweedeKamer de
'iebegroting behandelt, gaat
door.

Nederlandse korpschefs hebben
fren overigens het kabinet ver-
't de herverdeling van politie-
'oneel niet uit te voeren voordat
f staat aan welke vorm van poli-
jTg de politiediensten moeten
'oen.
'Van een een grootscheepse her-
ring niet veel meer in huis zal
[ten hebben de twee politiemi-
*rs van Dijk van Binnenlandse
ten en Korthals Altes van Justi-
echter al laten blijken met het
'[Jemen van het akkoord met de[den. Dat biedt voor het perso-
' van gemeentelijke korpsen
tal zekerheid over hun toekom-
,e Werkplek.

Vrouwelijke
managers beter

en slimmer
%EN - Vrouwen in leidingge-
vende functies zijn intelligenter
'an hun mannelijke collega's. Zij
*ijn ook zelfverzekerder en pak-

ken problemen resoluter en on-
bekommerder aan. Zij reageren
niet zo impulsief op mislukkin-
gen als mannelijke topmanagers,
die gewoonlijkveel minder over-
tuigend overkomen dan vrouwe-
lijke topkrachten.
Een en ander is gebleken uit een
studie van hetWestduitse econo-
misch magazine Capital over
eigenschappen van topmana-
gers.

Ontraden
In zijn antwoord zei minister Brink-
man de aanvaarding van de motie
'ernstig te ontraden. Hij is van me-
ning dat alle partijen (omroep, Ka-
mer, regering) het eerst eens moe-
ten worden over de cijfers die in de
voorbije dagen over de tafel zijn ge-
gaan. Brinkman stelde dat wanneer
wordt gepraat over het eventueel
verhogen van het uurbedrag geke-
ken dient te worden naar 'alle in-
komsten' van de omroepen. De mi-
nister doelde daarmee op inkom-
sten uit de gidsen, de Ster, de om-
roepbijdragen en de vereningings-
kassen.

Het CDA-Kamerlid Beinema toon-
de zich weinig onder de indruk van
Brinkmans betoog en kondigde aan
met 'een wijzigingsvoorstel' te ko-
men wanneer de minister de motie
naast zich neer zou leggen. Als dat
wijzigingsvoorstel wordt aangeno-
men is Brinkman alsnog verplicht
met extra geld voor de omroep over
de brug te komen.

Kwaliteit
De Kamer wil het hogere uurbedrag
omdat ze vreest dat de kwaliteit van
het programma-aanbod anders in
het gedrang komt en de concurren-
tiepositie van de Nederlandse om-
roepen wordt aangetast.

Vernielingen
aan vliegtuigen
Woensdrecht

WOENSDRECHT - Actievoer-
ders hebben in de nachtvan zon-
dagop maandag op de vliegbasis
Woensdrecht voor meerdan tien-
duizend gulden schade toege-
bracht aan NF-5 straaljagers. Ze
lieten banden van landingsge-
stellen leeglopen en beschilder-
den enkele vliegtuigen met leu-
zen.
De actie richten zich tegen het
plan een aantal NF-5 straaljagers,
die in Nederland buiten gebruik
worden gesteld,aan Turkije te le-
veren, zo bleek uit de leuzen.
Deze verwezen verder naar het

Koerdische probleem in Turkije.

Bij een Shell-tankstation aan de
rijksweg Almelo-Zwolle in de ge-
meente Raalte zijn in de nacht
van zondag op maandag van alle

tien de benzine- en dieselpom-
pen de slangen doorgesneden.
Volgens een woordvoerder van
de gemeentepolitie in Raalte
heeft tot nu toe niemandzich ge-
meld om de daad op te eisen.
Over de totale schade valt nog
niets te zeggen, maar deze loopt
zeker in de duizenden guldens.
Ook bij een Shell-tankstation
aan de A-18 (Doetinchem-Di-
dam) onder Didam is in de nacht
van zondag op maandag voor
tienduizenden guldens schade
aangericht. Van de daders ont-
breekt nog elk spoor.

" Eén van de bekladde straaljagers op de basis Woensdrecht.

Minister gaat dwars in tegen wens Tweede Kamer

Brinkman weigert
extra geld omroep

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Minister Brink-
man (WVC) wil niet tegemoet
komen aan de eis van de Twee-
de Kamer om volgend jaar 30
miljoen gulden extra uit te
trekken voor de omroep. Er is
naar het oordeel van de be-
windsman nog teveel ondui-
delijkheid over hoeveel het
maken van televisie per uur
concreet kost.

Een meerderheid in deKamer vindt
dat de dertig miljoen gehaald moet
worden uit de toename van de alge-
mene omroepreserve. Een motie
daartoe werd gisteren, tijdens de be-
grotingsbehandeling van WVC in de
TweedeKamer, ingediend door Bei-
nema (CDA), Niessen (PvdA) en
Nuis (D66).

Feite kritiek op weigeren visum voor Arafat
Geen verzet VS tegen

verplaatsen VN-debat
WASHINGTON - De Verenigde
Staten, die PLO-leider Yasser Ara-
fat een visum hebben geweigerd,
zijn niet tegen een verp'aatsing van
het jaarlijkse debat in de Algemene
Vergadering van de Verenigde Na-
ties over het Palestijnse probleem.
Wij steunen verplaatsing niet, maar
zijn er ook niet tegen, zo verklaarde
de woordvoerder van het ministerie
van Buitenlandse Zaken gisteren.

Arafat had de Algemene Vergade-
ring willen toespreken over het uit-
roepen van de Palestijnse staat.

Verplaatsing naar bij voorbeeld de
Europese VN-zetel in Genève is eéri
van de mogelijkheden om Arafat in
staat te stellen de Algemene Verga-
dering toch toe te spreken nu hy
New Vork niet inkomt. De Arabi-
sche Groep binnen de VN over-
weegt een resolutie van die strek-
king in te dienen.

Het Amerikaanse besluit Arafat
geen visum te geven, is in bijna de

hele wereld afgekeurd. Volgens de
secretaris-generaal van de VN, Ja-
vier Perez de Cuéllar, valt de weige-
ring niet te rijmen met de rol van de
VS als gastland.

Moskou vindt de weigering 'niet
constructiefen onwettig' en in strijd
met het akkoord tussen de Ver-
enigde Staten en de Verenigde Na-
ties over de VN-zetel. Ook in West-
Europa bestond weinig begrip voor
de weigering. Zowel minister Van
denBroek als de gehele Tweede Ka-
mer toonden zich telerugesteld over
het Amerikaanse besluit.

Verklaring onafhankelijkheid gehandhaafd

Estland negeert
afwijzing Moskou
MOSKOU - De leider van de Est-
landse Communistische Partij,
Vaijno Vjaljas, heeft zich zondag-
avond in een uitzending van de re-
gionale televisie gekeerd tegen de
afwijzing door het Kremlin van de
soevereiniteitsverklaring van de
Baltische republiek. Vjaljas voerde
aan dat Estland „niet zal terugko-
men" op de besluiten omdat Mos-
kou tegen is. De poging van het
Kremlin om de Estlandse onafhan-
kelijkheid te torpederen „betekent
niet dat wij de decreten van Moskou
accepteren", verklaarde Vjaljas bij
monde van Valle Feldman, een
woordvoerder van het Estlandse
ministerievan Buitenlandse Zaken.

De Estlandse Opperste Sovjet, het
parlement van derepubliek, besloot
op 16 november praktisch unaniem
de kleine Baltische republiek onaf-
hankelijk van Moskou te verklaren,
op het beleid van Defensie en Bui-
tenlandse Zaken na.
Vjaljas hield zijn redevoering nadat

de nationale televisie een bericht
had gewijd aan een vergadering van
hetPresidium van deOpperste Sov-
jet in Moskou waarin de Estlandse
soevereiniteitsverklaring strijdig
werd verklaard met de grondwet.

' Het Presidium verwierp tevens vier
amendementen op de Estlandse
grondwet, aldus de Pravda van gis-
teren. De amendementen hielden in
dat Estland het recht van veto zou
krijgen op Sovjet-wetten, dat de
grond, de bodemschatten en de in-
dustrie werden opgeëist als eigen-
dom van Estland, dat burgers het
recht kregen om beslissingen van
autoriteiten voor de rechter aan te
vechten en dat privé eigendom
werd gelegaliseerd.

Vandaag vergadert de Opperste
Sovjet, het federale parlement van
de Sovjetunie, over de voorgestelde
grondwetswijzigingen. Die worden
door de Baltische staten als een be-
dreiging van hun rechten ervaren.

binnen/buitenland

Kabinet
eekt contract
KEP open
I HAAG - Minister Van den
ft (Buitenlandse Zaken) moet
Pntract het paspoortproducent
[openbreken. Van den Broek
termer Lubbers hebben giste-
fefïnitief tot die aanpak beslo-
pu KEP er maar niet in slaagt
Bd een deugdelijk paspoort teperen. De minister praat van-
met interim-manager Van Dijk
CEP over de toekomst van het
oortproject. Ook de banken die
financieel op de been houden,
en vandaag ingelicht.

'enomen wordt dat Van den
k het contract met KEP niet
fraai zal opzeggen, maar nieu-
'ijzigingen zal voorstellen. Aan-
!nde voorwaarden of een afge-
ven samenwerking tussen

en bedrijven als de Staats-
kerij kunnen dan in het con-

worden opgenomen. Opzeg-
van het contract leidt tot een
juridisch steekspel tussen

heid en KEP en schadeclaims.
r wijziging van het contract is
!mming van de banken noodza-
k. Die hebben 100 miljoen in
tedrijf gestoken,
'egeringsfracties CDA en WD
gisteren op de hoogte gesteld
«et kabinetsplan, maar hebben
daar nog niet aan gebonden.
den Broek zal vandaag de

*de Kamer via een brief infor-
en over de afwikkeling van de
>oortaffaire.

Steeds meer
part-timers
in onderwijs

DEN HAAG - Van 1 oktober 1883
tot 1 oktober 1987 is het aantal vrou-
wen met een deeltijdbaan in het ba-
sisonderwijs fors toegenomen. Dat
schrijft minister Deetman (Onder-
wijs) in schriftelijke antwoorden op
Kamervragen.

In 1983 hadden 24 op de 100 onder-
wijzers een deeltijdbaan. Van hen
waren er 22 vrouw en twee man. In
1987 hadden veertig op de honderd
onderwijzers een deeltijdbaan; 36
vrouwen en vier mannen. In het
voortgezet onderwijs is sedert 1983
het beeld niet veranderd. Deeltijd-
arbeid was daar echter al een veel
voorkomende zaak, aldus Deetman.
De minister signaleert dat de werk-
loosheid in het onderwijs met name
onder vrouwen hoog is. Bestrijding
van werkloosheid onder die catego-
rie dient dan ook evenzeer emanci-
patiedoeleinden als algemene socia-
le oogmerken, aldus de ministervan
Onderwijs.
De bewindsman gaat er nog steeds
van uit dat de wet op de basisvor-
ming op 1 augustus 1989 van kracht
zal zijn. Maar scholen die daaraan
op die datum nog niet toe zijn, zul-
len dat moment laten passeren, zo
verwacht Deetman.

EG beperkt
visvangsten

BRUSSEL - De Europese (en dus
ook de Nederlandse) vissers zullen
volgend jaarvan een aantal soorten
vis aanzienlijk geringere hoeveelhe-
den mogen vangen. Dat blijkt uit de
vangstvoorstellen voor 1989 die de
EG-commissie gisteren in de Euro-
pese visserijraad in Brussel op tafel
heeft gelegd.
De Commissie heeft voorgesteld dat
er volgend jaar twintigprocent min-
der kabeljauw, tien procent minder
haring en tien procent minder ma-
kreel uit de Europese visserijwate-
ren wordt weggevangen.
De Commissie acht de vangstver-
minderingen nodig op grond van
rapporten van biologen. Uit die rap-
porten blijkt dat de visvoorraden
zich niet gunstig ontwikkelen. Dat
is een gevolg van overbevissing die
zich in de voorgaande jaren heeft
voorgedaan.

Minister Braks onderkent dat de
visserijvoorstellen van de Commis-
sie de Nederlandse vissers voor nog
grotere problemen zullen stellen.
„Maar men kan nu eenmaal geenvis
vangen die er niet is. Als de biolo-
genvaststellen dat er minder gevan-
gen kan worden dan moeten de vis-
sers zich daarbij neerleggen. Ge-
beurt dat niet dan ontstaat er een si-
tuatie zoals diezich enige jaren gele-
den bij de haring voordeed. Toen
kon er vijf jaar lang geen haring
worden gevangen", aldus de minis-
ter.

Dreigend tekort
winkelpersoneel

RIJSWIJK - De perso-
neelsvoorziening voor
winkels en kleine be-
drijven dreigt in acuut
gevaar te komen. Het
aantal jongeren dat dit
jaar naar het zogeheten
leerlingwezen gegaan
is, is met 41.000 even
grootals in 1987. In 1989
zal dat aantal dalen. Dit
heeft het Koninklijk
Nederlands Onderne-
mersverbond (KNOV)

gisteren bekendge
maakt.

Oorzaak van deze ont-
wikkeling is detanende
belangstelling onder
jongeren voor het lager

beroepsonderwijs, al-
dus het KNOV. Ook
daar waar het aantal
leerlingen groeit, is de
vraag vanuit de bedrij-
ven groter dan het aan-
bod. Het midden- en

kleinbedrijf (winkels en
ondernemingen tot
honderd werknemers)
is voor zijn personeels-
voorziening in sterke
mate afhankelijk van
het lager beroepsonder-
wijs. De laatste jaren
groeit de behoefte aan
nieuw personeel; de
werkgelegenheid stijgt
vrij snel in de kleinere
bedrijven.

Riskant
Het fel oplaaiende nationalis-
me in Armenië, Azerbajdzjan
en de Baltische republieken
heeft de Sovjetrussische
partijleider Michail Gorbats-
jov ertoe genoopt een felle
veroordeling over die ontwik-
kelingen uit te spreken. Het
wil wel wat zeggen als de
Grote Propagandist van
glasnost (openheid) en pere-

strojka (campagne voor ingrijpende hervormingen binnen de Sovjet-
maatschappij) zo fel van zich afbijt als hij dat nu gedaan heeft.
De toestand is ronduit ernstig te noemen. Bij voortgaande turbulen-
tie dreigt het Kremlin zijn greep op de gebeurtenissen te verliezen,
en het is duidelijk dat een en ander catastrofale gevolgenkan heb-
ben voor het proces van de reformatie in de Sovjetunie en voor pre-
sident en partijleider zelf.

Gorbatsjovs pijlenvan kritiek zijn vooral gericht tegen Estlandse po-
gingen om in deze republiek een nieuwevorm van soevereiniteitbin-
nen de Sovjetunie en een veto over besluiten van Moskou te be-
werkstelligen. Het is eigenlijk ietwat tragisch dat Gorbatsjov zijn af-
keurende woorden vooral uitstort over een volksdeel dat zich in
groot politiek bewustzijn ten volle achter de perestrojka-gedachte
schaart, zij het met al te grote voortvarendheid, die - dat valt niet te
ontkennen - verkeerd kan uitpakken. De inschakeling op beperkte
schaal van de strijdkrachten in Armenië en Azerbajdzjan ter beteu-
geling van de onrust aldaar impliceert reeds enig reputatieverlies
van Gorbatsjov en zij betekent tegelijkertijd koren op de molen van
de conservatieven in het Kremlin, voor wie het perestrojka-program-
ma van de partijleider niet minder dan een gruwel is. Uitbreiding van
geweld over de Baltische republieken kan derhalve dramatische
consequenties hebben.

Onder Stalin, Chroesjtsjov of Brezjnjev had het leger bij ontwikkelin-
gen als de huidige in Estland allang ingegrepen. Dit is nu (nog) niet
gebeurd. Perestrojka en tanks ter handhaving van de orde zijn im-
mers volledig tegengesteld aan elkaar. Gorbatsjov beseft dit als
geen ander. Vandaar zijn grote terughoudendheid. Er kan nochtans
geen twijfel over bestaan dat het proces van hervormingen zijn ris-
kantste fase doormaakt sinds de lancering er van, nu twee jaargele-
den. F.S.

PUNT UIT
Gespannen

" De diplomatieke betrekkin-
gen tussen Joegoslavië en
Australië zijn sinds gisteren ge-
spannen na een schietincident
voor het Joegoslavische consu-
laat in Sydney, waarbij een een
13-jarige jongenvan Kroatische
afkomst ernstig werd gewond.
De bewaker van het consulaat
opende met zijn automatisch
geweer het vuur op de jongen
en andere jeugdigebetoger» die
het gebouw wilden bestormen
om de Joegoslavischevlag neer
te halen. De naar schatting
1.500 Kroatische emigranten
betoogden voor het consulaat
voor een onafhankelijke Kroa-
tische staat in Joegoslavië.

Wapens
" In de Mozambiquaanse ha-
venstad Beira is gisteren Zuid-
afrikaans militair materieel
aangekomen. De zending is be-
stemd voor het Frelimo-rege-
ringsleger. De militaire hulp-
middelen, die niet nader gespe-
cificeerd zijn, zullen worden ge-
bruikt in de oorlog tegen de
vroeger door Zuid-Afrika ge-
steunde rebellenbeweging Re-
namo. Het is de eerste keer sinds
de onafhankelijkheid van Mo-
zambique in 1975, dat Zuid-
Afrika militaire goederen le-
vert aan het marxistisch-leni-
nistische buurland.

Bolkestein
" Minister Bolkestein (Defen-
sie) heeft gisteren de Ver-
enigde Staten gewaarschuwd
niet zo nadrukkelijk te blijven
hameren op een grotere finan-
ciële bijdrage van Europese
landen aan hun eigen defensie.
Binnen de bestaande ruimte
moet volgens de minister ge-
keken worden naar een betere
besteding van de gelden. Wan-
neer de Amerikaanse regering
tot bezuinigingen op de eigen
defensie-uitgaven besluit,
„moet zij het uiterste doen om
de Amerikaanse militaire pre-
sentie in Europa te sparen",
verklaarde Bolkestein.

Ontmaskerd
" Israëlische veiligheidsfunc-
tionarissen hebben dertien ge-
heim opererende Palestijnse
terreurgroepen opgerold. De
groepen zouden aanslagen heb-
ben gepleegd tegen Israëliërs
en Arabieren in de bezette ge-
bieden.

Opgeheven
" De Raad voor de Bevrijding
van Suriname heeft zichzelf op-
geheven. De in 1983 opgerichte
beweging heeft zich naar eigen
zeggen steeds ingezet voor het
herstel van de democratie in
Suriname. De nieuu?e burgerrn
gering in Suriname maakt voor
deRaad het voortbestaan over-
bodig.

Kandidaat
"De Algerijnse president
Chadli Benjedid, die sinds
1979 aan de macht is, zal zich
bij de komende presidentsver-
kiezingen opnieuw kandidaat
stellen.

(ADVERTENTIE)
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"^ /ERVrCE RUBRIEK
Doorwerk- en ■ ■rffcregenkleding jgj
Schoenen en laarzen
Handschoenen, veiligheidskleding,
veiligheidsartikelen, alsmede wegmarkeringen,
verkeersborden, obstakellampen enz.

HYDRAFLEX NUTH gesorteïÏÏ
Kathagen 4, telefoon 045-243131 o*3" voorraad.

/. \ I heftruck-verhuur
maattrlcht MmJ I *f|V|l KS" f |

vanderbroeck 043-631400

Fax & Faxrollen
Speciale aktie-prijzen o.a. de Cashuwell Portable, een
handig, draagbaar apparaat van amper 5 kg, formaat 30
bij 30 cm, met mogelijkheden die u op 2x zo dure machi-

nes niet vindt.
Normale prijs ’ 3250,- nu voor ’ 2595,- of ’ 59,85 per

maand.
Faxrollen voor alle bekende merken leverbaar, scherp

geprijsd.
Bezoek de 1000 m2grote Roltex-showroom t.o. Makro
Nuth en maak kans op 10.000 gulden aan prijzen bij

onze Najaarsopruiming.
Kassa's, weegschalen, typemachines, telmachines,
prijstangen, etc. alles moet weg tegen speciale prijzen.

Roltex b.v. Nuth, tel. 045-242880 (10 lijnen).
Pracht zwaar Barok
BANKSTEL veel snijwerk,
iets moois, vr.pr. ’2750,-,
045-323830.
Oma' tijd mooie geloogde
eik. 3 drs. KAST met gesl.
spiegel ’ 525,-, potkachel
’175,-, 045-312164.
AQUARIUM te k. aangeb.
125x40x40 in nwst.. geh.
compl. ’ 265,-; 2 Hifiboxen
90 W. en Grundig stereo-

" comb. Tel. 045-717176.

Te k. TUINHUISJE geh.
uit wit kunststof 2.80x2.80.
Tel. 04498-56966.
Boskoop APPELS, ’0,50
per kg. Thull 18C, Schin-
nen; (
Gratis gebracht en geT,
plaatst nieuween gebruikte
gas-, kolen-, olie-, hout- an-
tieke KACHELS. Honder-den guldens voordeel. De
Kachelsmid. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Wilt u nog iets gemaakt hebben
voor cadeaus of uw inrichting voor

de feestdagen.
Wij zagen en schaven alles op

maat.
Zowel hardhout, zachthout

en plaatmateriaal.
Alle bouwhout bieden wij nu aan

tegen winterprijzen.
Vraagt aan ons!

Swart's houthandel bv
Schaesberg-Landgraaf

Wattstraat 5, tel. 045-313079
Geleen-Lindenheuvel
Kampstraat 6, tel. 04490-49270

Exclusieve DAMESKLE-
DING, second hand, nau-welijks gedragen, topmer-
ken o.a. Iceberg, Escada,
Krizia enz. enz. Inl. 045--454231.

Te k. GASFORNIUS m.
grootraam, als nieuw 1Va jr.

'. oud, zwaar eiken ronde sa-■ lontafel, goed in orde en
4-pits gaskomfoor, als
nieuw, tel 045-222084.

OPEN-HAARD-HOUT
2m3 ’70,-; ook haardhout
te k. Tel. 04459-1675.
40 tot 70% KORTING van
de nieuwpr.! Diepvriezers,
koelkasten, was- en droog-
automaten, kooktoestellen,
video, audio, stereoapp.
mcl. volle garantie, eigen
techn. dienst + gratis thuis-
bez. Alleen bij Vriesko, Sit-
tarderweg 132/136 Heerlen.
Tel. 045-726206/727342.

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. i

Betrouwbare Motorola-
communicatie-apparatuur hoeft u

nu niet meer ver te zoeken!
Voor informatie over Motorola-poiiofoons 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.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schiktvoor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044!

VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten.
Irote voorraad envoordeli-

ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.

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.
Houthandel Landgraaf
voor al uw bouw- en TUIN-
HOUT, ook geïmpreg-
neerd, dakplaten, eiken bal-
ken en bielsen, stookhout
gemengd ’7O- per m3.
Buizerdweg 8, ind.terr. Ab-dissenbosch-Landgraaf.
Tel. 045-318518.
SINTERKLAASTIJD ka-
doüjd, leuke kadoideeën op
autogebied in onze auto-
shop, keuze uit 1001 artike-len en voor elke beurs, kom
vrijblijvend kijken in onze
shop, ook op koopavondengeopend. G.G. Autoshop,
Heerenweg 286. Heerlen
(grote weg Heerlen-Bruns-
sum).

KLEUREN T.V. te koop,
heel mooi toestel 045-
-724099.
KLEUREN T.V. te koop 12
tip vol transistor, 045-
-270083.
HOUTHANDEL Impreg
de laagste prijs voor verge-
lijkbaar blank of geïmpreg-
neerd balk- en tuinhout,
huisjes enz. Prima biels

’ 27,50 thuisbez. In de Cra-
mer 104, Hrl. 045-751687.
Fa. Quaedackers biedt aan:
leren JASSEN, broeken en
rokken. Alleen voor handel,
tel. 045-462000.
Te k. magere huisbrand
ANTRACIETKOLEN no. 3
en 4, 045-319784.
Te k. eerste klas ANTRA-
CIETKOLEN ’ 17,50 per
zak. 37/2 kg. 045-723736.
OPENHAARDHOUT
eiken, op maat gez. en thuis
bez., ’ 85,-/m3. Houtzagerij
Windels Brunssum, 045-
-270585.
Grote
apparatuurshow

van topmerken inbouwap-
paratuur. Koken op gas, op
licht en in de magnetron-
oven mogelijk. Kom er
eens kijken bij: Vossen
Keukens, Eikenderweg 77,
Heerlen. Tel. 045-717555.

Keuken-aktie
In wit/beige 2.70 tot 3 m
kompl. m. app. (3 dlg. van-
af ’ 3100,-. In eiken land-
huis, 3 kleuren v.a.

’ 3990,-. Vossen Keu-
kens, Eikenderweg 77 en
Glaspaleis, Kerkplein
Heerlen.
Een wereld vol
keukendromen

vindt u in het Glaspaleis,
Kerkplein te Heerlen, in de
nieuwe Design-keuken-
studio van Vossen Keu-
kens Heerlen.
STARFASHION Groot-
handel biedt aan: dames-
en herentruien, jacks,
jeansbroeken, pantalons,
dames- en herenslips, jog-
gingpakken, viscose blou-
ses en rokken. Kinderjog-
fing en kinderspijkerjacks.

eanshemden, sweaters
enz. Dagelijks. In de Camp
32, Broeksittard, tel. 04490-
-19235. Geen partic. ver-
koop.
Gren. TAFEL + 2 armstoe-
len, afzuigkap BBC z.g.a.n.
Tel. 045-313858.
Te k. 5-laden DIEPVRIES-
KIST, prijs n.o.t.k. Tel.
410119, tussen 9.00 en 18.00
uur.
GRINDTEGELS 6Öx4Ö
’3,60 p.st.; 40x40 ’2,80
p.st; kfinkers ’ 17,60 p.m2;
opsluitband 15x5 ’2,70
p.st. Alles mcl. BTW. Ookbetonplaten en platen voor
schuttingen e.d. Creugers
Beton, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877 (bij Herschi).

Parketteur
zoekt werk. Ik leg alle soor-
ten parketvloer en tegen
concurrerende prijzen.
Ook opknappen van be-
staande vloeren. Houkes
Parket, Voerendaal, tel.
045-750305; Sittard, tel.
04490-25157.
Tek. moderne leren dames-
en HERENJASSEN tegen
fabrieksprijzen, tel. 045-
-228570.
Pracht zwaar Barok
BANKSTEL veel snijwerk,
iets moois vr.pr, ’ 2750,-, tel.
045-323830.
FITNESSAPPARATUUR:
hometrainers, roeiappara-
ten, compl. fitnessstations,
chroom nalterstangen van-
af ’ 52,-, halterschyven va.

’ 2,40 per kg; alles uit voor-
raad leverbaar. Smash, afd.
fitness, Theaterpassage
Kerkrade, tel. 045-459230.
STUNTEN bij Boetiek
Beau. De 1000eklant krijgt
'n videorecorder cadeau.
De laatste Miami-Vice col-
berts ’45,-; jeans, stretch,
bandplli, basis, trader, wijd
en halfwijd geen f 109,-
-maar van ’37,50 tot ’50,-.
De laatste winterspijkerjas-
sen ’ 85,-. De mooiste swea-
ters v.a. ’27,50. Ook kin-
derkleding. Hogeweg 77A
Voerendaal. 's Maandags
gesloten.

Wilt u sneleen fijne baan of
zaak? Als RU-INSTRUC-
TEUR (m/v) of rijschool-houder (m/v)? Met het Ka-
derschooldiploma, erkend
door ministerie, kunt u echt
meteen aan de slag. Dag-,
zaterdag- en avondoplei-
ding start binnenkort in
Amsterdam, Best, Delft,
Utrecht, Zwolle. In een half
jaarkunt u een goede baan-
of een eigen rijschool heb-
ben. Wilt u vast en zeker
werk met toekomst? Vraag
dan de gratis studiegids:
Bel de Kaderschool (ook
Jsavonds) 04998-99425.
Club Pallast te Vaals vraagt
nog enkele DAMES. Tel.
04454-1195.
Club 2000 in Geleen kan
nog een MEISJE plaatsen.
Werktijd in overleg. Tel.
04490-42315.
Gevr. voor ADMINISTRA-
TIEF werk. 2 a 3 halve dgn.
p. week. Soll. onder vermel-
ding van opleiding + erva-
ring. Br.o.nr. LA 006, Fr.
Erenslaan 4, 6371 GV Land-
graaf
SERVEERSTER (ervaring
vereist), enkel zondag-
avond en/of eventueel deel-
tijd. Res. + Trocadero. Tel.
710686.
2 MEISJES gevr. voor pri-
véclub te Maastricht.
Event. intern. Tel. 043-
-218407. Vragen naar dhr.
de Jong.
Bekende bar vr. met spoed
2 leuke MEISJES, ervaring
niet vereist. Intern mog.
Voor info 04750-15802.
PART-TIME Werk. Meisjes
gevr. 17-19 jr. voor licht en
schoon produktiewerk als
oproepkracht, 10 a 20 uur
per week. Br. o. no. HO 635
aan Limb. Dagbl.. Kouven-
derstr. 215, 6431 HE Hoens-
broek.
MEISJE gevraagd voor pri-
vé en escort. Tel. 045-
-228975.
SLAGERSLEERLING ge-
vraagd, liefst met enige er-
varing. Tel. soll. na 18.00
uur, tel. 04455-1321, slagerij
Lenoir, Hoofdstraat 63, Me-
chelen.
Net meisje voor PRIVE-
CLUB met garantieloon.
Tel. 045-420042. .
TV-casting Europe zoekt
voor t.v.-werkzaamheden
in Italië TOPLESS-MO-
DELLEN voor glamour-
show. Voll. reis- en ver-
blijfsvergoeding. Zeer goe-
de verdiensten. Tel. op
dinsd. en donderd. 04702-
-2387.
Wie heeft tijd om elke dag
onze twee KINDEREN (5
en 6 jr.) naar school te ver-
zorgen teg. leuke vergoe-
ding van 7.15 tot 8.45 uur,
tel. X145-228527, bellen na 19
uur.
Gevraagd KAPSTER mo-
dern kunnende werken,
voor enige dagen per week,
coiffure Jo Smeets, Hoens-
broek, tel. 045-212445.
WINKELHULP voor don-
derdag en vrijdags gevr. m.
ervaring. Afd. vleeswaren
slagerij Jacobs, Kerkstr. 12,
Brunssum.
TAXICHAUFFEURS gevr.
v. vaste dienst en parttime,
dag- nacht- en weekend-
dienst, WAO-ers mogelijk,
Julianastraat 6, Brunssum.
Zeer rendabele BIJVER-
DIENSTE aangeb. voor de
directe verkoop van onze
milieuvriend, reninigings-
concentr. aan horeca, ïn-
stell, bedrijven etc, hoge
prov., interne opl. tel. 045--324301.

Uni flanel in Speciale aanbieding
wolpolyester *~\ W carnaval satijn
150 cm breed Q 1 RO

nu Oj 1"" m3ISAM4^^ nu j *ju

Groot assortiment \H£ER^^^C^^O Onze nieuwe
stoffen " < Dweaan^5-^073tat35 carnavalscollectie
150 cm breed / m, m m£?*n

umen J !o «««,»!««♦in wolpolyestero.a. ruiten, / Ookeev t erlen- \ 'S COmpleet.
strepen en.uni's . Groepen 15%
p.mtr. nu Oj^ korting.

1 fGevr. ELEKTROMONTEURS en hulpmonteurs, bel-
kend met woningbouw. Elektra Ophelders Rijksweg Zd.
146, Sittard 04490-12256.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

huishoudelijke hulp
voor een relatie in Kerkrade.

Werktijden dagelijks van 08.00 tot 09.30 uur. Liefst in
bezit van eigen vervoer.

Voor informatie over bovenstaande vakature kunt u te-
recht bij Marjon Janssen, afd. Schoonmaak,

tel. 045-718366.
Tempo-Team Uitzendbureau

Op de Nobel/Akerstraat Heerlen
Gevraagd: colonne ervaren
EINSCHALERS, direct te
beginnen. Bauhandwerk
GMBH, tel. 09492406-5063
tussen 17 en 20 uur.

Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas, water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
)TV/VIDEO-REPARATIE

Görgens. Tel. 045-314122
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
Voor alle dak- en ZINK-
WERK, dakdekkersbedrijf
P.H. Boumans, tel. 045-
-321252.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Scnillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
METSELAAR kan nog bin-
nenwerk aannemen, ook
steenstrips en voegen. Tel.045-213759.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating.
Ook tuinaanleg 045-326574.
VERBOUWING, woonka-
mer, keuken, bad, garage
tel. 045-326574.
TUIN opknappen, snoeien
en ieder ander klus. Tel.
045-272093 na 18 uur.

Grote sortering in HOME-
TRAINERS vanaf ’280,-;
roeitrainers BH vanaf
’395,-- uit voorraad lever-baar. Tweewielerspecialist
Math Salden Limbricht.
Te k. VESPA Ciao '88
sterw. vr.pr. ’llOO,-, tel.
045-315825.
Te k. VESPA Ciao sterw.

’700,- Mgr. Lemmensstr.
36, Nieuwenhagen.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhaeeen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen, tel. 045-
-725260.
Honde- en KIPPENHOK-
KEN vanaf ’ 195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Zeer mooie lerse SETTER-
PUPS met stamboom t.k.
Tel. 045-221268.
POEDELTJES te k., zeer
mooi. Thull 30a Schinnen.
Te k. DOBERMANNPUPS
z. goede stamb. Ned. stam,
ouders aanw. Tel. Ö45-
-272158.
Goed tehuis gezocht voor
DOBERMAN 3 jr. oud, lief
voor kinderen, waakzaam.
Kleine vergoeding gevr.,
tel. 045-228527.

ENIG IDEE WAT
GEHANDICAPT ZIJN KAN BETEKENEN?

/\/o GIRO *\

/* 06-3212166°*\

ENIG IDEE HOE WE GEHANDICAPTEN
KUNNEN HELPEN?

ALS HET JE WAT DOET, DOE DAN WAT.

Nest BOUVIERS geënt en
ontw., ouders aanw. Tel.
04499-3610.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.

Provlnciebox
Waarom verre afstanden

als het ook zo kan!
ledere provincie

zn eigen nummer.
Alle nummers
beginnen met

06-
-320.330

Groningen 23
Friesland 24
Drenthe 25
Overrijsel 26
Gelderland 27
Utrecht 28
Noord-Holland 29
Zuid-Holland. 83
Brabant 84
Limburg 86
Het is wel de bedoeling dat
je je eigen provincienum-

mer belt. We kunnen uiter-
aard niet verbieden dat je
op 'visite' gaat bij een an-

dere provincie,
0,50 p.m. Viditel pag. 611

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.

I

Voor Heerlen 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, In de Cramer 37, Heerlen,

tel. 739376

I LimburgsDagblad

KAMER te huur in studen-
tenhuis te Heerlen. Tel. 045-
-721268.

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 2*
11-1988 zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN:
1. Stichting Horecakrant, Heerenweg 220, 641'

AS Heerlen
Rechter-commissaris: mr. G.M.C.J. GemmeKfl-
van Delft
Curator: mr. S.L.G.M. Roebroek, Akerstraat 63.
6411 GX Heerlen, tel. 045-718962 (flnr. 1361»

2. H. Blankestijn, Mescherstraat 119, 3799
Moelingen-Voeren (B.), h.o.d.n. Copy Shop
Wijck, Rechtstraat 33, 6221 EG Maastricht.
Rechter-commissaris: mr. G.M.C.J. Gemmekfr
van Delft
Curator: mr. M.J. van Kan, St.-Jacobstraat 1&
6211 LA Maastricht, tel. 043-210416 («"'■
13614)

3. J. Gilissen, Omstraat 7, 6121 LM Bom.
Rechter-commissaris: mr. G.M.C.J. Gemmekfl"
van Delft
Curator: mr. drs. A.M.B.J. Derks-Höppen^
Walramstraat 20, 6131 BM Sittard, tel. 04490" I
17751 (flnr. 13615).

B. OPGEHEVEN:
4. Stichting Hippodrome, Schilberg 15A, Noor-

beek (flnr. 13660)
5. S. Schripsema, Deken Deutzlaan 228, Kerkra-

de (flnr. 13448)
6. H.W.Th.M. Roijen, Roserije 114F, Maastricht

h.o.d.n. H. Roijen (flnr. 13507).mmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmm++

KKtUli- ■ " "«*- 'iS- su :;:: «IXI l"-1^ ,11.000.- "°' 087% ".0* w
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I " CMV BANK-BRUNSSUM-KERKSTRAAT 2^
TELEFOON 045-251043. OJ\ f—\f—\r~ir\/7 W% A H 11/Vanl7.oo-21.00uurenzaterdagsvan V\k ( C=} Li \V/ KZ\INI|\
900-l3oouuro6-0227272 (gratis) )jË V^UUU \-J Uni V

Uw krediet waard|
kant en klaar I Qe nieuwste 1GORDIJN c " ... Il

voor de voordeur COllBCtlB IS I
p—*2«|r- binnen 1chenillevelours "#!#f""" _^_.iM

OVERGORDIJNSTOF VITRAGES
va. Ojdll

allergrootste en 180 hoog
mooiste keus in *% ttkfSvalletjes vanaf 5f js#9

H^-] HET GROENE KRUIS
n_T MAASTRICHT
De jaarvergadering
van het Groene Kruis Maastricht zal plaatshebben op dinsdag
20 december 1988 om 20.00 uur in het Maaspaviljoen,
Maasboulevard nr. 101, alhier.
Tijdens deze vergadering zullen de navolgende agendapunten
aan de orde worden gesteld:
1. Opening;
2. Notulen van de jaarvergadering d.d. 9 december 1987;
3. Ingekomen stukken;
4. Goedkeuring van het financiële verslag over 1987;
5. Bestuursverkiezing;
6. Vaststelling kontributie-hoogte voor het jaar 1989;
7. Binnengekomen voorstellen van leden;
8. Rondvraag;
9. Sluiting.
De agenda met de overige bescheiden liggen ter inzage op het
Regionaal Buro aan de Observantenweg nr. 10, alhier (geopend
van 08.30-17.00 uur).
Voorstellen van leden worden ingewacht tot uiterlijk 13
december 1988. **,

EMIrDS STERK GENOEG UQCRüJ
HEERLEN: Geleenstraatls, tel. 045-712306. BEEK: In de Makado, ingangOost, tel. 04490-76471. MAASTRICHT: Vrijthof 16, tel. 043-214480. y &JslßfllhlMlalhjS fj

Aanbieding is geldig t/m 5 december a.s. I— ■» — — —■ — « — m /̂/
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Océ neemt
belang in
Messerli

i^O - Het copieerconcern Océ-
<>er Grinten (Océ) krrjgt per 1

een belang van 20 pro-
ln de Zwitserse branchegenoot

[?rü, een familievennootschap
,1-000 werknemers die hiertoe
*aPitaal vergroot. Besloten is te-

een gezamenlijke onderne-
j* van Océ en Messerli, Océ
ez, in te brengen in Messerli.
egt in een toelichting op dezer <*at al zestig jaarwordt samen-, rkt met Messerli op reprogra-

Jïebied en dat de sterke positie
fMesserli op de Zwitserse kan-
l" en tekenmarkt in belangrijke

gebaseerd is op produkten en
illes van Océ. Enkele jaren gele-
gerd Schweiz AG opgericht

de verhuur en verkoop van
J*l hoog-volume Océ-kopieerap-
"*n voor het kantoor. Messerli
«e werkzaamheden van Océ

feiz voortzetten en verder uit-kien.

BEURS-OVERZICHT
kwakkelend
CSTERDAM- De Amsterdamse
(w ctenbeurs modderde maandag-
Hg Ind vei"der op de wijze van de
het .oPen dagen. HetDamrak deed
Wln ieder geval op eigen kracht,
<le j 'J trok zich weinig aan van
in a'ing in Wall Street. Een steun
O 6rug was de vaste dollar. De
ViStek°ersen bleven tot hetmid-
-810*uür dicht in de buurt van het
ij. niveau van vrijdag, maar daar-
in°'ng het even snel omlaag. Daar-
toe „r,ad weer een licht herstel op.
V^ternmingsindex ging dan ook
VQ. °',8 naar 96,8, waarna het slotg(>e op 97,2.t
<wVe\ het er aanvankelijk niet
fji„uitzag, was de omzet met
Vi müJoen alleszins redelijk.k' deze omzet kwam f628 mil-
le,, 1 voor rekening van de aande-
({^ ector. Relatief hoog scoorde de

hten dat het Prille OPECak-
S4o ZOU worden verstoord door
\ hadden weinig in-

n bleken ook niet juist.Het
V*tiH over **et Pr°duktieniveau
Vetrj e SroeP olieproducenten le-
'l>r? on- Olie een winst op van

'<u op f323,80.
*iiu ■Ven e internationals moest Hoogo-
efo'ts f 1,20 terug naar f63. Bij de
%,* fondsen viel ook uitgever
&o£ op, die f 1,20 won op f86,50.
Vk trok flink aan> maar sloot
0<Jnts f 1,50 hoger op f 140,50.
\ 7%n der Grinten verloor f3,50
h.J "i60,50 en Borsumij-Wehry
hei0" 0p f 105,50. Nedlloyd deed

nvankelijk goed, maar naeen
tfarifSte punt van f224 sloeë het
*HLiD°rtfonds de weg omlaag in
fer h eind kwam °P f 219,50, f 3 la-Qan vrijdag.

ir°te orders bij Van der Gies-
>eh ?n de nog niet nader omschre-
Qht "erstructurering werden goed
fUrf^fen. Een koers van fBB,«eB; n°ger > bleek echter te hoog
toepen en hgt slot kwam Qp fB2
Vati b?0011 van de cruisedivisiesbra iT , aan de Noorse Carnival
"e r w?i tQt de verbeelding, maar
"e heactie was voorzichtig. Gezien
hed"oeveelheid contanten die het
stiipi in huis kriJgt was de koers-Vrf« 4

g van enkele honderden gul-
H r^ 0t f 1215 toch nog beschei-
Hat e vraag bleef, wat er met dev«n , zal gebeuren. Een laatkoers
W eer f 12°0 bewees, dat aan-StUliu ders eerst rustig op hun**en bleven zitten.Vr ■5lUkir ln trek bleek Nutrieia. De
He» n Gemeenschappelijk Bezit
V v nu f4tot f237' terwijl die
"V „Verenigde Bedrijven eindig-k^°P f247, f3,50 hoger.

Europese vloot voorlopig compleet

Swissair annuleert
opties Fokker 100

Van onze correspondent
SCHIPHOL - De Zwitserse lucht-
vaartmaatschappij Swissair zegt de
zes opties voor Fokker 100 vliegtui-
gen niet te zullen omzetten in orders
en de opties niet meer te zullen ver-
lengen. „De maatschappij heeft de
komende jaren geen behoefte aan
meer vliegtuigen van dit type", zq
heeft de woordvoerdervan Swissair
maandag meegedeeld.

Een woordvoerster van Fokker liet
maandag echter desgevraagd weten
dat de zes opties zijn verlengd tot
het einde van het volgend jaar.
„Swissair heeft momenteel onvol-
doende inzicht in de markt na 1992.
Daarom zijn de opties verlengd.
Twee van de zes opties lopen vol-
gende maand af, de overige vier ver-

lopen in de loop van het volgendjaar", aldus de woordvoerster. Vol-gens haar is er sprake van een mon-delinge overeenkomst die dezeweek schriftelijk zal worden beves-
tigd.

Volgens de woordvoerder van Swis-'

sair heeft Fokker donderdag bij de
aflevering van de laatste acht door
Swissair bestelde Fokker 100 vlieg-
tuigen wel „nieuwe voorstellen"
aangekondigd. Wat die voorstellen
inhouden is Swissair op dit moment
niet bekend", aldus de woordvoer-
der. „Misschien is een mogelijke

verlenging een onderdeel van de
nieuwe voorstellen, maar daar we-
ten wij dan nu nog niets van".

Swissair bestelde in 1984 als eerste
de nieuwe Fokker 100 vliegtuigen.
Naast de plaatsing van een order
voor de levering van acht van deze
toestellen nam de maatschappij een
optie op zes. De Swissair-woord-
voerder zei dat de onderneming
„erg blij" met de Fokker 100 is. „Er
zijn geen klachten. De Fokker 100
operaties gaan heel goed", zo zei hij.

De opties zijn indertijd genomen
om er zeker van te zijn dat als zou
blijken dat er in de toekomst be-
hoefte bestaat aan meer van deze
vliegtuigen deze ook snel geleverd
zouden kunnen worden.

Olieprijzen meieen gestegen

Akkoord tussen
OPEC-landen

WENEN- De leden van de Or-
ganisatie van Olie-Exporteren-
de Landen (OPEC) hebben
gisteren een overeenkomst be-
reikt ter beperking van de olie-
produktie binnen het kartel.
De produktie van de OPEC-
landen wordt gedurende de
eerste helft van volgend jaar
beperkt tot 18,5 miljoen vaten
(van 159 liter) olie per dag. Iran
en Irak krijgen afzonderlijk
een even groot produktiecon-
tingent van 2,64 miljoen vaten
olie per dag en verder blijft de
basisprijs gehandhaafd op
achttien dollar per vat.

Na het bekend worden van het ak-
koord stegen de olieprijzenop de in-
ternationale oliemarkten. De Britse
oliesoort Brent uit het gelijknamige
Noordzeeveld, voor levering in ja-
nuari, schoot met negentig dollar-

cent omhoog tot 14,90 dollar per per
vat. Gasolie, eveneens voor levering
in januari,ging met zeven dollars in
prijs omhoog tot 142 dollar.
Het akkoord maakt een einde aan
twee jaar meningsverschillen bin-
nen de OPEC, waarbij Irak zich bui-
ten de afspraken heeft gehouden.
Irak heeft nu hetzelfde contingent
gekregen als Iran, namelijk 2,64 mil-
joenvaten per dag.
Verder is afgesproken dat de toe-
zichthoudende commissie van de
OPEC in maart weer bij elkaarkomt
en dat de zomervergadering van de
organisatie plaats vindt op vijf juni
1989.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 84,70 84,40
Ahold 84,60 84,40
Akzo 144,30 142,70
ABN. 41,00 40,90
Airenta 162,00 162,10
Amev 49,90 50,30
Amro-Bank 75,90 76,10
Ass. R'dam 139,50 139,00
Bols 139,00 140,50
Borsumij W. 106,80 105,50
Bührm.Tet. 54,70 54,90
C.S.M.eert. 62,40 62,00
Dordtsche P. 203,20 204,00
Elsevier 59,00 58,40
Fokker eert. 21,20 21,00
Gist-Broc. c. 39,60 39,00
Heineken 139,00 138,20
Hoogovens 64,20 63,00
Hunter Dougl. 72,80 72,20
Int.Müller 62,50 62,10
KLM 37,70 37,50
Kon.Ned.Pap. 42,50 42,10
Kon. Oüe 222,60 223,80
Nat. Nederl. 62,00 61,80
N.M.B. 179,00 179,00
Nedlloyd Gr. 222,50 219,50
Nijv. Cate 71,20 72,00
Océ-v.d.Gr. 266,00 260,50
Pakhoed Hold. 97,00 96,30
Phiüps 30,60 30,20
Robeco 93,50 93,60
Rodamco 154,00 154,20
Rolinco 88,20 88,60
Rorento 60,00 60,20
Stork VMF 23,60 23,50
Unilever 112,20 111,80
Ver.Bezit VNU 87,70 86,50
VOC 29,60 30,00
Wessanen 80,40 80,00
Wolt Kluwer 148,00 148,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 27,30 27,10
ACF-Holding 52,50 52,30
Ahrend Gr. c 147,40 147,00
Alg.Bank.Ned 41,70 41,60
AsdOpt.Tr. 23,00 22,70'
Asd Rubber 8,20 7,90
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 59,80 59,00
Aut.lnd.R'dam 55,00 55,00
BAM-Holding 214,00 213,50
Batenburg 63,50 63,00
Beers 116,00 115,00
Begemann 53,70 54,50
Belindo 422,00 422,00
Berkei's P. 4,80 4,80
Blyd.-Will. 21,00 21.00
Boer De, Kon. 249,00 250,00
de BoerWinkelbedr. 58,00 58,00
Boskalis W. 9,10 9,20
Boskalis pr 7,40 7,50
Braat Bouw 899,00 899,00
Burgman-H. 2950,00 2950,00
Calvé-Delftc 748,00 736,00
Calvépref.c 4170,00 4170,00

Center Parcs 55,80 55 50Centr.Suiker 62,30 6200Chamotte Unie 10.30 10^0Cindu-Key 97,50 9^BoClaimindo 405,50 40800Cred.LßN 64.00 64.00Crown v.G.c 64,20 65^00Desseaux 178,30 17830Dordtsche pr. 201,00 20200Dorp-Groep 39,80 4o'oo
Econosto 166,50 16450EMBA 106,00 noioobEnraf-N.c. 40,00 40 00
Eriks hold. 280,00 279^80Frans Maas c. 55,00 55J00Furness 60,50 59^0Gamma Holding 58,00 57,50
Gamma pref 5,80 530Getronics 24,50 24,00
Geveke 34,10 34J00Giessen-de N. 76,50 82 00'Goudsmit Ed. 138,00 137^00Grasso'sKon. 71,50 7140Grolseh 108,80 10800GTI-Holding 142,00 145,00Hagemeyer 69,00 69 00H.B.G. 165,00 164 20
HCS Techn 11,90 ihoHein Hold 120,00 11900Hoek's Mach. 142,00 141^00
Holdoh Hout 425,00 430^00Holec 14,40 1450
H.A.L.Tr. b 735,00 1195 00Holl.Am.Llne 742,00 1200,00 aHeinekenHld 120,00 119 00
HolLSeaS. ■ 1,34 1,39
Holl. Kloos 281,10 280,20
Hoop en Co 10,60 1100Hunter D.pr. 2,00
ICA Holding 17,00 17 00
IGB Holding 31,40 30,90
IHC Caland 16,30 16,70
Industr. My 148,00 148,00
Ing.Bur.Kondor 582,00 588,00
Kas-Ass. 30,40 30,20
Kempen k Beg. 198,00
Kempen Holding 14,90 15,20
Kiene's Stuk. 1220,00 1220,00
KBB 68,00 67,00
KBB (eert.) 67,50' 66,00
KonSphinx 58,60 58,90
Koppelpoort H. 248,00 248,00
.Krasnapolsky 147,60 147,60
Landré&Gl. 37,00 37.00
Macintosh 40,00 40,00
Maxwell Petr. 551,00 551,00
Medicopharma 61,00 60,50
Melia Int. 5,90 5,90
MHVAmsterdam 17,10 17,10
Moeara Enim 978,00 980,00
M.Enim 08-cert 12500,00 12600,00
MoolenenCo 31,60 31,40
Mulder Bosk. 38,50 38,50
Multihouse 9,70 9,80
Mynbouwk. W. 408,00 408,00
Naeff 225,00
NAGRON 45,00 45,50
NIB 445,00 442,00

NBM-Amstelland 11,60 1160NEDAP 245,00' 245,00
NKF Hold.cert. 198,80 199,50
Ned.Part.Mij 28,00 28,20
Ned.Springst. 6500,00 6600,00Norit 547,00 560,00
Nutrieia 233,00 237,00
Orco Bankc. 77,40 78,20
OTRA 385,50 383,00
Palthe 139,50 139.50
Polynorm 87,50 87,00
Porcel. Fles 112,00 113,00
Ravast 52,30 52,50
Reesink 55,70 55,00
Riva 44,50 44,90
Riva (eert.) 44,30 44,20Samas Groep 51,70 51,50SandersBeh. 72,00 72,00
Sarakreek 34,50 34,50
Schuitema 1075,00 1075,00
Schuttersv. 99,00 99,00
Smit Intern. 21,60 21,50
St.Bankiers c. 24,40 24,70
Telegraaf De 353,50 353|00
TextTwenthe 203,00 202,00
Tulip Comp. 67,80 66,30
Tw.Kabel Hold 105,90 104,40Tw. en Gudde 95,00 95,00
Übbink 74,80 77,00
Union Fiets. 16,80 16,90
Ver.Glasfabr. 204,00 204,00
Verto 57,50 58,00
Volker Stev. 41,50 40,50
Volmac Softw. 81,60 81,70
Vredestein 17,30 17,30
VRG Gem.Bez. 158,00 158,50Wegener Tyl 154,50 151,00West Invest 18,30 18,30
Wolters Kluwer 148,00 148,00
Wyers 56,50 56,80

Beleggingsinstellingen
'ABN Aand.f. 63,50 63,50ABN Beleg.f. 51,40 51,10
Aldollar BF $ 20,50 20,50
Alg.Fondsenb. 206,00 206,00
Alliance Fd 10,00 10,20
Amba 41,20 40,80
AmencaFund 235,00 a 234,00
Amro A.in F. 89,30 89,30
Amro Neth.F. 63,40 63.30Amro Eur.F. 60,50 60,40
Amvabel 94,00 93,90
AsianTigersFd , 50,00 50,00
BemcoAustr. 61,50 61,80
Bever Belegg. 25,60 25,60
BOGAMIJ 116,00a 114,00
Delta Lloyd 36,00 36,50
DP Am. Gr.F. 20,50 20,50
Dp Energy.Res. 32,00 32,00
Eng-H011.8T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 68,00 68,30
Eurinvestü) 105,00 105,00
Eur.Ass. Tr. 5,05 4,80
EurGrFund 46,60 47,10
Hend.Eur.Gr.F. 145,00 145,00
Henderson Spirit 64,60 64.70

Holland Fund 58,00 55,20 dHoll.Obl.Fonds 128,50 120,50 d
Holl.Pac.F. 96,90 96,80
Interbonds 592,00 595,00
Intereff.soo 29,80 28,80
Intereff.Warr. 203,80 202,00
Japan Fund 36,70 36.80
MX Int.Vent. 62,80 62,50
Nat.Res.Fund 1235,00 1235,00
NMBDutch Fund 30,70 30 70
NMB Oblig.F. 36,50 36,50
NMBRente F. 101,30 101,40
NMBVast Goed 35,70 35,70
Obam. Belegg. 178,20 178,40
OAMF 14,75 14,75
Orcur.Ned.p. 47,50 47,50
Rentalent Bel. 1356,50 1357,00
Rentotaal NV 31,00 31,00
Rolinco cum.p 99,50 99,50
Sci/Tech 17,40 17,20
Technology F. 16,60 16,80
Tokyo Pac. H. 240,00 240,00
Trans Eur.F. 61,10 62,00
Transpac.F. 488,00 487,00
Uni-lnvest 116,00 116,00
Unico Inv.F. 79,70 80,00
Unifonds 24,60 24,50
Vast Ned 120,10 120,10
Venture F.N. 38,50 38,50
VIB NV 84,00 84,00
WBO Int. 74,20 74,20
WereldhaveNV 201,50 d202,00

Buitenlandse obligaties
m EEGB4U) 107,50 107,00
3/2 EngWarL 36,00 36,00
5% EIB 65 100,00 100,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 32,50 32,50
Amer. Brands 53,70 53,50
Amer. Expres 26,60 26,20
Am.Tel.& Tel. 28,80 29,60
Ameriteeh 92,40 91,70
Amprovest Cap. 127,00 127,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 27,00 26,70
AU. Richf. 78,00 80,00
BATlndustr. ' 4,45 4,40
Bell Atlantic 70,00 70,00
BellCanEnterpr 37,90 38,00
Bellßes.Adlr 1,40 1,40
Bell South 39,20 39,40
BET Public 2,28 2,21
Bethl. Steel 20,80 20,75
Boeing Comp. 61,60 62,00
Chevron Corp. 45,50
Chrysler 25,60 25,00
Citicorp. 25,50 25,20
Colgate-Palm. 43,00 43,00
Comm. Edison 32,20 32,00
Comp.Gen.El. 402,00 400,00
Control Data 17,70 18,50
Dai-Ichi Yen 3170,00
Dow Chemical 84,80 84,00
Du Pont 81,00 80,20

Eastman Kodak 45,00 d 44,90
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 229,00 227,00
Exxon Corp. 42,20 42,20
FirstPaclnt 1,30
Fluor Corp. 20,00 19,75
Ford Motor 51,10 50,00
Gen. Electric 44,60 43,40
Gen. Motors 82,20 81,50
Gillette 33,00 33,00
Goodyear 48,00 48,00
Grace & Co. 25,00 25,10
Honeywell 59,80 59,50
Int.Bus.Mach. 116,50 116,50
Intern.Flavor 46,00 46,10
Intern. Paper 44,60 44,00
ITT Corp. 49,20 48,80
Litton Ind. 71,20 71,50
Lockheed 39,20 39,20
Minnesota Mining 59,00 58,25
Mobil 01l 42,70 43,20
News Corp Auss 11,50
Nynex 65,20 65,20
Occ.Petr.Corp 26,10 26,20
Pac. Telesis 30,00 30,40
P& O.® 6,00 6,00
Pepsico 39,70 39,00
Philip Morris C. 96,00 96,00
Phill. Petr. 19,50 20,00
Polaroid 35,00 34,30 d
Privatb Dkr 235,00
Quaker Oats 50,30 50,00
RJR Nabisco 86,70 87,00
StGobinFfr 542,00 535,00
Saralee 44,25 d 45,00
Schlumberger 32,80 33,60
Sears Roebuck 40,00 39,50
Southw.Bell 39,70 39,90
Suzuki (yen) 728,00 730,00
Tandy Corp. 41,00 40,60
Texaco 46,20 46.20
Texas Instr. 36,30 35,70
TI.P Eur. 1,61 1,61
ToshibaCorp. 1000,00 1000,00
Union Carbide 25,40 25,10
Union Pacific 61,50 60,60
Unisys 25,80 25,40
USX Corp 26,30 27,00
US West 56,90 56,80
Warner Lamb. 74,00 73,00
Westinghouse 51,80 50,70
Woolworth 51,20 50,80
Xerox Corp. 55,50 55,00 d

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 44,00 44,00
Am. Home Prod. 148,00
ATT Nedam 55,50 55,00
ASARCO Ine. 33,00
AU. Richf. 149,00 156,50
BoeingCorp. 118,50 118,50
Can. Pacific 29,00 30,00
Chevron Corp. 93,50. Chrysler 46,50 46,50
Ciücorp. 48,50 48,00
Colgate-Palm. 83,00 84,00
Control Data 31,00 31,50

Dow Chemical 164,00 164,00
Eastman Kodak 87,00 87,00
Exxon Corp. 81,00 80,50
Fluor Corp. 38,50
Gen. Electnc 84,80 83,00
Gen. Motors 160,00 159,50
Gillette 65,00 65,00
Goodyear 95,00 94,00
Inco 55,20 56,50
1.8.M. 223,50 221,00
Int. Flavors 87,00
ITT Corp. 96,50 94,00
Kraftlnc 185,00 185,00
Kroger 107,00 108,00
Lockheed 76,00 77,00
Merck & Co. 105,10 105,50
Minn.Min. 114.00 113,00
Pepsi Co. 74,50 74,50
Philip Morris C. 182,00 183,50
Phill. Petr. 35,50 36,50
Polaroid 68,00 67,00
Procter & G. 150,00
Quaker Oats 101,00 100,00
Schlumberger 64,00 64,00
SearsRoebuck 76,00 73,00
Shell Canada 62,80 62,80
Tandy Corp. 78,00 77,00
Texas Instr. 67,00 68,00
UruonPaciïic 118,00 118,50
Unisys Cosp 48,00 51,00
USX Corp 52,50 51,50
Varity Corp 4,00
Westinghouse 99,30 98,00
Woolworth 99,00 98,00
Xerox Corp. 104,00 104,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 517,00 507,00
Dresdner B. 294,00 294,00
Hitachi(soo) 1200,00 1200.00Hoechst 297,00 293,50
Mits.El.(soo) 400,00 400,00
Nestlé 7100,00
Siemens 476,00 470,00

Warrants
Akzo 35,20 34,50
AMRO warr. 5,50 5.30
Asia Pac Gr F. 4,80 4,80
Bogamü 9,90 10,00
Falcons Sec. 12,30 12,40
Honda motor co. 2150,00 2150,00
K.L.M. 85-92 119,80 117,00
Philips 85-89 38,00 39,00
St.Bankiers a 2,90 2,90
Stßankiers b 3,90 3,50

Euro-obligaties & conv.
IOVi Aegon 85 102,70 102,70
Aegon warr 14,70 14,70
lO'/iABN 87 98,80 98,80
13Amev 85 96,75 98,75
13Amev 85 98,30 98,30
10 AmevBs 103,30 103,30
11 Amev 86 99,60 99,60

14»/4Amro87 99,50 99,50
13Amro-BankB2 103.20 102,30
10/2Amro 86 98,00 98,00
10Amro 87 98,50 97,50
53/4AmroB6 101,10 101,10
Amro Bank wr 23,70 23,80
Amro zw 86 70,75 70,75
9 BMH ecu 85-92 102,50 102,50
7 BMH 87 98,25 98,25
11 CC RaboB3 104,25 103,50
9CCRabo 85 105.70 105,70
7 CCRabo 84 108,30 108,30
IOVsEEG-ecu 84 101,40 101,30
93/iEIB-ecu 85 106,25 106,75
12/2 HIAirl.F 96,00 96,00
12NIB(B) 85-90 103,00 103,00
11V4NGU83 104,70 104,00 a
10 NGU 83 102,00 102,00
2V« NMB 86 86,90 86,90
NMBwarrants 29,25 29,25
83APhil. 86 ■ 98,25 97,00
63/4 Phil.B3 95,25 96,00
M'AUn.Becumy 86 99,00 99,00
12'AUnil. 98,00 98,00

4% Akzo 69 210,00 208,00
s/2 Amro 69 398,00
9/t Gist 69 470,00 460,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,30 530Bredero eert. 1,45 1,40
11 Bredero 1,25 1,25
Breev. aand. 10,80 10,50 a
Breev. eert. 8,30 8,30
Leidsche Wol 2,10 1,90
LTV Corp. 2,50 2,40
Rademakers 29,00 29,00
RSV. eert 1,75 e 1,85
7/8 RSV 69 100,00 100,00

Parallelmarkt
Alanheri 15,20 15,00
Berghuizer 45,50 45,00
Besouw Van c. 36.00 36,30
CB ObUg.F.l 102,00 101,90
CB Obhg.F.2 102,10 102,00
CB Obüg.F.3 103.40 103,40
De Drie Electr. 25,50 2530
Dentex Groep 27,80 27,00
Dico Intern. 77,50 77,50
DOCdata 32,00 31,40
Geld.Pap.c. 66,20 66,50
Gouda Vuurv c 55,80 55,50
Groenendijk 24,70 24,60
Hes Beheer 196,00 196,50
Homburg eert 3,90 3,80
Infotheek Gr 18,10 18,00
Interview Eur. 7,40 730
Inv. Mij Ned. 39,00 38,70
KLM Kleding 25,00 24,50
Kuehne+Heitz 25.00 25,40
LCI Comp.Gr. 32,30 32,30
Melle 280,50 280,50
Nedschroef 63,50 62,50a
Neways Elec. 8.50 8.50

Pie Med. 10,90 10.60Simac Tech. 15,20 15,20
Text Lite 5,60 5,70
Verkade Kon. 290,00 a 287,00
Weweler 74,80 74,80

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c jul 45,00 162 1,60 150akzo c jan 130,00 126 16,50 14.00
akzo c jan 140,00 243 8,30 730akzo c jan 150,00 1026 3,50 3,00
akzo c jan 160,00 482 1,50 1,30
akzo c apr 150,00 143 8,00 730
akzo p jan 140,00 126 2,60 a 3,40
akzo p jan 150,00 141 7,70 8,60 b
akzo p apr 150,00 157 930 b 10,50
amro c jan 75,00 515 330 3,00
buhr c jan 55,00 122 2,00 2,00
p/fl c dcc 360,00 120 0,70 a 0,80
d/Fl c mrt 200,00 208 2,15 2,40
eoE c dcc 235,00 358 5,00 4,00
eoE c dcc 240,00 211 2,50 1,70
eoE p dcc 230,00 252 2.00 2,00
eoE p dcc 235,00 211 330 3.00
eoE p dcc 240,00 552 5,80 6.00
eoE p dcc 245,00 234 9,00 10,50
eoE p jan 240,00 569 7,70 8,60
eoE p feb 230,00 163 5,00 6.00
kim c jan 40,00 284 0.90 0.80
kim c apr 40,00 285 230 2,00
kim p jan 40,00 132 2,90 3,20
nlw p feb 102,50 200 1,40 a 1,50
nly c mei 102.50 250 o.Boa 0,50
nly c nov 100,00 250 2,00 a 1,80
obl p nov 97,50 1000 0,65 0,60
phil c jan 30,00 192 1,50 130 bphil c 091 55.00 678 2.00 1.90
phil c 093 30,00 455 7,50 7,50
phil p jan 30,00 200 1,00 130
phil p apr 27,50 196 1,00 1,00
phil p apr 30,00 144 230 2.40
phil p 093 30,00 209 6.10 630 b
ohe c jan 210,00 258 1530 16.50
olie c jan 220,00 266 7,50 7,80
olie c jan 230,00 799 3,00 3,40
olie c jan 240,00 381 1,10 130
olie c jan 250,00 457 0,60 a 0.50
olie c apr 240,60 171 4,40 4,90
olie c apr 250,00 305 2,30 2.70 a
olie p jan 210,00 123 130 1.00
ohe p jan 220,00 417 3,40 330
olie p jan 230,00 306 9.00 8.00
ohe p 093 230,00 185 33,50 33,00
unil c jan 120.00 730 1,60 1,40
unil c jan 130,00 164 0,50 0,40
unil p jan 120,00 128 8,80 8,70

■- laten g^biedae-rei-di».
Bobleden D= liter-remi».
c=ei-claim k-gedaan + a
d=ai-di«idend l-gedaaatg
afgedaan + bieden rt-slotkoan «orige dag
1-aMaaa+lat» tk-ilottoarc gistere*

economie

AOrond voor
troentezaken
'ECHT - Voor het eerst in tien
's er weer een CAO voor de
18.000 werknemers in de groen-

De werknemers in deze
"an de detailhandelmoesten het

zonder CAO stellen van-
? onderling gekrakeel in het
»Beverskamp, aldus woordvoer-en vakbonden en werkgevers.

vielen voor hun ar-
Svoorwaarden noodgedwongen
5 op een soort basisregeling
de detailhandel waarin slechts

** dat ze minimaal het mini-toon moeten krijgen en waarin
*at secundaire arbeidsvoor-

den waren geregeld. Dank zij
'hans bereikte principe-akkoord
(het winkelpersoneel in het
itewezen vanaf volgend jaar

op een echte CAO met heuse
Voorts kunnen de

piemers met Vut als ze 62 zrjn.
J branche was tot nu toe hele-" geen Vut-regeling van kracht.

van de werkge-
loemde de CAO een goede

J- ..In de concurrentie met het
streeft de groen-

gillist naar verbetering van de
J'tteit en service. Daarvoor heb

ffJed gemotiveerd personeel no-
goede arbeidsvoorwaarden

.^n zeker perspectief bieden.
Jzrj de salarisschalen bij voor-

*hoeven de mensen niet meer
'Jg op het niveau van het mini-
loon te zitten", aldus de werk-
'Szegsman.

Belgische vakbonden willen niets weten van massa-ontslag
Bezetting Philips in Leuven

LEUVEN - Arbeiders van het Philips-bedrijf in het Belgische
Leuven hebben gistermorgen een deel van het bedrijf bezet.
Tijdens een personeelsvergadering die door ruim 1.000 men-
sen bezocht werd is de eis gesteld dat er geen ontslagen mogen
vallen. De Belgische vakbonden hebben inmiddels geweigerd
te praten over een „sociaal plan".

Vrijdag kondigde Philips aan dat
het personeelsbestand bij de vesti-
ging in Leuven meer dan gehal-
veerd zal worden. Er moeten 710
van de 1.210 arbeidsplaatsen ver-
dwijnen. Deze personeelsverminde-
ring is de grootste diePhilips ooit in
België heeft doorgevoerd.
De plannen van Philips hebben in
België tot heftige reacties geleid.
Louis Tobback, dein Leuven woon-
achtige minister van binnenlandse
zaken, haalde in het afgelopen
weekeindefel naar Philips uit. „Dat
het bedrijf de Leuvense werkne-
mers jarenlang onder druk zet en ze
vervolgens als oud vuil op straat zet
is volgens mij alleen mogelijk door-
dat dit bedrijf in andere delen van
de wereld nog steeds mensen voor
zich kan laten werken tegen slaven-
lonen", aldus de socialistTobback.
Deze uitspraak slaat op de plannen
van Philips om de zogeheten audio-
produktie in Leuven geheel te slui-
ten. Deze produkten kunnen in het

Verre Oosten vervaardigd worden
tegen 25 procent van de loonkosten
diemen in Leuven kwijt is, zo heeft
het bedrijf laten weten.
De hoofdredacteur van het Vlaamse
blad „De Morgen", Paul Goosens,
sprak er gisterenzijn verbazing over
uit dat de Philips-leiding in Eindho-
ven „kennelijk geen voorafgaand
overleg heeft gepleegd met de (Bel-
gische) regering". „Eindhoven heeft
blijkbaar met alles rekening gehou-
den, behalve met het feit dat enkele
politieke zwaargewichten binnen
en buiten de regering hun electorale
basis in het Leuvense hebben", al-
dus Goosens.

Gieterij verkoopt
Weerter bedrijf

TEGELEN/HOENSBROEK
IJzer- en metaalgietery De Globe,
met vestigingen in Hoensbroek
(Globon), Weert en Tegelen, wil Na-
tuurbeton in Weert verkopen. Het
bedrijf, waar 24 mensen werken, is
jaren geleden al als een zijdelingse
activiteit binnengehaald maar past
niet meer bij De Globe. Binnenkort
wordt overeenstemming verwacht
over de overdracht van de aandelen,
aldus ce directie.
Kandidaat-koper is A.J.J. van de
Braak in Weert, die het bedrijf als
particulier wil overnemen.
De vakbonden zijn geïnformeerd
over de voorgenomen aandelen-
overdracht. De ondernemingsraad
van Globe is om advies gevraagd.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 28-11-1988 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.350/26.850-,
vorige ’ 26.050-/ 26.550 ; bewerkt ver-
koop ’ 28.450, vorige ’ 28.150 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 350-/420 vorige

’ 345/ 415; bewerkt verkoop ’460 la-
ten, vorige ’460 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,90 2,02
Brits pond 3,46 3,71
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) 1,27 1,45
Can. dollar 1,58 1,70
Franse fr. (100) 31,70 34,20
Zwits. fr. (100) 132,25 136,75
Zweedse kr. (100) 30,75 33,25
Noorse kr. (100) 28,50 31,00
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill (100) 15,70 16,30
Spaanse pes (100) 1,64 1,79
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 45,75 48,75
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06
lers pond 2,86 3,11
Jap. yen (10.000) 157,00 162,00

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 1,95225-95475
Brits pond 3,5940-5990
Duitse mark 112,750-800
Franse franc 32,985-3,035
Belg. franc 5,3795-3845
Zwits. franc 134,740-790
Japanse yen 159,90-160,00
Ital. lire 15,180-230
Zweedse kroon 32,345-395 .
Deense kroon 29,240-290
Noorse kroon 30,005-055
Canad. dollar 1,63625-63875
Oost. schiU 16,0310-0410
lers pond 3,0100-0200
Spaanse pes 1,7160-7260
Gr. drachme 1,3050-4050
Austr.dollar 1.6950-7050
Hongk.dollar 25,00-25,25
Nieuwz.doUar 1,2725-2825
Antill.gulden 1,0800-1100
Sunn. gulden 1,0800-1200
Saudische rial 51,90-52,15
Ecu gulden 2,3375-3425

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP/-
CBS-indices over deAmsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
algemeen 272,9 270,3
alg.-lokaal 266.6 263.9
internationals 279,8 277,2
industrie 241,0 238,5
scheep/luchtv. 218,5 215,7
banken 334.9 333,0
verzekering 556,7 552.5
handel 453.2 447,2
cbsobl.index 117,3 116,8
rend. staatsl. 6,02 6.09
waarvan 3-5 jr 5,87 5,93
waarvan 5-8 jr 6,05 6,12waarv.s langst 6,28 6,35
rend. bng-len. 6,42 6,42
rend. banklen. 6.03 6,04

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 142,70(142.70)
Kon. Olie 223,00-223,80(223,80)
Philips 30,20-30,40 (30,20)
Unilever 111,20-111,80(112,80)
KLM 37,50 (37,50)

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

Begin 2074 68 907.27 182.14 787.48
Hoogst 2095.48 927.02 183.20 797.57
Laagst 2062.23 900.78 181.60 782.85
Slot 2081.44 920.84 182.61 792.64

verhes + 676 + 1312 +° 24 + 489

Gasvondst ten noorden van Den Helder
DEN HAAG - Elf Petroland bv,
dochtermaatschappij van de
groep Elf Aquitaine, heeft op-
nieuw een gasvondst gedaan in
blok K 6op het Nederlandse
deel van het Continentale Plat,
120 kilometer ten noord-westen
van Den Helder. DSM Aardgas
heeft in de groep die het blok

exploreert een belang van 40
procent. "De put K6/4 is met succes getest
en heeft 800.000 kubieke meter
aardgas per dag geproduceerd.
Het blok K6grenst aan het blok
17 waar het centraal produktie
complex van Elf Petroland

staat. De vondst zal nader wor-
den onderzocht op mogelijkhe-
den tot commerciële produktie.

Elf Petroland treedt in deze ver-
gunning op als uitvoerster voor
een groep maatschappijen. Elf
Petroland zelf heeft daarin een
belang van 36 procent.

De staking in het open-
baar vervoer in Parijs
zorgde gisteren voor een
volledige verkeerschaos.
Op de twee belangrijkste
aders van de expres-metro,
waarvan dagelijks zon 1,5
miljoen mensen gebruik
maken, reden 's morgens
praktisch geen treinen.
Kennelijk was niet ieder-
een op de hoogte van de
werkonderbreking.

(ADVERTENTIE)

I De stijl vanSaab
herkent u

in zijn dealer.

Kompier,
'nbegrip in Saab.
KOMPIER l'\

BAAB LANCU 0..». B>»^^
HEERLEN, Akerstraat 150. Tel. 045717755
MAASTRICHT, Galjoenweg 45, Tel. 043-629547

Dinsdag 29 november 1988 "5

(ADVERTENTIE)
r~ '"■ "' ' "1

Specialist
Iti

PC-neiwerken

Akerstraat 62, Heerlen^
Tel. 045-718815 I

Limburgs dagblad



Autohandel E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
nabij markt Oirsbeek, tel.
04492-5261, biedt te koop
aan: Mercedes 280SE t. '82,
alle extra's; Toyota Cressi-
da Diesel, nw. model '83,

’6900,-; Opel Ascona 1.6 S,
t. '84, ’ 8900,-; Talbot Hori-
zon 1.3 GLS '84 ’5900,-;
Ford Fiesta 1300 S t. '79
i.z.g.st. ’ 3200,-; BMW 320 t.
!81 schuifdak i.z.g.st.
’6900,-; Mazda 626 Hard-
top coupét. '80 ’ 3900,-. Re-
nault 18, t. '82, lpg, ’ 3900,-;
Fiat Uno 55 S, t. '86,

’ 10.500,-; Alfa Giulietta 1.6,
t. '81, ’3900,-; Opel Manta,
t. '77, ’ 1900,-; Peugeot 305
GR, lpg, t. '82, ’ 3500,-;
Toyota Starlet Station, t.
'80, ’ 2900,-; Fiat Ritmo 75
CL, t. '81, ’2900,-; BMW
320, t. '78, ’ 2900,-; Opel As-
cona 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, ’1400,-; 3x
Opel Ascona, '77-78-79, va.

’ 1600,-; 2x Ford 1.6. '78,va.

’ 1500,-; Ford Capri, t. '77,

’ 1400,-; VW Passat t. '81,
’3750,-; Mazda 616, t. '79,

’ 1900,-; 2x Crysler Talbot,
vanaf ’ 1250,-; Datsun FII,
3x, vanaf ’1400,-; BMW
1602, i.z.g.st., '72, ’ 2200,-;
Manta-A GTÉ i.st.v.nw. 75,

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

Bedrijfs-
wagens

Een goede en economi-
sche bedrijfswagen hoeft
niet nieuw te zijn. Dat be-
wijzen de bedrijfszekere
occasions van bedrijfswa-
genspecialist Mengelers.
Hieronder een greep uit

ons aanbod:
Toyota Hi-Ace
Comm. 2.4 D '87
Toyota Hi-Ace
Comm. 2.4 D '87
Toyota Hi-Ace
Contd. 2.4 D '86
VW Transp.best.
1642.0 D '85
Toyota Hi-Ace
pers.bus 2.4 D '84
Toyota Landcr.
Comm. L3.0 '83
Toyota Lite-Ace
Comm. 1.8 D '87
Toyota Landcr. FT 2.4 D'BB
Toyota Dyna
TruckLong 3.4 D '83
Toyota Hi-Ace
Comm. L 2.4 D '83
VW Transp.
dubb. cab. Publ. 1.8 '80
Suzuki SJ4I3 1.3 '86

Automobiel-
bedrijf

Mengelers BV
Prov.weg Zuid 91,

Oirsbeek
Baanstraat 129,

Schaesberg
Rijksweg-Zuid 212,

Sittard
Donderdag koopavond

Zaterdag geopend
SEAT dealer A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek. Tel.
045^222455 biedt met gar. te
koop aan: Seat Ibiza 1.2 GL
'87; Seat Malaga 1.5 GLX
'88; Malaga 1.2 GL '85; Seat
Ronda 1.2 GLX '86; Subaru
Mini '87 en '86; Subaru 1800
GL 4 WD '88; Subaru 1800
GL '85; Subaru 1300 '80;
Daihatsu 1300 '83; Peugeot
305 GL '80; Lada 2105 GL
'82 en '83; Honda Civic '80
en 76; Mazda 323 '81 en 78;
VW Golf'80; VWDerby 77;
Opel Kadett 77; HorizonGL 78 en 79; Austin Alle-
gro 78; Fiat Polski 77; Fiat
Ritmo diesel '80; Renault
R5C '85; R5TL '81; Sun-
beam 1000 79; Citroen Visa
GT '83; Fiat 127 78; Alfa
Sud '81; Mini 1000 78; VW
Camper '80; Mazda 1300 76;
Subaru 1300 3-drs. '84; Tal-
bot Solara 1.6 GLS '81. Inr.
en fin. mog. Donderdag
koopavond.
Nu zeer voordelig te koop
wegens winteropruiming.Enkele voorbeelden uit 40
OCCASIONS: Opel Ascona
1.6 4-drs. '85 ’ 13.500.-; Maz-
da 323 L '85 ’ 11.750,-; Ka-
dett E stationcar model '85

’ 13.500,-; VW Polo 13 cou-
pe '85 ’ 12.500.-; Ford Fies-
ta 11 Fest. '86 ’13.000.-;
Ford Sierra 20 GL '85
’17.500.-; Ford Escort 1.3
CL '86’ 16.000,-. Alle auto's
met volledige garantie.
Leiienaars autocentrale.Ridder Hoenstraat 151,
Hoensbroek. Infolijn: 045-
-212091.
WELLING OPEL biedt
aan: Kadett, 4-drs., 13S GL,
'87, ’ 21.950,-; Kadett, 3-drs.,
1,3 Club, '87, ’ 18.750,-; Ka-
dett, 3-drs., 12 S, '86,
’17.450,-; Kadett, 3-drs., 13
S, '86, ’16.950,-; Kadett,
3-drs., 12 S, '85, ’14.950,-;
Kadett, 3-drs., '83, ’ 10.950,-;
Kadett, 3-drs., '84, ’ 11.950,-;
Kadett, 5-drs., 13 S, '87.
’20.950,-; Corsa 5-drs. 12S'66’ 14950,-; Ascona, 4-drs.,
1.6 Touring. '84, ’ 14.950,-;
Ascona, 4-drs., 16 S, '82,
’9950,-; Rekord. 4-drs., 2
ltr. S, '83, j 10.950,-; Corsa
1.2 Cup, '87, ’ 15.950,-; Cor-
sa, 3-drs., 1.2, '84, ’ 11.450,-;
Omega 4-drs. 87, GL
’31.450,-: Mitsubishi,
4-drs., Galant GLX, '84,
’11.950,-: Mitsubishi,
4-drs., Tredia, GLX, '83,

’ 10.450,-; Mazda, 3-drs.,
323, '83, f 9450,-; Peugeot
205KR, '86, ’ 15.950,-; Ford
Escort, 3-drs., 1.3, '84,

’ 10.95a-; Ascona, 4-drs., 18
S Traveller, nieuw,
’.25.950,-; Omega, 5-drs.,
2.0 i Caravan demo, 8-'BB.
Geen les- of leaseauto's. Bo-
vag-garantie. Inruil en fi-
nanciering mogelijk. Wel-
ling autobedrijfB.V. Opel-
dealer, Haefland 2, Bruns-
sum, tel. 045-257700.
RENAULT Fuego GTL,
3-drs., coupe, '81, electr. ra-
men, 5-bak, verstelb. stuur,
APK, mooie auto, ’4450,-.
04490-23619.
AUDI 100 Avant (5 cyl.) bj.
79 en APK 5 drs. ’ 1550,-,
045-720951.

De Hema weet precies wat Sint
graag bij dekoffie wil.

*ËmmW \Ana. I #i_ iÉÉbJ Hak. "*«w W*>\
Dameshandschoenen. 65% polyester/35% AU j|V
katoen.Mt S-EL jéÉ wÈkk Allestoaster. Voor diverse broodsoorten. 1 jaar
cr4»«srfMv JÉÉ H&L Hema garantie.

Suede herenhandschoenen met gebreide four- jfl «&/' flèW 7R
chettes.Mt S-EL M WL hF9 W* „„„X f "Ly^

Frr~ — -32^5---JXt
jËf Éj&aa m i|fc\ Afneembare fiets/boodschappentas. Met voor-

mÈ 8 vak. Waterdicht nylon.

WlJljftjitWyir - «f. J U aaaaaaal ■■'■<%£ »

Kinderwanten met borgvoering. 65% polyester/ pi >!!C"«§»>>
35% katoen. Mt 134-164. K?

ik -3rx>>.uOUr
N^S"r^^Ë»' vanaf *^ i EttÈ! Draaitopstofzuiger. Met metalen buizen, electro-

xjjfiP JL3Br "Ui" IHé^ n'sch re6e'Dare zuigkracht en opbergvak voor
„_, -*\. .-^ « ' aaaaÜfe accessoires. 1000 Watt 1 jaarHema garantie.2Bronzentheelepe.tjes-4r?*r4.- \M
2Bronzen gebaksvorkjes^ï1?5.-Beide in iÉJÉte.cadeauverpakking. |ï BÉ.^ '^

___. fcaJßl) *^ aaaeeeeea. «. Electronischepersonenweegschaal. Ultra plat

2voor Va/■ '^B| ||;.Miss Helen reinigingsmelk, komkommermelk of ■ÉÉk fc^g^p^^ö^j
gezichtstonic.lnhoud2soml. I MMranfrfïW C7R

'£ af»4a^%rTri HL Keukenopbergsysteem o.a.enkelvoudigophang-
A'Vf/ OCI #r> "^H Hk paneel#T7*s's.7s. Set è 3 kruidenbusjes

JkWr^ -as-ra atdC/i " Btk -*7^7.50
Heren en dames quartz analoog horloge. ML " „ ■J-iii""-.Met centrale secondenwijzer en zwarte band. s'^|| mt... "^^m^ÊÊkK1 jaarHema garantie. 't» air tF^Té»! [RIu»l 1'ItV *1

Jf^j^^jÉh^w Jkf tÉÉö^- Schroef-klopboormachine. Met electronische
-^Üffi^aal Mr VI A7C BWIm I^Éi "-M wÊFM toerentalregelmg.torquecontrol,rechts-enlinks-

4££Éf|PË4-<| |aw^ xi yIQ mlm^:' draaiend.13 mm boorkop, 500Watt 1 jaarHema
T&mWjQpP 4&WXatJi |É^ §§| garantie.

Herenhorloge. Chroom of kunststof, analoog èn §| ||fc ,««««^»BBav
digitaal. Met alarm en stopwatch. 1 jaar Hema V fifes^ jiS IJK /Jij

'SIMiWWyMr vanaf f/O Bik «Aaiaaaafaal BÉaalsm^ Audiocassettes Ferro. Per 5 stuksverpakt,

l**^*^*^ -AïS-jLi IP 60minuteniö^T9.2590minuteni*?512.75
Terra Cotta bloempotten.Klein model-örr^Jö wÊË Jm^/lm^.
Groot modeU4r«rl2.7s mmWmaWmWm¥m%> OIR

t^^ rJaaalilï afc« P^ Zachte puntjes of bolletjes. Zak alO stuks.

vanaf 0175 U M P^
Aluminium wissellijsten met ontspiegeld glas. |Hraka'r3 AV^l'aaal '^*^ÉfVC-^>fa> luO
30x40 cm 2&r?*r21.75 40x50 cm 3Srttr WMm^mV^tml «CTii
3075 48x60 cm4ë^- 40.75 50x70 cm De 5 van sinterklaas is weer in de Hema, HKfIHHMiiH.IH dus dat wordt smullen. Een letter van Eénpersoons zalm- of kip-kemesaiade. Bak)e a

"
L .___ echte roomboter en zuivere amandelspijs, 500 gram, dagvers uit eigen banketbakkerij. Onze banketbakkers bic- 15°5T'r-^-J*i| den u daarnaast de keuze uit overheerlijke roomboteramandelspeculaas of roomboteramandelstaven 3.95 nü 3.25 f \

f/F^K^\ « I^^ _ejm-*^7R /»*■*«■'' Jongbelegen Goudse kaas. Vers van't mes. 1kg.

A\ l.^C-ly "107 R Rolcol. 100% acryl. In 10 kleuren. Jti Pl^C ✓ tlö I'Ui §'*%£& ll^*^ éSL "^ W^^C\ i-l a»* <^-A~^ LJli aiiw/ök■^hiv. m-^>^r " IQJW»- 11. J- VMI \ 1 !■ #■ aaaaai eaaeai l/fiws-^ ~^ T, t> u W *■>■ ■«-■ Badstof kleuterduster met capuchon. Lusvast. ■■# UM
Nylon tas metembleem. In rood, groen, blauwen W^ -&r-\j\J* 96% katoen/4% polyamide. In vier kleurencom- Mpl A r\nZwart' <^l /jH Badstof herenbadjas. Lusvast. 96% katoen/4% binaties. Mt 98-116. ; Zm é/j.95
gfarimmffiÉEËfo a».-nn polyamide. In diversekleuren. Mt46/48-54/56. Z2*^, 2voor Jti
limH^sll W^^^ a^ll^^ xjjtV V^>^ Cötes de Duras rouge en blanc 1987. Appel-
l^^^^gp» 1 07C NC^ .24ï?5-.LJJLi JK* J\j£h lation Cötes deDuras Contrölée.lnh. 0.371/2 Itr.

I /lö Damesnachthemd. 100% katoen. In rosé, lila en («M^M 1T OC «.««lEïSrsa",J&Td-XaUi mint. Mt 38/40-50/52 X\f"f< I *^jO
ZwareTruck met bewegende onderdelen en /^ /_^k.jk ï ■ 43^W XXi |^«^»f
frictiegeluid. Brandweer-, kiep-of service-auto. IrNS* V^^^Sallli Katoenen babypyjama. Met voet, mt 68-80. Ï^^^Êdf o ORR

iliÉflk Zonder voet, mt 80-92. i9flr.tj

®I^7R 007 R /<! 007 R C? Bez°uten NaturelofpapnkaZt

Leren ritsportemonnee, billfold, geldmapje, Damespyjama. 100%katoen. In zwart, fuchsia en Courtellemeisjesduster. 100%acryl. In rosé, bleu "<H^pr ■t^9o*X»/ff 11
portefeuille of polstasje. Diverse kleuren. groen. Mt 38/40-46/48. en mint. Mt 128-164. Attachékoffer. Met cijferslot en luxe interieur. W J mumË m

mJf £f\
Echt WaarVoor Je Geld__^

Nejan autobedrijf: NIS-
SAN Micra GL, bi. '85' di-
verse Opeis va. 82; Fiat
Uno diesel, Peugeot 205
GTI, Volvo 340 autom.
Rembrandtstraat 64, gele-
gen a.d. Slingerweg naar
Nieuwenhagen-Brunssum,
045-250715.

Te k. MERCEDES 230 E
met div. opties '85; Merce-
des 190 E met div. opties
blauwzwart 40500 '86;
Agam auto's met onder-
houdsboekjes ter inzage.
Leijenaar's autocentraleRidder Hoenstr. 151,
Hoensbroek.

BREMBO-REMSCHIJVEN. „De allerbeste kwaliteit".
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.
11.000 KNALDEMPERS en -pijpen voor alle auto's en
vrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar. Kerp, In de
Cramer 31, Heerlen. 045-716951.

3.000 accu's
Hagen topkwaliteit, 2 jaar echte garantie

Voor ieder voertuig uit voorraad leverbaar
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 716951

Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
Opel Kadett 13 GL AUTO-
MATIC, 29.000 km, '86, in
nw.st. Koningsweg 37,
Kerkrade, tel. 045-455432.
Te k. OPEL Manta 2.0GTE,
Hatchback, wit, bwi. 11-78,
div. extra's, t.e.a.D. Tel.
04492-4253 na 20.00 uur.

Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade of def.
geen bezw. 045-720200.
Te k.' VOLVO 365 GLT bj.
febr. '88 ’BOOO- ond.
nw.pr. 04490-17497 of 04490-
-19913.
Te k. weg. omstandigh.
AUDI 80 type 77, i.z.g.st.,
APK gek. Vr.pr. ’1600,-.
Inl. tel. 045-750659 na 18.00
uur.

Te koop onder garantie en
service: FORD Escort ca-
briolet n.t. uitgevoerd '84;
Ford EscortKR 3-i '84: Opel
Ascona 4-drs. '84; Golf tur-
bo diesel '83' Porsche 944
'85; Citroen Visa '86; Fiat
Ritmo '82; Mitsubishi Ga-
lant '81; Mitsubishi Sappo-
ro 79 en 78; VW Golf 1300
'83; Opel Kadett diesel '83;
Ford Mustang '80,4 cyl.; Ja-
guar XJS 77 en Datsun Su-
nyy'B4. Div. inruilers. Auto
P. Franken. Ganzeweide 59Heerlerheide. Inruil, financ.
en garantie. Tel. 045-727711
of 216475.
Te koop doorlopend div.
Hollandse en Duitse
SCHADEAUTO'S.Te bevr.
Ganzeweide 59 Heerlerhei-
de. Tel. 045-727711 en
216475.
Opel KADETT stationcar,
5-drs. bwj. '84 ’ 8750,-. Tel.
045-725984.
Niet te geloven. Een gloed-
niwueAUTO met 2 jaar ga-
rantie voor J 9695,-; Haast
u, helaas nog maar enkele.Uw Skoda-dealer voor de
mijnstreek. Garage Central
Geleen, Rijksweg Centrum
97.

Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Opel OMEGA 2.0 I '88; Ka-
dett 13 LS Sedan '86; 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 Fiesta 1.1 L '83; Re-
kord 19 N 78; Peugeot 305
GL '82. Automobielbedrijf
J. Denneman, Raadhuisstr.
107, Hulsberg.
Te k. AUSTIN Allegro, bj.
78, APK 24-5-'B9, z.m.,

’ 750,-. Tel. 045-452008.
BMW 315, t. '83, veel ex-
tra's, APK, zeer mooi,

’ 8500,-. St.-Martinusstraat
31, Kerkrade-West.
Te k. OPEL Rekord 2.0 E
autom., stationcar, '84, APK
3-'B9, extra: schuifdak, slot-
vergr., met.. 100% in orde,
vr.pr. ’11.800,-. Tel. 045-
-413450.
OPEL Corsa 13 SR spec.
uitv. '84, Innocenti 90 L '80,
VW Passat diesel '83, Alfa-
sud '80, Autobianchi 78.
DHZ-garage De Kissel, Kis-
sel 42 Heerlen.

Te k. in nieuwstaat Volvo
340 Winner AUTOMATIEK
1986 le eigenaar 24007 km.
Leijenaar's autocentrale
Ridder Hoenstraat 151,
Hoensbroek.
Te k. BUMPERSPOILERS
v + a van Ford Escort nw.
model '86 ’250,-, tel. 045-
-316940.
Te k. MERCEDES autom.
230 E bj. '86 zilvergrijs me-
tal inruil mog. . Putstr. 39,
Landgraaf, tel. 045-317821
Ford ESCORT 1600 sport
APK 29-11-'B9, bj. 77, pr.

’ 500,-045-422217.
Te k. GOLF GTIIBOO bj. '83
verlaagd, metallic zwart,
alu. velgen, Quattro grille
045-457134.
Te k. mooie RENAULT 18
TL type '81 APK gek.
Demstr. 26, Hoensbroek.
Te k. Opel REKORD G.L.
bj'. eind '85 als nw., km.
33000 ’13.750,-, mr. mog.,
tel. 045-316940.
Te k. MERCEDES 190 E
bwj. eind '85, verlaagd, get.
glas, portvelgen.kl. antra-
ciet. Te bevr. LTM-weg 57
Heerlen. Tel. 720284.

Te k. VW GOLF diesel bj.
9-'Bl APK '89 i.z.g.st,
’6750,-, tel. 045-316940.
Heren handelaren te k. in
één koop, Volvo 244 DL 77,
B.M.W. 1502 74; Peugeot
305 SR '80; Peugeot 305 SR
79; Toyota sportwagon 79,
5 stuks voor ’ 2500,-, Leije-
naar's autocentrale Ridder,
Hoenstr. 151, Hoensbroek.
VOLVO 66 DL autom. bj.
78 APK t/m nov. '89 i.z.g.st.
’850,-, tel. 045-720951.
Te k. weg. omst. geh. uit-
geb. (Irmscher) Opel Asco-
na, vele ace, APK t/m aug.
bwj. 78, type 16S nw. uitl.
Pr. ’ 1600,-;Tel. 045-216095.
Opel KADETT 12 S hatch-
back, bwj. '83 in nieuwst.

’ 7250,-. Tel. 045-725703.
Te k. FIAT Ritmo '84, lpg,
als nw. ’ 6700,-. Tel. 04450-
-2826.
Te k. OPEL Ascona D '80,
gerev. motor, nw. banden +
apk ’2900,-- Suzuki Jeep
'80 ’ 3700,-. Tel. 045-270856!
Auto's hallo, OPGELET.
Wy betalen ’3OO,- tot

’ 20.000.- voor uwauto, ook
sloop. Tel. 045-411572.

GOLF diesel '83 te koop
weg, omst. Als nieuw. Tel.
04451-1509.
Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
ROADSTAR vr. loop-
sloop- schade-auto's, ook-
wrakken ook na 18 uur, tel.
752997 of 226346.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moetje by STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’ 100,- tot

’ 5000,-; 04490-43481.
BESTELLERS, bussen en
bedrijfsauto's, luxe auto's
groot en klein, verhoogd en
verlaagd, open laadbakken,
enkel en dubbel cabines,
ook diverse luxe auto's in
alle prijsklassen. Donny
Klassen 8.V., Meerssener-
weg 219, Maastricht. Tel.
043-635222 of 043-634915.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burg! 045-254049.
Wij betalen de hoogste prijs
voor uw AUTO, ook sloop.
Tel. 045-416239.
Gevr. schade- SLOOPAU-
TO'S. Tel. 045-411480.

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen:
04490-45230, 24 uur-service.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328,Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
De massage van VERONI-
QUE is uniek!!! Tel. 045-
-228481 (geen sex).

TV-REPARATIE %voorrijkosten. Z.-LUfttv-service. Tel. 045-3JJ;
Voorhet Zauêin var»
of dennen balken &x
voorkomend industn";
Pakken brandhout i
per pak afgehaald, r»X
dustrie Pelzer 8.V.,,,fl
weg 36, 6286 AG Wï
Tef 04451-1218/0445JH
Uw DIEPVRIES-, Jkast-, stereoïnst, tv, i
puter, ook bedr-insjj,
wasautomaat defekt-j
rantie op dereparatie^voorrijkosten en kofy'
onderd. Bel direkt-
-726206. y

Een veilig gevoel (
brandkast voor in u^Speciaalvoor opberg^
autoradio en papier*l^
adviseerd door de v<&
ring. Bij ons ’139,9?
leen bij G.G. Aütf
Heerenweg 284, Heg»?

Grote vlooienmarkt
Sporthal de Sjirp Nieuwstad 1

Zondag 4 december van 10-17 uur. J
100 kramen 2e-hands spullen. Org. van Ae^

04929-25483. J
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Duitsland 1
L* ZDF-jnfo Verbraucher. Consu-
P'entips. Vandaag: Inkopen doenLae boerderij en in de fabriek.2 Heute.
f 3 Oh Gort, Herr Pfarrer. Serie.
Im? 'n meines Vates Haus sindvielej^nungen. Herh.3 Urnschau.

Die tollen Abenteuer der
►?<>nen Pauline. Herh.
$ Persoverzicht.
JT13.15 Heute.
v "" Teletekst-overzicht.
,j5 ragesschau.
L Sinha Moca - die Tochter des
Oenhalters. Braziliaanse serie
ij de roman van Maria Dezonne,
C^eco Fernandes. Met: Lucelia

Rubens de Falco, Marcos
S°Pca'L hrauengeschichten. Serie por-
16ri van vrouwen. Vandaag: Bruni
C[er. districiscommissaris van hetJfa-lnn.[]t Die Trickfilmschau.
't Der fliegende Ferdinand. Se-

Afl. 3; Sind wir nicht zufallig ge-

k Abenteuer Wildnis. Kinderpro-
'.l^ljia. Afl. 3: Ein Adler mit 1,2 PS.i. ragesschau.

Solo für 12. Generatiespel metL*9 Kaufmann.
\ Wenn Kuli kommt. Serie. Afl.:
\L trbe aus Dildersbach.,L ragesschau.
2 Hier und Heute.
I^l ,'mmer, wenn sic Krimis
ij^'eb: Eine tödliche Serie.
L programma-overzicht.
,u (TT) Tagesschau Wetter.
iw Was bin ich? Spelprogramma
v nobert Lembke.
45 Report Baden-Baden.
L, Dallas. Amerikaanse serie metQara Bel Geddes, Patrick Duffy,

Linda Gray e.a. Afl.: Liebhaber und
andere Lügner.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Bücher-Report. Literair maga-

zine. Presentatie: Kurt Zimmerman.
00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Mireille Darc en Jean Gabin in 'Monsieur' (Duitsland 220.15 uur)

België/TV 1
|w Schooltelevisie.
Cl 2onen en dochters. Australi-
li * serie met Pat MacDonald, Tornj,j s ards, Rowena Wallace e.a. Herh.j|L Labyrint. Unser Vaterland
.(t5 grosser sein. Achter de Duitset^van'U-'IS. Herh.
Ik 17-15 De jaren zestig. Deel 16:6'd. Herh.
0? Nieuws via teletekst.

f ,gs Tik Tak. Animatieserie. Herh.;L Prikballon. Kleutermagazine.
ï 5 Q

sentatie: Francis Verdoodt.
!t 5 f 1"1") Carlos en Co. Magazine;t|£r|n poppen vertellen wat kinderen

weten. Afl.6: Plomberen. Herh.Mr. Majeika. Zesdelig Engelse
L9aserie rond de belevenissen van

6 'eerling tovenaar die, voor de 17e
tf J gezakt voor zijn examen, als\J als leraar naar Engeland wordtjannen. Afl.6 (slot): De weg naar
C Met: Stanley Baxter, Roland,^eod, Richard Murdoch e.a.
lil- 60-Plus. Seniorenmagazine.
<s>» T^-pioniers. Presentatie: Con-il^eefs.
\ Lotto-winnaars, mededelingen
programma-overzicht.[;? Nieuws.l|ï Kunst-zaken.
v Buren. Australische serie metKncis Bell, Dasha Blahova, Peter
Lr|en e.a. Er is verpletterendvWsuWs voor Jim Robinson. Peter Kirk

krijgt een andere kijk op Julie.
20.40 Fanklub. Ben Crabbé presen-

teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie een vedette wordt. Van-
daag: Roger Vermeylen (accordeon)
met Reine de Musette.

20.45 Wij en de andere dieren.
Twaalfdelige Britse documentaire
reeks. Afl.4: Het hof maken.

21.10 Gezondheid. Maandelijks ge-
zondheidsmagazine. Thema: De-
pressies. Presentatie: Dr. Toon
Goossers, Piet de Valkeneer, Karla
Rodts en Paul Peyskens.

21.40 Vlaanderen erger je niet. Spel-
programma gepresenteerd door Jos
Ghijsen. M.m.v. Bart van den Bos-
sche en The Malufi Singers.

22.40-23.00 Nieuws. Aansl.: Coda:
The easy winners, van Scott Joplin,
uitgevoerd door het Arundo klarinet-
kwartet.

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.15-13.45 ...und raus bist du! Do-

cumentaire over elitaire scholen en
studenten. Herh.

14 40 Weimar - oder die Zerstörung
einer Republik. Afl.3: 1930 -1933
Die Jahre der verzweiflung. Herh.

15.50 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16jO0 Die Fraggles. Serie. Afl.: Der

Strom des Lebens.
16-25 Kleiner Garten für kleine Leu-

te. Afl.: Krauter.
16.30 Sara, die kleine Prinzessin.

Zesdelige serie naar de roman van
Francis Hodgson Burnett. Met: Ame-

ha Shankley, David Yelland, Nigel
Havers e.a. Afl.: Ein Leben in Armut.

16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-dern.
17.10 "" Tele-lllustrierte. Actualitei-

ten, sport en amusement.17.45 Schwarz auf weiss. Spelpro-
gramma gepresenteerd door Dieter
Thomas Heek. Gasten: prof. dr. Ro-
land Hetzer, Renate en Werner Leis-mann.

18.58 Programma-overzicht
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage: Der Tod steekt

einen Spaten tief. Reportage over deslagvelden uit de Wereldoorlogen inVlaanderen.
20.15 ■ Monsieur. Duits/Fransespeelfilm uit 1964 van Jean-Paul LeChanois met Jean Gabin, MireilleDarc, Liselotte Pulver e.a. De bankier

Monsieur doet iedereen geloven dat
hij zeldmoord gepleegd heeft. Met
hulp van zijn vroegere kamermeisje
Susanne begint hij een nieuw leven
als butler.

21.45 Heute-journal.
22.10 Die Sport-Reportage. Van-

avond: DFB-cup en Bundesliga-voet-
bal.

22.40 Lebenslinien. Serie van Kathe
Kratz. Afl.s: Mariene - Wunden der
Freiheit. Met: Lore Seichter, Bernard
Schir, Bernard Feit e.a. De studente
Mariene sluit zich bij een geënga-
geerde toneelgroep aan. De groep
wordt echter niet serieus genomen en
valt uit elkaar.

00.10-00.15 Heute.

België/TV 2
18.50 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Sa-
mantha nadert het einde van haar
zoektocht. David is verbaasd dat hij
niet alleen naar Rio reist.

19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos, Ruben de Falco,
Chica Xavier e.a. Sebastio vraagt Ba
of er werkelijk goud verborgen ligt op
het domein. De toestand van de ba-
ron gaat achteruit. Hij vraagt Candida

Sinja Mosa te tonen waar het goud
ligt.

en programma-

-19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletje metMarleen 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 Kristen-Democrati-
sche Omroep.

22.10-22.40 Bouwen om te wonen.Vijfdelige reeks over de verschillende
aspecten van bouwen. Afl.s: Een
kwestie van comfort

" Le? en Gerald Durellmaakten de documentaire
,»*■? e7l,r£e andere dieren.(Belgie/TV 1 . 20.45 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven enslechthorenden.
TROS
16.00 Fleur. Gevarieerd televisie-

weekblad. Presentatie: Mireille Be-kooy en Tetske van Ossewaarde1700 Ha110... met de TROS. Reactiesvan kijkers op de programma's. Pre-
sentatie: Marlot Bloemhard en FreekSimon.

17.25 De avonturier. Serie. Zonder
net te beseffen verraadt Jack Vincentzijn vrienden. Dat veroorzaakt nogmeer gevaar van de zijde van BenFrobischer.

17.50 "" Popformule. Muziekpro-gramma gepresenteerd door Martijn
Krabbé en Mariska van Kolck.18.30 Toekomst in telecommunica-tie. Achtdelige cursus over telecom-
municatie 0.1.v. Chriet Titulaer. Van-daag: De telefoon.

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

18.55 De Fabeltjeskrant.
19.00 Dierenmanieren. Dierenmaga-zine gepresenteerd door Martin Gausen Leonie Sazias.
19.25 Linda. Gevarieerd magazine.

Presentatie: Linda de Mol.

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

rie. Afl.: Een onvermijdelijk einde.
Schoolonderdirecteur Becker en zijn
minnares Monika Burgdorf ontmoe-
ten elkaar in een hotel. Beiden zijn
getrouwd en hun verhouding is inmid-
dels een sleur geworden. Als zij het
hotel verlaten, worden ze door Nora,
een leerling van Becker, gefotogra-
feerd. Een Nora is niet de enige.

21.40 Triviant. Spelprogramma ge-
presenteerd door Astrid Joosten.

22.20 Aktua. Actualiteitenrubriek.Pre-
sentatie: Tineke Verburg.

22.50 "" Romantische muziek uit
Rusland. Russische muziek gediri-
geerd door de Spaanse dirigent Co-
bus"

23.15 Alles in de hand. Achtdelige
serie over handlijnkunde. Presenta-
tie: Ralph Inbar en Edo Sprong. Afl.6.

23.55-00.00 Journaal.

België/RTBF 1
14.00-16.00 Schooltelevisie. 17.45 Va-

caturebank. 18.00 Nouba nouba. Te-
kenfilms. 18.30 Jamais deux sans toi.
Gevarieerd informatief programma.
19.00 Nieuwsoverzicht. 19.03 Ce soir.
Waalse actualiteiten. 19.25Lotto en Jo-
ker. 19.30 Journaal. 20.00 Actualités a
la une. (Herh.). 20.05 Doublé sept.
Spelprogramma. 21.15 Planète des
hommes. Documentaire serie over ge-
bruiken en gewoonten. 22.15 Journaal.
22.45-00.30 Mariage d'enfant. Chinese
speelfilm uit 1985 van Huang Jianz-
hong met Cong Shan, Zhang Weizin,
Wang Jiayi e.a.

TV5
16.10 Quand la liberté venait du ciel.
16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00 Ré-
création. 17.30 Des chiffres et des let-
tres. 18.00 Nous te mari-e-rons. 19.30
Papier glacé. 20.00 Sports magazine.
21.00 Edition Spéciale. 22.00 Journal
télévisé. 22.35 Lintrus. Serie. 23.50-
-00.20 Papier glacé.

programma's dinsdag televisie en radio

Nederland 1
0*13.05 Nieuws voor doven en
■phthorenden.
IV

y James Herriot. Engelse serie.
?er een onbekende bezoeker voor
JB' Hall komt vermoedt Tristan dathuishoudster op het liefdespad is.

jj| (TT) Ja natuurlijk. Herh.O Op verhaal komen in de Wes-
/ Vandaag: Josef in huize Potifar.

J Journaal.
6 Als Lotte onzichtbaar wordt.
gelige Deense kinderserie. Afl.2.
Je heeft ontdekt dat ze zichzelf on-paar kan maken door over haar
el te wrijven. Haar broer Offe pro-
,l geld te slaan uit deze bijzonder
'Ve.
J Ducktales. Tekenfimserie van
.'" Disney. Vanmiddag: Het raadselïhet schip.
]3 Alex. Tekenfilmserie.;? Kleine Isar. Getekende serie.

r het gelijknamige boek van Ber-
Afl.: Een dodelijke dans.

ff Journaal.Ij* Bull's Eye. Spelprogramma.
Guido Jonckers.

Cosby Show. Amerikaanse co-

medy-serie. Cliff en Clair zijn stom-
verbaasd wanneer Denise te kennen
geeft niet meer terug te willen naar
Hillman College. Theo bereidt zich
voor op zijn universitaire loopbaan.

20.17 A Different World. Amerikaan-
se comedyserie. In het studentenhuis
komt een nieuwe hospita aan wie de
huisgenoten wel even moeten wen-
nen.

20.41 Murder She Wrote. Amerikaan-
se misdaadserie. Afl.: Kosmische lief-
de? Jessicakomt naar New Vork om
getuige te zijn van deverschijning van
een komeet. Dr. Palmer, de man van
Jessica's nichtje, leidt het weten-
schappelijk onderzoek naar deze ko-
meet. Na een feestje op het astrolo-
gisch instituut gebeurt er iets vrese-
lijks.

21.26 Hier en Nu. Actualiteitenrubriek.
22.06 Op verhaal komen in de Wes-

ter. Afl.: Jozef in de gevangenis.
22.30 Journaal.
22.40-23.30 Rondom tien: alles of

niets. Praatprgramma over gokven
slaving. Presentatie: Henk Mochel.

" Hans Sleeuwenhoek
presenteert: 'Rondom tien:

alles of niets.
(Nederland 1 - 22.40 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Schooltelevisie. Kijk als je te-

kent zie je meer. Groep 2. Les 3.
10.30 Jonge onderzoekers. Les 6.
11.00-11.30 Nederland en Neder-

lands Indië '18-49. Les 2.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

14.00-14.25 Skaolle-t.v.: Wize Hans.
Les 2.

14.30-15.00 Tjo San. Les 5.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 De verborgen economie van

Spanje. Documentaire over illegale
arbeid in Spanje.

18.30 You're Welcome! Les 5.
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. Heerenveen: Voor geestelijk ge-
handicapten straks geen opvang? 2.
De Slagers-leerlingen. 3. Recon-
structie landing Koning Willem I in
Scheveningen.

21.06 Godfried Hoogeveen en Fre-
deric Meinders. Kamermuziek in
kasteel Groenveld, Baarn: 1. Sonate
voor cello en piano, Debussy. 2. Drie
delen uit Sonate en cinq pièces, opus
9 van Frid 3. Requiebos, van Cassa-
do.

21.33 Een kras op het bestaan. Drie
portretten van ouders die geconfron-
teerd worden met het feit dat hun kind
geestelijk gehandicapt is.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" J. Wallage en Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA 2e kamer)
in Triviant'. (Nederland 2 - 21.40 uur)

België/Télé 21
19.00 Tribune économique et sociale:
Les classes moyennes. 19.30 Jour-
naal. 20.00 Mauvais sang. Franse
speelfilm uit 1986 van Léos Carax met
Denis Lavant, Juliette Binoche, Michel
Piccoli e.a. 22.00-22.55 Secret diplo-
matique. Zesdelige serie.

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik.
08.10-11.30 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst.
17.00 Schooltelevisie.
17.30 CREDO - Glaube und Be-
kenntnis der Christen. Deel 29: Der
Weg in das Geheimnis.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 24.

18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

met Shirley MacLaine. Deel 4.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine.

22.15 Landesspiegel. Peter Paul.
Pantomime. Portret.

22.45 Vorgestellt.
23.00 Deutschlandbilder. Leben aus

zweiter Hand - Beobachtungen auf
dern Sperrmüll. Reportage over men-
sen die tussen het huisvuil op zoek
zijn naar iets van hun gading

23.45-23.50 Laatste nieuws.

Radio 1

radio(Elk heel uur nieuws.) 7.03 Echo-
magazine. 7.15 Het levende woord.
7.33 Echo-magazine. 8.45 Kruis-
punt. 9.05 Met deKRO, met Arme.
10 05 M/V-Magazine. 11 05 Echo-
magazine. 12.05 KRO's Schone
Kunsten. 12.56 Meded. voor land-en tuinb. 13.08 Echo-magazine.
14.05Veronica 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.
1.02 Muziek in de nacht. 5.02-7.00
VARA's Ochtendhumeur.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.03 AVRO's
radiojournaal. 9.03 De muzikale
fruitmand 10.03 Vrouwzijn. 11.30
Ik zou wel eens willen weten. 11.58
EO-Metterdaad hulpverlening.
12.03 Lunchtime-magazine. 13.03
Tijdsein. 13.30 De plantage. 13.48
Margreet Dolman. 14.05 Soortge-
noten. 14.48 De jazz van Pete Fel-
leman. 15.03 De Vlaamse connec-
tie. 16.03 Ischa 17.03 Plantage-
Magazine; 17.54 Vrije Geluiden.
18.03 Plantage-Magazine. 18.30
Meningen. 19.00-07.00 Zie Radio
1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 7.00-24.00
VARA's verrukkelijke dinsdag 7.03
Holland wordt wakker! 9.03 Rigter.
11.03 Angelique 12 03 VARAsSteen & Been Show. 14 03 Twee
meter de lucht in 16.03De verruk-
kelijke vijftien. 18.03 Dnespoor

19.02 Dubbellisjes. 20.02 Pop-
krant. 21.02 VARAs Vuurwerk
22 02 VARA's Poppodium. 23.02-
-0.00 Tracks.

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

Les 24.
09.00-10.45 Schooltelevisie.
16.55 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 24. Herh.
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Schwarzes Theater. Herh.
18.31 Walt Disneys Mickey und Do-

nald zeigen: Sport-Goofy (8). Teken-
film.

18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Vis-a-vis. Regionaal magazine
20.15 Designlegende HFG: Wasbleibt 20 Jahre ohne der Schlies-sung?
21.00 Südwest aktuell.
21.15 ■ Liebe ohne lllusion. Duitse

speelfilm uit 1956 van Erich Engel
met Curd Jürgens, Heidemarie Ha-theyer, Sonja Ziemann e.a. WalterHubner krijgt als acteur geen werkmeer sinds hij in de oorlog een arm
heeft verloren. Zijn vrouw is arts. Zij isveel van huis en dat doet hun huwelijk
geen goed. Bovendien voelt Ursula,
haar inwonende zuster, zich aange-
trokken tot Walter.

22.40 Zusammenleben: Mann und
Frau im Laufe der Zeit. Vijfdelige in-
formatieve serie over het samenleven
van man en vrouw. Afl. 4: Streit als
Chance.

23.25-23.30 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met prof. dr. Marius Flothuis. (8.00
Nws.) 9.00 Continu klassiek 11 00
TROS Concertzaal 12.30 Nieuwe
klassieke platen 13.00 Nws. 13 02
Klassieke top tien. 13.30 Belcanto-
rium: Opera met Christme Deute-
kom 16.00 Het Kunstbedrijf. 17 00
Het grote werk in kleine bezetting:
1. Ronald Brautigam, piano en
Duncan MeTier, contrabas II Al-
bion Ensemble 18.00 Nws. 18.02
Lied van de week. 18.15Leger des
Heilskwartier 18.30 Muziek in vrije
tijd - Vocaal. 19.35 Kamermuziek
uit de barok. 20.00 Nws. 20 02
Scylla et Glaucus, opera van Le-
clair. Uitgevoerd door het Monte-
verdi Choir en de Englisch Baroque
Soloistes 0.1.v. John Eliot Gardiner
met sol. 21.30 Literamakwis. 22.30
Orgels in Hanzesteden (2) 23.10-
-0.00 Kamermuziek.

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 1330 Rondom het

woord. 14.00 NCRV-Leerhuis
14.10 Dagvaardig; 14.30Genealo-
gie. 15.00 Schone wereld. 16.00
Op de rand van het recht 16.30
NOS Ombudsman. 17.35 Postbus
51. 17.55 Meded en Schippersbe-
richten. 18.00 Nws. 18.10 Vers op
vijf. 18 20 Uitz. van de RPF. 18 30
Vertel me wat. 18.40Taal en teken
19.00 Progr. voor buitenl werkne-
mers. 20 30 Grafische technieken
21 00 Ca va? 21.30 Latijn. 22.00
Gezond sporten 22.30-23 00 Ste-
den en hun verleden.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.

Gevarieerd magazine.
09.12-10.00 Die Springfield Story.
12.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Danny. Herh.
13.15 Programma-overzicht.
13.20 Die Spezialisten unterwegs.

Amerikaanse serie. Afl.: Adel Der
Basketballprofi. Herh.

14.05 Programma-overzicht.
14.10 Mosh - Special. Herh.
14.55 Programma-overzicht.
15.00 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Spio-
nage Verdacht. Herh.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft Heute.
Economisch magazine.

16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.45 Heute bei uns.
16.50 RTL aktuell.
16.55 Klasse! Quiz.
17.30 Popeye.
17.35 Bornemanns Nahkastchen.
17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Gefallene Engel.
18.45 RTL aktuell.
19.03 Karlchen.
19.10 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Die Boxmeisterschaft. Herh.
20.00 Weerbericht.
20.10 Der Chef. Amerikaanse serie.

Afl.: Duell mit einem Killer. Herh.
21.05 Happy end im September.

Amerikaanse speelfilm uit 1960/61
van Robert Mulligan met Rock Hud-
son, Gina Lollobrigida, Sandra Dcc
g el

23.05 RTL aktuell.
23.30 Eine Chance für die Liebe.
Kontaktmagazine.

00.15-00.20 Betthupferl.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Auf Wieder-
sehen für immer. 09.35 Mr. Magoo. Te-
kenfilmserie. Afl.: Mr. Magoo und Moby
Dick. 10.00SAT 1 Bliek. 10.05 General

Hospital. Afl.: Das neue Testament.
10.50 Koehen mit SAT 1. 11.00 SAT 1
Bliek. 11.05 Sindsbad der Seefahrer.
Amerikaanse avonturenfilm uit 1947
van Richard Wallace met D. Fairbanks
jr., Walter Slezak, Maureen O'Hara e.a.
13.00 Tele-Börse. 14.00 Programma-
overzicht. 14.05 Jackie und JU. Afl.:
Wie zicht man kleine Baren gross?
14.30 ■ Lassie. Afl.: Briefmarkenal-
bum. 14.55 Der Goldene Schuss. 15.05
General Hospital Afl.: Junge Liebe.
15.50Koehen mit SAT 1. 16.00 ■ Mei-
ne drei Söhne. Afl.: Tochter für einen
Tag. 16.25 Der Goldene Schuss. 16.35
Die Leute von der Shiloh Ranch. Afl.:
Jennifer. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 SAT
1 - Ihr privates Programm. 17.50 Be-
zaubemde Jeannie. Afl.: Der König von
Hawaii. 18.15 Glücksrad. 18.45 SAT 1
Bliek. 19.00 Weerbericht. Aansl.: Ge-
winn in SAT 1. 19.10 Cannon. Afl.:
Feindliche Brüder. (om 19.40 uur on-
derbroken voor reklame.) 20.00 SAT 1
Bliek. 20.10 Stingray. Afl.: Bringt mir die
Hand, die mich geschlagen hat. (om
20.40 uur onderbroken voor reklame.)
21.00 SAT 1 Bliek. 21.10 Viva Max.
Amerikaanse actiefilm uit 1969 van Jer-
ry Paris metPeter Ustinov, Pamela Tif-
fin, Jonathan Winters, John Astin e.a.
22.50 SAT 1 Bliek. 23.00 Telethema:
Wirtschaft. 23.15 Das schwarze Mu-
seum. Engelse speelfilm uit 1959 van
Arthur Crabtree met Michael Gough,
June Cunningham, Graham Curnow
e.a. 00.40-00.50 Programma-over-
zicht.

SSVC
12.30 Schools. Videomaths.
12.45 Schools. Zig Zag.
13.00 Children's SSVC.
13.15 Rainbow.
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. Herh.
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.
20.55 Entertainment USA.
21.25 Alexei Sayle's Stuff.
22.00 News and Weather.
22.30-23.30 Rugby Special.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good Morning Scandinavia.
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Dennis. Serie.
09.30 Transformers. Serie.
10.00 "" Soft and Romantic.
11.00 "" The Nescafé UK Top 40.
12.00 "" Countdown.
13.00 Another World. Serie.
14.00 City Lights.
14.30 Mobil Motor Sports News.
15.00 Elephant Boy. Serie.
15.30 Ski Boy. 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 Police Story Special. Serie.
22.27 The Uniroyal Weather Report.
22.30 NFL American Football

1988/89.
23.28 The Times Headline News.
23.30 "" Pop Formule.
00.30 "" Canada Calling.
00.57 The Uniroyal Weather Report.
01.00 Concerts from Dean Clough.
01.30 Music is The Key.
02.25 Rampal and Stern Play Vivaldi

and Telemann.
03.15 Science and Technology.
03.30-06.30 Landscape Channel

Programmes from Sky.

3 SAT
17.20 Mini-Ziss. Jeugdmagazine.
17.30 Unser Freund... das Pferd. Afl.:
Die Stadt, die niemals schlaft. 18.00
Bilder aus der Schweiz. Over cultuur,
maatschappij, economie en politiek.
19.00 Heute. 19.22 3sat-Studio 19.30
Mit Edmund Hillary durch den Hima-
laya. Zesdelige documentaire Afl.: Die
Heimat der Götter. 20.15 Auslandsjour-
nal. 21.00 Haltet den Dieb! oder: Wa-
rum hilft mir denn keiner? 21.45 Kultur-
journal. 21.53 Sport-zeit Nachrichten.
22.00 Zeit im Bild 2. 22.35 Club 2. Aan-
sl.: 3sat-Schlagzeilen.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast van de dag en
muz. 8.05, 9.02, 10.02 en 11.02
Kort nws 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel, ruilbeurs,
agenda en muz. 13.05, 14 02,
15.02 en 16.02 Kort nws 17.02
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. 10JDO Nws.
1003 Broccoli 11.55 Mediatips
12.00 Limburg 1988. 13.00 Nws
13 10Onvergetelijk 13 45 Orgelre-
cital Ivan Guilini. 14.00 De gewa-
pende man. 17.00 Focus 17.10
Het algemeen belang 18.00 Het

orgeltje van Yesterday 19.00 Nws19.10 Rockgolf. 22.00 Nws 22.06
Je weet het maar nooit 23 30-2.00
Twee tot Twee (0.00 Nws )

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

mous.
10.20 Swim.
10.50 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 and

Goodyear Weather.
18.17 Sons and Daughters.
18.40 Kate and Allie.
19.10 Flying High.
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel News.
20.30 NBA 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 30Radiofruhstuck 7 15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 905 Musikexpress 10 00 GutAufgelegt. 1105 Gut Aufgelegt
1200 Musik bei Tisch 12 15 Ver-

anstaltungskalender 13 00 Fn-
schauf. 14.05 Schulfunk: Kulturge-
schichte des Alltags. 14 20 Mustk-
zeit heute: Orchesterklange aus al-
ler Welt. 16.05 Spotlight 17.05 Ol-
diekiste 18 40-20.00 Musikjournal.

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11 00 Musikali-
scher Aperitif x 12 00 Is ja 'n Ding
14 00 Viva 16.00 Enteniagd 17 00
Musikduell 17 50 Sportshop 18.00Musikduell. 19 00 Prima 20 00--01 00 Ein junges Musikprogramm

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie 9.05 Musikpavillon 12 07
Gut aufgelegt 14 05 Auf der Pro-
menade 15 00 Café-Konzert16 05 Heimatmelodie. 17 00 Mu-
sik-Express 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm 21 00 Mü-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05Nachtexpress.
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GOUD, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 Geleen.
VIDEO'S, kleuren t.v.'s en
stereotoren gevraagd
04406-12875.

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

Inkoop GOUD, brilj., mun-
ten enz. Contant geld. Ver-
seveld, Saroleastr. 80A
Heerlen. Tel. 045-714666
Leg, verp..

Te k. gevr. oud ijzer en me-
talen, sloop- en SCHADE-
AUTO'S. Tel. 045-
-272216/272516, ook
's avonds.
Te k. gevr. goedkoop
BANKSTEL, tel. 045-
-720350.

Te k. gevr. eiken BANK-
STEL + eiken wandmeu-
bel + eethoek. 04490-23248.
Te k. gevr. goedverz. BOE-
KEN en sfrips. Tel. 045-
-228082.

DAMOISEAUX Heerlenverkoopt en verhuurt meer'dan u denkt! (Verhuur zon-der borg). Tel. 045-411930.

Metselaar kan nog BIN-
NENWERK aannemen,
ook steenstrips en voegen.
Tel. 045-213789.

Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwd rieten, biezen en ro-
tan-stoelen met gar. 045-
-418820.

Te k. YAMAHA XV 920 J
Virago, bwj. '88, pr. ’ 7500-
-met s. sybar’ 8000^-. Euro- |
falaan 7 Heerlen. Tel. 045-

-13052 na 16.30 uur. i

Nieuw PRIVÉ ma. t/m vrijd. j
v. 18 uur t/m 24 uur. Tel. |
045-723943. Tev. assist.
gevr. f

Club »
2000 [

Nieuw! Nu ook op zat. en 'szond. open van 14-24 uur I
met leuke jonge meisjes. :Dus wil jehet goed en fijn,
moet je in Club 2000 zijn

Rijksweg Nrd. 22A Geleen
04490-42315

NIEUW Eva en Peggy v.
11.00 tot 18.00 uur. Tel.
045-419384.
KANDRA met Cindy en
Joyce tot 03.00 u. privé en
escort. Tev. leuk meisje
gevr. Tel. 045-228975.
Reis met ANGELA, Corina
en Yvon naar de 7e hemel
van genot. 045-227734.
MARISKA, Chamilla, Mi-
randa, Elly, Petra en Betty.
Tel. 045-224621.
Hoera! hoera! hoera! Wie
hebben we daar? Melanie,
Connie, Veronique, Joyce,
Diane, Claudia, Blondie en
nieuw Anita... Privéhuis
MICHELLE. Tel. 045-
-228481.
Buro ELVIRA bemidd. v.
privé-adres. Inschr. gevr.
Tel. 045-419384.

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

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

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

1e hypotheken va. 6%
2e hypotheken

240 x 180 x 120 x ,
10000 97,- 107,- 132,- '20000 194,- 215,- 265,- -30000 291,- 323,- 397,- I
40000 388,- 431,- 530,-
-mits overwaarde
Doorlopend krediet

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

looptijd
5000 100,- 69 mnd. 0,97

11000 220,- 66 mnd. 0,87
15000 300,- 66 mnd. 0,83
20000 400,- 65 mnd. 0,83

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

Bfe^ ._ ri Mr J

I Op en top mode in winterse stijl
Nieuwe mode die u draagt van december tot en met maart.
Om plaats te maken voor al dat moois,
organiseert de Stad Parijs een

HERFST BRADERIE
:v3B9iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal aaaaaaatjaaHaaaaaa^aaaaEft -? ■«*"Jyv*mfÊm\ ■aaaafe. \fW ■ V

■Bl 'V^9 a^KaaaaaH^aaV'. I

/"-'"'' .aJ^^BuiÈ«^Tt*;'A^?* « A#van uw leven. ,- _^fe*ü| ■P^Mti Jr
>*1* Ra. **< V» i -a^r - ■, W"Bm SHm I ÉZjmmW LaaaaVatfiflr^Küi^^^aaaaak^ %M X J

■■f*^*m^k Hr V -^' ajSCc- TBB*i*: ''^®fc
'tJ^jÈÊÊ aaaaaafeJÉÉr aW'i laaaT^aaaHaaaaaflafll aaaaV .^flaaaaaaaaaa^_ '^Üaaaaaaal

I Wedden dat u te veel betaalt voor I
I uw autoverzekering? I

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

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

I 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

PRIVÉ voor zakenmensen,
ook in weekend. Tel. 043-
-214000.
VERA privé, tel. 04754-
-5818.
PRIVÉ Nathalie, Monika.
Tel. 045-723029.
CONTACTBUREAU Lucie

I voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921,

I Geleen.
Heren, bij AMANDA en Sil-

I via zoals het vroeger was.
045-721759.
NOBEL ESCORT voor de

I man van nu! Ma. t/m vrijd.
| 14 tot 2 uur. 045-459597.

Club LA-STRADA m»l
zat. Tel. 045-272350A
PRIVÉ bij Anita ooK *f
dags. Tel. 045-3526*2
Best in Town, v. H^T]
ied. dag, ook wee"!*;
vanaf 14 u. 045-326^!j

Sonja zkt. gezeik
huisvrouw voof

Escort
Bellen na 20.00v

045-311895^/
lets geheel nieus"5.
YVONNE, te mooi om;
te zijn. Bedenk je niö'v
langs + 4 nieuwe ff
aanw. Tel. 045-4f,ook 's zaterdags +'s s,
dags, tev. ass. gevf>/

Uitnodiging
van Pierre Robert

T^ J
laaaaaaaaaaa^aVaßHlßaaaaMMßMMaaaßÉl.^.BaaaaaaaaaaaaV

daar winkel je voor je plezier !, ; . *
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Nunogeenwoord dat
" " 1 "^A ContourKadoset Blue Stratos Kadoset, £ I

Lr *^^^^^^#^^V^^ ** a/^^V^^^^ I J >^^V Gillette scheergel'+scheerap- aftershave, flakon a5O ml

w^m^Mmwmx W <^r^. r- -I«W^ " Boss After Shave, Van Gils Deodorant, )L^ 9-■
j fl * flakon a5O ml <J^J, stick a75 ml L^^Jr" ||

Nationale ufe Lijn,
,^3-321395 7 dagen
ggek geopend.
&D. GESLACHTS-JTENBESTRIJDING,
Cs infolijn. Tel.

'^ RUSTICA v.d.IL6rstr. 9, Kerkrade-
045-412762.

% Royal
i ir voor 50 cent p.m.

-jgp.320.24
06-

-5032511
'n nummer

om te
onthouden

06-

-2032511
'n nummer

°nri te doen!!
V^_so et. p.m.

zit nog vol
passingen...

6r©n naar meisjes die
v'ch nergens voor.amen. 50 et. p. min.

pag. 3690
Jll Town, BOYS voor
v Privé en escort. Tel.$17097.

Cat
06-

-ySQ et. p. min.

Sex - non-stop
06-

-320.320.08
200 verhalen p.d.

50 et. p. min.

06-Erottek I SftWÏ
HSuZHaB 06-320 321.2

06^03200' f.'iUih'M
*,""*:;% Si■.'"''! 1", H"■ 06.320.322.00
WM\.l':.'."Ml 06.;
06-320.321.00 MHPjES
■ ■IJIJJIüW.I ~320.322~

20.32101 Q6-Gro«pmi~
HlT- 320.321.04_ Q3

IWlllWriWlf <*£S2S;206-320.321.06 ».■».
■'ll'l'N.'lNlMil I .^jï^

ggff gfgg
06 - 320 321 14 06- 320.320.11üü Essssm
06-320321.18 06-320.321.02_

06-Groepagetpreli

50ctp.m.^X^y|y

Sexlijn 14
Debbie 14?

06-
-320.320.14

50 et. p. min.

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.321.10
Bel voor gratis

tienersposterkalender '89,
aansteker en stickers.

Tieners
Nieuw 06 Nieuw

320.323.10
10 meisjes

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

Club Margo
Bij ons is bijna alles moge-
lijk. Sauna, relax, trio, SM
+ mass. Rijksweg Zuid
131 B, Geleen. 04490-
-48448/45052. Ass. gevr..

PARADISO, Europaweg
Nrd. 158 Landgraaf, ma.
t/m vr. vanaf 14.00 u. t/m
02.00 u.
Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.

Nieuw!
Hardsexü

Bel eens als je durft!
50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.35
320.325.35
Topsex
The Best!

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

Nieuw Nieuw
Privéhuis

Club Exclusief
Er zijn 8 leuke meisjes voor
u aanwezig. Alles is moge-
lijk. Van 11.00 tot 23.00
uur. 's maandags t/m 's za-
terdags. Industriestraat 13,
Kerkrade, tel. 045-423634.
Ingang privé parkeerplaats
naast pand.

De overtreffende trap in sex

Eroslijn
06-320.321.22

50 et. p.m.
CONTACTBÜRÖ Lim- Kanjers!burg. Bemidd. privé-adr., nft oon oon 79kamerverh. Maaspaviljoen UO-J^U.ÓÖU./Ï
a.d. Maasbrug. Roosteren- Tatiana - 50 cent per min.
Mjgsej^jel. 04499-3003. Spetters

AD^DHU 06-320.330.71
QWaW^HvJ 120 stoten Per das~ 4^^ 50 cent per min.

Regel met 13wildvreemden Non-stop
Qe Heetste Party. EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.06 - 320.324.40 Non stop SEXVERHALEN
so centper minuut Retinafoon 06-32032103,

L 1 50 et. per min.

Live!!!
Sex-Relax-Box

Lekker bellen met zn allen, 50 ct./min.

06-320.324.06

**★ Nieuw *★★

De Babbelfoon
lekker kletsen met zn tienen. Bel de Babbelfoon als u

trek heeft in een fijn gesprek.

06^320.330.05
('s nachts alleen voor volwassenen)

50 et p.m.

Vol verwachting klopt
ons hart

De meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen
Tel. 04490-42313

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

Love Line
De 06-320.320.1ijnen zijn
de boeiendste. Voor echte

opwindingkies je 61.
Tel. 06-

-320.320.61
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.

SM**S M
!Oproep!

Ervaren meesteres speelt
telefonisch SM-spel met
mensen die een leuke SM
fantasie en/of ervaring ver-

tellen.
Bel alleen dinsdag van

18.00-23.00
020-668.4.668

Wat reeds eerder werd op-
genomen is te beluisteren

via
06-320.325.70

50 et. p.m.

Club PARIS. vr. nette DA-
MES voor middag- en/of
avonduren. Privincialeweg
Nrd. 31* Oirsbeek. Tel.
04492-1873.
KIJKOTHEEK Videoclub.
Leuke meisjes aanwez.
Tel. 045-718067. Nw. films
aanw.
NIEUW Sexlijn compleet.
U hoort 6 verschillende
sexvormen achtereen. 50
et. p.m. 06-320.330.85.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-Kerkrade, Grens-
straat 23. Gabi, Regina,
Karin, Heike, Maria en Ma-
tina. Ma.-zo. van 20.00 tot
4.00 uur. Tel. 045-463943.

Diana Escort
045-

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

ook in het weekend.

f 'ij ib. I ..«repornoster ■

PIOfUK riODUtUOHS r I «]3OO 100MG * 0*«

Sittard PIN-UP-GIRL Mari-
na ma. t/m vr. 13-23 u.
04490-28256.
BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.
w TorüoboX |
PE HEETSTE BOXVAN NEDER^ANP
Na 21.00 uur extreem, bizaren/^jÉ
uitsluitendvoor eigenrisico. 1
J)6320.320.51r^/J
Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen, open va. 14.00
uur.
Escortservice VRAAGT
meisje. Na 19.00 uur 045-
-740511.

Sex Society
jonge meisjes

v.a. 18 jaar, 06-

-320.321.21
2 shows per dag

's nachts live
320.321.21

Haagse bluf
320.325.21

Let it be:zar
320.324.21

50 cent per minuut

KATJA, privé en escort va.

’ 50,-. Dringend meisje
gevr. 045-423608.

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

ESCORTSERVICE 04490-23730, voor alles in. Bel voor
afspraak. Discretie verzekerd. Van 20 uur t/m 5 uur ma.
t/m za. 's Zondags gesloten.

Op de Babbelbox ontmoet je demensen die vrijuit pra-
ten over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn.
Wie weet, misschien maak je wel een afspraakje of

neem je een lijntje met zn tweetjes.

Babbelbox
Bellen met de Babbelbox doe je metzn tienen of, wan-
neer je daar behoeft aan hebt, intiem met zn tweetjes

(druk op de O-toets),
('s Nachts alleen voor volwassenen, 050 et/min.

06-320.330.02
Nieuw bij JOLANDA privé
moeder + dochter + Van-
essatype. 04492-3198, 11-
-24 u.
Als u alles heeft gehad, bel
dan eens DONNA en naar
vriendinnen. Tel. 045-
-229718.

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

50 et. p. min.

CLUB 28. Ma.-vr. 11-24 u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.

Callcutta
06-

-32032013
50 c. p/m.

JUAN (mnl.) privé + escort
dagelijks vanaf 10.00 u.
Tel. 045-257283.
Privé bij ROGER evtl. ook
escort, tel. 045-727709.

Fr Gay fr
Oproep

Ben je op zoek naar een
serieuze relatie of naar een
vlug contract, spreek dan
vandaag je advertentie in

bij de
Gay

Contact Club
van 12.00 - 17.00 uur

020-204998
En als zon lekker ding te intiem

wordt, neem je toch een lijntje metzn tweeën...
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een
avontuurtje.

(Alleen luisteren mag natuurlijk ók)
50 et/min.

06-320.330.03
CLUB MIRABELLE Kerkrade (nieuwe leiding) vraagt
nog enkele leuke meisjes. Intern + garantieloon mog.
Tel. 045-419823 / 076-871827.
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Zowel City Promotion Heerlen, als-
ook 't Loon Promotion, en de Ka-
mer van Koophandel zijn in eerste
instantie rond de tafel gaan zitten,
ook de HOZO is daar nu bij en de
ondernemers zijn van plan ook de
gemeente op korte termijn bij het
overleg te betrekken. Bedoeling is
te komen tot een plan voor het cen-
trum van Heerlen, waarbij functies
aangewezen worden van de diverse
plaatsen. Met name gaat het om het
aanwijzen van de plaatsen waar
(nieuwe) winkels moeten komen,
waar horeca en waar woningen. Dit

ONDERBANKEN - Op aandringen
van deraadsleden Lindner en Cre-
mers-Koekoek heeft het collegevan
Onderbanken bezwaar aangete-
kend tegen de inzet van Hercules
C-130-vliegtuigen, die vorige week
vanaf de AWACS-basis in Teveren
zijn opgestegen. B en w beroepen
zich in hun brief op het ministerie
van Defensie op de afspraken ge-
maakt in het AWACS-akkoord.
Daarin is opgenomen dat Onder-
banken alleen maar de inzet van
AWACS-radar-Boei ngs (E3A) hoeft
te billijken. Defensie heeft nog niet
op het bezwaar gereageerd.

Van onze verslaggever

HOENSBROEK - Fanfare Sint Ga-
briël uit Hoensbroek heeft afgelo-
pen weekeinde tijdens Fanfare '88
in Doetinchem een eerste prijs be-
haald. Het muziekgezelschap onder
leiding van dirigente Yvonne
Schreurs-Tauber behaalde de prijs
in de tweede divisiemet 193 punten.
Fanfare St.-Gertrudis uit St.-Geer-
truid werd onder leiding van Ben
Essers winnaar in de eerste divisie
met 195 punten. Fanfare Abdissen-
bosch werd vierde in de derde divi-
sie met 165 punten.

Getuigen noteerden het kenteken
van de auto waarmee de inbrekers
wegreden. »

KERKRADE - Bij een etalagekraak
aan de Akerstraat in Kerkrade, zon-
dagavond even na half elf, is een vi-
deo-recorder gestolen.

Video-recorder uit
etalage gehaald

De Hercules-toestellenwerden vori-
ge week ingezet tijdens een oefe-
ning op de basis. Inmiddels zijn de
toestellen alweerverdwenen. Overi-
gens maken de Herculestoestellen
beduidend minder kabaal dan de
AWACS-Boeings.

man de wethouders te
verstaan geven dat
aparte speelplaatsen
met klimrekken en an-
dere speeltuigen 'wel 'leuk zijn, maar lang niet
voldoende.

Kinderen
presenteren
zwartboek

Speelkttelpunten in Landgraaf

(ADVERTENTIE)

r^ i
1 PBH HRM DEOEHKFIHP! 1

Laatste week inschrijving nieuwe leerlingen
Inl.: dagelijks van 17.00 " 20.00 uur.

De lessen zijn ingedeeld naar leeftijd.
DANSSCHOOL DEGENKAMP

NOBELSTRAAT 16, HEERLEN, 045-714711

Via publicaties in onder andere het
eigen verenigingsblad roept de
'PAK's-vereniging' nu de toenmali-
ge betrokkenen op om historische
gegevens aan de vereniging door te
spelen. „Belangrijke feiten die zich
in het verleden hebben voorgedaan
kunnen van essentieel belang zijn

Dubieus

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Toeval
of niet, drie dagen voor
het grote kinderfeest
stapt de Landgraafse
jeugd met een zwart-
boek vol speelknelpun-
ten in groten getale naar
de plaatselijke wethou-
ders Thei Gybels en
Charly Mulders. De af-
gelopen maanden heb-
ben de kinderen van ze-
ven Landgraafse lagere
scholen, hun ouders en
vrijwilligers een grondi-
ge inventarisatie ge-
maakt van de speelpro-
blemen in de eigen
wijk.

Komende vrijdag om

het matje roepen en hen
het zwartboek overhan-
digen. Onder het toe-
ziend oog van alle
Landgraafse schoolkin-
deren zal de goedheilig-

In de 'speelpijnpunten-
nota' dringen de kinde-*
ren er bij de wethou:
ders daarom op aan óók
op straat de ruimte en
mogelijkheid te creëren
om veilig te spelen. De
kinderactie wordt ge-
coördineerd door het
Landgraafse , welzijns-
werk SWL en vloeit
voort ujt de onlangs ge-
houden landeüjke
'Straatspeeldag.

-16.00 uur zal een opval-
lend jeugdig ogende
Sinterklaas, geassis-
teerd door twee van zijn
al even jonge knechten,
de beide wethouders op

Bok
Njn°!? 400 handtekeningen
%. gisteren aangeboden aan
Sis neester Van Zeil van
H>lc en °^e de buurt van Deh"ot ln Heerlerheide wonen. Ze
Ie gsteren met zn allen tegen
ferst° Tnst van een niethadon-
kr-^Jfkkingspunt aan de Bok-ite Heerlerheide. De komst
Slak ■ methadonhuis en op-L Qhuis voor verslaafden isK e 9,esPrek van de dag in de
\f^ wnse wijk. De bewoners
k a

n,~ zoals men dat zegt -op
hl cllterste benen. In ieder ge-K l^en de Heerlerheidena-
Ms ®°fd beslagen ten ijs komen
kQ °l9ende week woensdag (7
%»!*'' een informatie-
S f w°rdt gehouden. Om
%p v°ren al wat te bespreken
*lkf.n woensdag de bewoners! ölJ elkaar.

Pendel

Tafel

Eensluidend

Ophef over samenstelling projectgroep

Hopel vertrouwt
SSO van geen kant

Van onze verslaggever
KERKRADE - Bij de 'Wijkvereni-
ging PAK's Lauraterrein' in Eygels-
hoven is grote ophef ontstaan. Dit
nadat bekend is geworden dat GS
van Limburg besloten hebben het
Samenwerkingsverband Sanering
Mijnterreinen Oostelijk Mijngebied
(SSO) te betrekken bij de project-
groep die de sanering van het ver-
vuilde Lauraterrein moet begelei-
den. In de projectgroep zaten tot op
de dag van gisteren alleen vertegen-
woordigers van de provincie, de ge-
meente, de wijkvereniging en des-
kundigen van,de Basisgezondheids-
dienst. Dereden dat SSO van deene
dag op de andere bij de project-
groep betrokken is, is onbekend.

De 'Wijkvereniging Pak's Laurater-
rein' zegt dat het SSO een dubieuze
rol heeft gespeeld in de inrichting
van het Laura-mijnterrein waar
maanden geleden een ernstige ver-
vuiling van Polycyclische Aromati-
sche Koolwaterstoffen (PAK's) is
aangetroffen. Mondcontact met de
stof (die zich in pek bevind) kan
schadelijke gevolgen voor de ge-
zondheid hebben. PAK's zouden
zelfs kankerverwekkend kunnen
zijn. Maar deskundigen verschillen
daarover van mening.

bij de verdere afwikkeling van het
ontstane vervuilingsprobleem",
zegt de groep. „De vereniging heeft
in diverse bestuurlijke verslagen
ontdekt dat er dubieuze beslissin-
gen zijn genomen bij het besluit het
Lauraterrein te bebouwen. De
grond is destijds niet voldoendeon-
derzocht opverontreinigingen. Ten-
slotte is het een publiek geheim", zo
vervolgt de vereniging „dat de in-
richting van de mijnterreinen en
met name het Lauraterrein over-
dekt is met een waas van geheim-
zinnigheid."

Vertrouwen
De reactie van de wijkvereniging
om nu zelf een historisch onderzoek
op te starten, is dus ingegeven door
het feit dat zij geen enkel vertrou-
wen heeft in de inbrengvan de SSO.
De woordvoerder van de provincie
zegt dat GS besloten hebben SSO in
de projectgroep te betrekken omdat
deze club van het eerste uur betrok-
ken is geweest bij de inrichting van
de mijnterreinen in de Oostelijke
Mijnstreek.

" Het 'woestijnschip'
werd in Schrieversheide
door een andere nieuwko-
mer aldaar begroet: te we-
ten de bison (geheel links).

Foto: DRIES LINSSEN.

Kameel volgt
bison op in

kinderboerderij
Van onze verslaggever

HEERLEN - Na een bison
heeft de kinderboerderij
Schrieversheide in Heerlen het
dierenarsenaal opnieuw uitge-
breid met een byzondere aan-
winst. Met enige trots meldde
een van de dierenverzorgsters
de komst van een heuse ka-
meel. De bezoekers mogen de
kameel voorlopig alleen bekij-
ken. Wellicht worden er in de
toekomst ritjes op dit 'lastdier'
gemaakt. De kindvriendelijke
kameel is vier jaar oud en vol-
gens insiders is de kans groot
dat het dier drachtig is. Zeker-
heid daaromtrent heeft men
echter niet en verdere ontwik-
kelingen worden dan ook met
spanning afgewacht. De ka-
meel-merrie heeft overigens
nog geen naam.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De ondernemersorganisaties in Heerlen hebben
hun onderlinge ruzies over de herstructurering van de binnen-
stad bijgelegd. Ze werken nu gezamenlijk aan een nieuwstandpunt over het Heerlense centrum. Een aantal dingen is al
duidelijk: er moet een verbinding komen tussen de city en 'tLoon, maar er mag geen meubelboulevard worden neergezet
op het In de Cramerterrein.
Tot voor kort dachten de onderne-
mers in Heerlen nogalverdeeld over
de toekomst van de binnenstad. Zo-
als bekend stelt de gemeente Heer-
len een herstructurering van debin-
nenstad voor, waarbij een connectie
tot stand moetkomen tussen city en
'tLoon. De city-ondernemers waren
aanvankelijk woedend over dit plan
en wezen een verbinding met 't
Loon vierkant af.

plan wordt dan voorgelegd aan het
gemeentebestuur.
De organisaties doen allemaal een
beetje water bij de wijnen proberen
zo tot een concensus te komen over
een aanpak van de binnenstad. Nog
voor het einde van de maand de-
cember wil de club een afgerond
plan presenteren waar dan de over-
grote meerderheid van de midden-
stand van Heerlen achter kan staan.

Inmiddels heeft men aan dat stand-
punt wat gesleuteld. „Wij hebben
ingezien dat het noodzakelijk is dat
de middenstand van Heerlen met
een eensluidend standpunt komt
over de toekomst van het centrum.
Er is in het kader van de Vierde
Nota Ruimtelijke Ordening nu een
grootschalige oplossing te creëren
voor Heerlen, het is dan zaak dat
een plan daarvoor een zo breed mo-
gelijk draagvlak krijgt," zegt Jo Pee-
ters, voorzitter van City Promotion.

In de Cramer
Achter één plan staan genoemde
ondernemersorganisaties alvast
niet, dat is het plan van MBO/Ruy-
ters BV om op het terrein In de Cra-
mer, waar nu nog het centrale
woonwagenkamp is, een meubel-
boulevard te realiseren. De onder-
nemers vinden dat zon meubelbou-
levard moet worden aangehaakt aan
het centrum, en niet ver weg op een
industrieterrein moet worden ge-
realiseerd.

Onderbanken
tegen inzet

Hercules- toestel

InLambertusparochie

Kerkradio
in Kerkrade

KERKRADE - Parochianen van
de St. Lambertusparochie in
Kerkrade krijgen binnenkort de
mogelijkheid de missen thuis op
de radio te beluisteren. Er wordt
namelijk gestart met de aanleg
van kerkradio, een systeem
waardoor via de telefoonkabel
eucharistievieringen die in de
dekenale Lambertuskerk wor-
den gehouden, op de radio ge-
hoord kunnen'worden.
De kerkradio functioneert al en-
kele maanden in bijvoorbeeld de
parochie Holz. Of dergelijke aan-
sluitingen ook in andere paro-
chies tot stand komen, hangt vol-
gens deken J. Schnackersafvan
ieder afzonderlijk kerkbestuur.
De PTT zal binnenkort een begin
maken met de aanleg van de ver-
bindingen die via de telefoonlij-
nen lopen. In huis wordt dan een
verbinding van telefoontoestel
naar radio tot stand gebracht
Bewoners van de in Kerkrade-
Centrum gelegen Atriumflat en
bewoners van de woningen in de.
Theaterpassage gaan volgens de-
ken Schnackers bijvoorbeeld
honderd gulden voor de aanleg-
kosten betalen. Elders bedragen
de aansluitkosten tweehonderd
gulden. Er wordt een abonne-
mentsgeld gevraagd van 6,50 gul-
den per maand.
Niet alleen de eucharistievierin-;
gen in het weekeinde worden via
deradio doorgegeven. Alle dien-
sten, van huweüjksmissen tot
doopplechtigheden en begrafe-
nissen zijn evenals bijvoorbeeld
het korenfestival via de lijnver-
binding in de huiskamer te ont-
vangen. De mogelijkheid dat alle
parochianen in de toekomst
thuis aan deradio blijven zitten
in plaats van de kerk te bezoeken
wijst de deken van de hand: „De
kans dat dat gebeurt is gering,
gezien de kosten die de aanslui-
ting en het abonnement met zich
meebrengt."

Éinaf morgen kunnen be-
Ts van het centrum van

(
en gratis gebruik makenen pendelbus, dievanaf de
Parkeerplaatsen naar het

in tV 771 rijdt. De ondernemers
Ifctn"ccrlen bieden deze serviceIPotj oe2oekers die tijdens de
|PfcerU°nden voor Sinterklaas
Wm-h naar Heerlen komen enI P*n hUt° 0p een Parkeerplaats

11f''en U*ten e£ centrum moeten
<ie?e " Oie koopavonden zijn
"^d U'ee'c °P woensdag, don-
b 0^9 en vrijdag, dus rijden

"Ofji, e dagen bussen (van
i(iQ

tot 21.30 uur) en op zater-Vq^ UOO tot 17.30 uur. En
f hru ri3den diebussen. Van het

(br0 Jeerterrein aan de Meezen-i,È4nru'e 9 (bushalte bij
\V-school) naar het cen-
hi n en vanaf het parkeerter-
\r a$n de Paralleluieg (tegen-tet Vqw Gend & Loos) naar
ta eTltrum. De bussen maken

°ndje over de hele city-ring
\ r zijn diverse plaatsen
B)Tj,r men kan uitstappen. De
*etj s bussen zijn voorzien van
Kiy^oot vignet met een rood

tekening). Ook de bus-
hyt ? men kan opstap-Ks' sne°ben zon rood hart. De

fn rVden om het kwartier,
% ccl wachten is er niet bij.

Op Fanfare '88
St. Gabriël
eerste prijs
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Zuiverheid
ü'j? 'let kader van de zuiver-
J 1 . zo stelde een bestuurslid
,g de fractie Burgerbelangen

in Kerkrade gisteren,
°^sen wij dat diefout wordt
Js9ezet." Alsof er dus een«der van wereldformaat** gemaakt... Hier komt ie
P- Burgerbelangen (BB) had-u>e op één plek in de tekst
r? lsseld met Belangen Be-
oollglnö Kerkrade (BBK).

I r het geval beide partijen el-
m^ nu gewoon zoudenIttnrf 671' was er n*ets aan de
t.'a oeioeest. Maar beide heb-II *° nu en dan tóch een afwij-Eja standpunt. Vandaar datL 'oc'i wel van belang is datt feestje bij zijn goede naampoemd wordt. BB dus en niet

intermeerten
m t<

PW'
6*1 iets 9°edmaken. Ook

HOq 'leren, en nog wel meer dan
E^ Van het Sintermeerten Col-Cji -V 1Heerlen hebben zich let-
L Jfc het vuur uit de sloffen ge-
So(j, y°or een kindertehuis in
Por k ' e sponsorloop, waar-EL burgemeester Van Zeil het
R|p ot loste> bracht vlot 15
L e op. £nvormde het sportief
gepunt van de Boliviadag,
b)Zas opgezet door de scholen-
"et e'?sc'laP i-n samenwerking
r^\, ac alpinistenvereniging

u*t Valkenburg.

Toch verbinding Loon-City Geen meubelboulevard in In de Cramer

Ondernemers op één lijn

Van onze verslaggever
HEERLEN - Een bijna
70-jarige inwoonster
van Heerlen is gister-
ochtend vanwege een
opgelopen huurschuld
van 1.600 gulden uit
haar duplexwoning aan
de Treubstraat gezet.
Op het moment dat
deurwaarder Dohmen
en zijn medewerkers
gisterochtend de be-
jaardenwoning wilden
binnengaan, bleek de
vrouw, een alleenstaan-
de weduwe, niet thuis.
Een vertegenwoordiger
van de woningvereni-
ging kwam er vervol-
gens aan te pas om het"sluitwerk uit de huis-
deur te boren.

Dohmen wist de vrouw
toch nog telefonisch te
bereiken. Tevergeefs
werd gepoogd nog tot
een compromis te ko-
men.

Maag
Directeur Ramakers

Heerlense bejaarde
uit woning gezet

van woningvereniging
'De Volkswoning' liet
gisteren weten met de
ongewone uitzetting
van de bejaarde vrouw
bijzonder in zijn maag
te zitten. „Ik werk nu al
meer dan dertig jaar
voor de woningyereni-
ging, maar deze situatie
heb ik in mijn hele loop-
baan nog niet eerder
meegemaakt. Wij en
ook de deurwaarder
hebben de vrouw wer-
kelijk alle mogelijke op-
lossingen en alternatie-
ven aangedragen om
uitzetting te voorko-
men."

Ook deurwaarder Don-
men benadrukte dat zo-
wel hij, de woningvere-
niging als de gemeente

alles in het werk heb-
ben gesteld om uitzet-
ting te vóórkomen.
„Persoonlijk ben ik de
afgelopen maanden tot
drie maal toe vergeefs
by de vrouw aan de
deur geweest om de
zaak te bespreken.
Daarnaast heb ik diver-
se brieven en aanma-
ningen gestuurd. Als
iemand blijft weigeren
serieus mee te werken,
dan houdt alles op.
Meier kun je niet doen."

Terug
Gisteravond-laat meld-
de de adviseur van de
bejaarde vrouw, de heer
Lindeboom, dat alle
buitengezette en voor

een deel beschadigde
huisraad van de Heer-
lense in de loop van de
dag weer naar binnen is
gedragen. Naar zijn zeg-
gen dank zij bemidde-
ling van wethouder
Hub Savelsbergh, een
gemeente-ambtenaar
en de sociale dienst.
Vandaag zal Linde-
boom met de woning-
vereniging praten.

Volgens Lindeboom is
de Heerlense door bij-
zonder trieste familie-
verwikkelingen finan-
cieel volkomen aan de
grond komen te zitten.
Hij liet nog weten dat de
volledig ontredderde
bejaarde voorlopig op
het adres van Linde-
booms moeder verblrjft. " Medewerkersvan de deurwaarder dragen de huisraad van de bejaarde naar buiten

Foto: FRANS RADE
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Geboren op 28j november 1988

TOM
zoon van

Thecla Terken
Peter Verschooten

broer van
Freek

Sander
Adres:

Maastrichterstr. 163
6444 GD Brunssum

l I

PROFICIAT
(o)pa Creusen

V andaag is de dag
U bent nu 60 jaar

T oasten hierop doen
wij straks met elkaar

Lia, Leo, Esther,
Anita, Harry

GOEDEMORGEN
pap/opa MIEL

I , ■më

Hartelijk gefeliciteerd met
je 70e verjaardag, wensen

je kinderen en
kleinkinderen
Bert. Tiny.
Ger, Marlies,
Manuela. Ron,
Marcel, Patrick.

Ullllilllllllllllllllllllliiiilllliliiilllillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuilllllllllllllllt:

Dankbetuiging
Wij bedanken iedereen voor alle
attenties, felicitaties, bloemen en
cadeaux, waardoor ons gouden
huwelijksfeest een onvergetelijke dag is
geworden.

A. Timmers-Bosch,
Den Haagstraat, Heerlen.

29 november 1988
Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Enige en algemene kennisgeving

t
Ons ging voor naar het eeuwige leven bij God, vrij
plotseling, in het Maaslandziekenhuiste Sittard, in
de leeftijd van 70 jaar, voorzien van het heilig sacra-
ment der zieken, onze dierbare en lieve moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Maria Petronella
Wetzels

weduwe van

Peter JozefChristiaan
Übachs

Wij vragen een gebed voor haar zielerust.
De bedroefde familie:

Guttecoven: Fien en Sjef Schmitz-Übachs
Ron, Richard

Susteren: Anny en Piet Bohnen-Übachs
Mare, Judith

Buchten: Tiny en Herman Cox-Übachs
Patrick, Roger

Guttecoven: Wien en Elma Übachs-Ehlen
Bart, Tim
Familie Wetzels
Familie Übachs

27 november 1988
JosKleijnenlaan 327 Geleen
Corr.adres: 6143 AB Guttecoven
Beukenboomsweg 31
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op donderdag 1 de-
cember as. om 10.30 uur in de parochiekerk van de
Heilige Nicolaas te Guttecoven.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Woensdagavond, 30 november, zal moeder bijzon-
der worden herdacht tijdens deh. misvan 19.00uur
in voornoemde kerk.
Moeder ligt opgebaard in derouwkapel van het zie-
kenhuis te Sittard; bezoekuren dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.

Enige en algemenekennisgeving
t

Heden overleed in deLückerheidekliniek te Kerk-
rade, in de leeftijd van 86 jaar

Cacilia Frings
weduwe van

Peter Stienen
Familie Zeeuwe-Knepper

Kerkrade, 27 november 1988
St. Pieterstraat 145
Corr.adres: Jupiterstraat 58, 6446 RX Brunssum
De crematie zal plaatsvinden op woensdag 30 no-
vember as. om 15.00 uur in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens zijn leven heeft gegeven,
hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn geliefde
man, onze lieve vader, schoonvader, groot- en overgrootvader, broer, zwa-
ger, oom en neef

Piet Jongen
echtgenoot van

Trudi Bankert
Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar, voorzien van het h. sacrament der
zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade: G. Jongen-Bankert
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Jongen
Familie Bankert

Kerkrade, 27 november 1988, Christinastraat 39
Corr.adres: Plutostraat 16, 6161 VW Geleen
De plechtige uitvaartdienst zal gehoudenworden op donderdag 1 decem-
ber as. om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Joannes de Doper te
Eygelshoven, waarna aansluitend de begrafenis op der.k. begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Rozenkransgebed ter intentie van onze dierbare overledene woensdag 30
november om 18.35 uur, aansluitendavondmis in voornoemde parochie-
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur in de
rouwkapel van het De Weverziekenhuis te Heerlen.

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van

Mr. Jan W.G. Bardoul
oud-burgemeester van devoormalige

gemeente Bocholtz 1964-1971
Zijn naam en persoon zullen wij met respect blijven gedenken.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe.

Het gemeentebestuurvan Simpelveld

t
Diep geschokt moeten wij met intense droefheid
berichten, dat heden plotseling is overleden in de
leeftijd van 76 jaar,mijn allerliefste man, onze lieve
vader, schoonvader en opa

Theo Rijken
echtgenootvan

Keetje Dahlmans
Heerlen: Keetje Rijken-Dahlmans

Voerendaal: Jan en Lidy, Dorien, Mark
Landgraaf: Jos en Resi, Guy, Bas
Hilversum: Wiel en Mieke, Judit, Peter

6411 BK Heerlen, 26 november 1988
Euterpelaan 94
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 1 december om 12.00 uur in de deke-
nale kerk H. Pancratius in Heerlen, waarna om
13.30 Uur de crematieplechtigheid zal plaatsvinden
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis, ter intentie van de overledene, woens-
dag om 19.00 uur in dekerk St.-Franciscus van As-
sisië in Heerlen, Laanderstraat.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrumDela, Grasbroekerweg 20 in Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen heden, dinsdag en
woensdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Helaas is ons actief en gewaardeerd lid

Theo Rijken
niet meer in ons midden.
Wij zullen hem missen.
Wij wensen Keetje en verdere familie veel sterkte
toe.

Bestuur en leden van de
Bridgeclub "Ruiten Boer" Weiten

t
Bedroefd doch dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat kalm en vre-
dig, op de leeftijd van 60 jaar van ons is heenge-
gaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, broer, zwager, oom en neef

Hendrikus Johannes
Voesten

weduwnaar van

Theodora v.d. Heetkamp
echtgenootvan

Grietje Timpen
De diepbedroefde familie:

Heerlen: G. Voesten-Timpen
Heerlen: Gérard en Silvia

Hoensbroek: Jacquelineen Jos
Heerlen: Thomas, Marie-Louise

en kinderen
Voerendaal: Grietje, John

en kind
Familie Voesten
Familie Timpen

6412 HG Heerlen, Zeswegenlaan 164
27 november 1988
De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op donder-
dag 1 december 1988 om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Antonius van Padua te Beersdal,
Heerlen, waarna aansluitend crematie in het cre-
matorium te Heerlen-Imstenrade.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Voor vervoer v.v. wordt gezorgd.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de chapelle ar-
dante van de verpleegklinieken te Heerlen, dage-
lijks van 14.00 tot 16.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd, doch dankbaar voor wat zij voor ons ge-
weest is, geven wij u kennis, datna een kortstondi-
ge ziekte, voorzien van de h. sacramenten der zie-
ken, op de leeftijd van 84 jaar is overleden, onze
dierbare moeder, schoonmoeder, lieve oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Maria Gertruda
Elisabeth Willems

echtgenote van wijlen

Joannes Mathias Philips
De bedroefde familie:

Valkenburg a/d Geul: Jan en José
Philips-Bronnenberg
Petra
Nicole

Valkenburg a/d Geul: Harry en Anny
Philips-Scholl
Roger en Monique
George en Joyce
Lucien

Almeria (Spanje): Martin en Marie-Thérèse
Philips-Capilla
Maite
Familie Willems
Familie Philips

6301 EA Valkenburg a/d Geul, 28 november 1988
Louis v.d. Maessenstraat 6
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begra-
fenis zal plaatshebben zaterdag 3 december a.s. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H.H. Nicolaas
en Barbara te Valkenburg a/d Geul.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Voor de zielerust van de overledene zal vrijdag 2
december om 19.00 uur de avondwake gehouden
worden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29 te Valkenburg a/d Geul.
Bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annoncce als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd maar met grote dankbaarheid voor wat
hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van
het plotseling overlijden, voorzien van het h. olie-
sel, op de leeftijd van 81 jaar,van onze dierbareva-
der, pleegvader, schoonvader, opa, zwager, oom en
neef

Joannes Leonardus
Stijnen

echtgenoot van wijlen

Maria Helena Aarts
Stem: Jac Vanmulken

Mien Vanmulken-Leurs
Stem: Mia Hartman-Stijnen

Sjef Hartman
Maastricht: Nol Stijnen

Mia Stijnen-Baltus
Schimmert: Elisa Moors-Stijnen

Jo Moors
Maastricht: Sjef Stijnen

Jeannie Stijnen-Worms
Brielle: Margriet Schilt-Stijnen

Adri Schilt
Tilburg: JanStijnen

en al zijn kleinkinderen
Familie Stijnen
Familie Aarts

6171 XJ Stem, 27 november 1988
Steinderweg 51
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 1 december
om 10.30 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw
Hulp der Christenen te Nieuwdorp-Stem.
Woensdagavond om 19.00uur wordt een avondmis
gehouden tot intentie van de dierbare overledene
in voornoemde kerk.
Geen condoleren. Bijeenkomst in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Daemen & Zn, Heirstraat 41 te Elsloo-Stein. Be-
zoek dagelijks van 19.15 tot 20.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid
moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoe-
der, "groot- en overgrootmoeder, zuster en tante

Maria Josepha
Adriana Kuysters

weduwe van

Peter Arnold Cuijpers
Zij overleed op 89-jarige leeftijd in het Maasland-
ziekenhuis te Sittard, nog voorzienvan het h. sacra-
ment der zieken.

Brunssum: H. Cuijpers
A. Cuijpers-Theunissen

Cadier en Keer: N. Mols-Cuijpers
J. Mols

Sittard: G. Cuijpers
L. Cuijpers-Lamers

Voerendaal: S. Cuijpers
P. Braun
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Sittard, 27 november 1988
Corr.adres: Reigerstraat 43, 6135 ER
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis zal plaatsvinden op donderdag 1 december as.
om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Gertrudis
te Jabeek.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De avondmis zal worden gehouden op woensdag
30 november om 19.00 uur in de St.-Pauluskerk te
Sittard, Limbrichterveld.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
ziekenhuis te Sittard. Bezoekuren dagelijks van
17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Heden overleed op 78-jarige leeftijd mijn lieveman,
onze lieve vader, schoonvader en opa

Sietze Reitsma
echtgenoot van

Maartje Cornelia Hoeijmans
Brunssum: M.C. Reitsma-Hoeijmans

Uitgeest: Toos en Jacques van Eik-Reitsma
Guido, Saskia

Voerendaal: Corrie en Haye Spinder-Reitsma
28 november 1988
Schiffelerstraat 55, 6441 CN Brunssum
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op don-
derdag 1 december as. om 14.00uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Gelegenheid tot condoleren in de aula van het cre-
matorium na afloop van de plechtigheid.
Pappa is opgebaard in de rouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen. Bezoekuren dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Degenen, die geen kennisgeving hebben ontvan-
gen, gelieven deze advertentie als zodanig te be-
schouwen.

t
Op zondagochtend overleed vredig, op 85-jarige
leeftijd, onze lieve moeder, schoonmoederen oma

Loes Pelt
weduwe van

Jan Moonen
Cadier en Keer: Fons Moonen

Floriska Moonen-Berghuijs
Leiderdorp: Alexander en Véronique

Herkenbosch: Riet Keeris-Moonen
Wim Keeris
Kim en Robin

De Bilt: Jo Moonen
Utrecht: Ine Vugts

Vught: Huub Moonen
Margariet
Moonen-van den Eerenbeemt
Muriel en Daphne

Sint-Michielsgestel, 27 november 1988
Bejaardentehuis De Beemden
Corr.adres: Vlasmeersestraat 3, 5261 TA Vught
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden, op
donderdag 1 december as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Christofoor, Cypressenlaan te
Sint-Michielsgestel.
De crematieplechtigheid wordt gehouden in de
aula van het crematorium Maaslanden te Vlijmen
om 12.45 uur.
Een avondmis te harer intentie zal worden opge-
dragen op woensdag 30 november om 19.00 uur in
de kapel van De Beemden te Sint-Michielsgestel.
Moeder ligt opgebaard in het mortuarium van De
Beemden; gelegenheid om van haar afscheid te ne-
men na de avondmis.

Heden is, toch nog onverwacht, van ons heenge-
gaan

Paul Hilling
* 17-12-1931 t 26-11-1988

Uit aller naam:
L.W. Nijessen, ex. test.

Paul dankt zijn familie en vrienden die hem het
laatste jaar hebben omgeven.
Geleen, 26 november 1988
Corr.adres: 6161 GR Geleen
Boerhaavestraat 43
De crematie zal plaatshebben woensdag 30 novem-
ber as. om 14.00 uur in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in het crematorium om 13.45 uur.
Bezoek rouwkapel Maaslandziekenhuis, Barbara-
straat 1 te Geleen, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.

t Willem Hensels, oud 83 jaar, echtgenootvan Eli-
sabeth Maenen, Gasthuisstraat 47, 6231 JV

Meerssen. De eucharistieviering zal worden gehou-
den heden, dinsdag 29 november, om 10.30 uur in
de basiliek van het H. Sacramentte Meerssen. Er is
geen condoleren.

tLudovicus Sullot. oud 81 jaar, echtgenoot van
Aldegonda Niesten. A. Severinweg 50, 6214 PN

Maastricht. De crematieplechtigheid zal plaatsheb-
ben heden, dinsdag 29 november, om 11.30 uur in
het crematorium te Heerlen. Er is geen condoleren.

t Maria Bijvoets, oud 80 jaar, weduwe van Hen-
drik Cuijpers, Zuster Paladiaplantsoen 10, 6231

CG Meerssen. De uitvaartdienst zal worden gehou-
den op woensdag 30 november om 11.30 uur in de
parochiekerk van het H. Hart van Jezus teRothem-
Meerssen. Schriftelijk condoleren achterin de
kerk.

tßertha Hustinx, oud 91 jaar, weduwe van Jaco-
bus van Doorn, corr.adres: Aldenhofpark 2A,

6211 LV Maastricht. De uitvaartdienst zal worden
gehouden op woensdag 30 november om 14.00 uur
in de parochiekerk van de Vier Evangelisten te
Malberg-Maastricht. Er is geen condoleren.

tJan Hollen, oud 64 jaar, echtgenootvan Mia Slie-
rendrecht, Van Hamalstraat 9, 6223 CL Maas-

tricht. De crematieplechtigheid zal worden gehou-
den in het crematorium Nedermaas-Geleen op
woensdag 30 november om 14.45 uur. Er is geen
condoleren.

tJan Schoolmeesters, oud 75 jaar, echtgenoot
van Alie Berkhout, Weert 7, 6222 PG Maastricht.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op donder-
dag 1 decemberom 11 uur in dekerk van St.-Jan de
Doper te Limmel-Maastricht. Er is geen condole-
ren.

tChris Kremers, oud 79 jaar, weduwnaar van
Anna Daniëls, Meerssenerweg 127A, 6224 AD

Maastricht. De uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 30 november om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Familie te Maastricht-Wycker-
veld. Er is geen condoleren.

tLam Duckers-Simons, oud 72 jaar, weduwe van
Pierre Duckers, corr.adres: Bemelerweg 14, 6267

AM Cadier en Keer. De uitvaartdienst zal worden
gehouden op woensdag 30 november om 11.00uur
in dekerk van de H. Petrus te Maastricht. Schrifte-
lijk condoleren in de kerk.

t
Waar je nu bent,
kunnen we niet weten-
We zullen de tijd
met jou nooit vergeten
Je bent bij ons
en diep in mij
zo ver weg en toch...
zo dichtbij.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan he*'
geven wij u kennis, dat geheelonverwacht van Oj*
is heengegaan, voorzien van het h. oliesel, op *leeftijd van 74 jaar, onze goede en zorgzame vad#;
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en i**i

Ernest Jozef (Guus)
Spaetgens
echtgenoot van wijlen

Anna Hubertina Moonen 'Schimmert: Hein Spaetgens
Mia Spaetgens-Houwers
Daisy en Roger
Audry

Nuth: Philomena Knubben-Spaetgens
Ben Knubben

Schinnen: Lambert Spaetgens
Marian Spaetgens-Spronk
Iris, Kizzy
Familie Spaetgens
Familie Moonen

Schimmert, 26 november 1988
Dr. Hermansstraat 7
Corr.adres: Langstraat 31A, 6333 CC Schimmert
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begj*
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 1 decernt?
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Re 1*
gius te Schimmert.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo'e
ren.
Avondmis woensdag om 19.00 uur in voornoen""
kerk.
Vader is opgebaard in het uitvaartcentrum D®B
Vouershof 1 te Geleen. Gelegenheid tot afsch*!
nemen dinsdag en woensdag van 18.00 tot 1^uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgevn
te zenden, deze annonce als zodanig beschouw6"]

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geIj
men van het overlijden van onze ere-voorzitter j

Guus Spaetgens
Guus zal in onze herinnering blijven als een sp"^
taan en eerlijk lid van onze vereniging.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie.

Bestuur en leden
Buurtvereniging De Put

f
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het ge*?
dat alles voor hem betekende, geven wij met dr"^heid kennis, dat toch nog onverwacht van onj j
heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame va^
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Wiel Moonen
echtgenoot van

Fien Aretz
Hij overleed op 76-jarige leeftijd, voorzien van "l
h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlen: Fien Moonen-Aretz
Heerlen: Wiel Moonen

Gerda Moonen-Soetzen
Ralf, Natasja

Heerlen: Jo Moonen
Leny Moonen-Huits
Mirian, Anja, Roy
Familie Moonen
Familie Aretz

6412 VX Heerlen, 28 november 1988
Nieuwstraat 36
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden word
op donderdag 1 december as. om 13.00 uur in der,
rochiekerk van het H. Hart van Jezus te Heetn
Schandelen, waarna aansluitend de crematie *Jplaastvinden in het crematorium te Heerlen, ' j
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven'lS\geen condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder 1!j
dacht in de avondmis van woensdag 30 nover^
as. om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk j

Gelegenheid tot afscheid nemen in derouwka^,.
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, #^
len, dagelijks van 18.30 uur tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen-^
lieven deze annonce als zodanig te willen besct1
wen.

Met diep leedwezen en grote verslagenheid ée\
wij u kennis van het overlijden van onze oud-me"
werker

Wiel Moonen
Zijn hartelijke vriendschap en nauwgezeJ
plichtsbetrachting zullen steeds in onze heri 11'
ring blijven voortleven.

Direktie en medewerkers
Lindeman Uitvaartcentra
Landgraaf - Heerlen - Kerkrad'.

copi geureen
Damesmode

KORTINGEN
op een

GROOT GEDEELTE van onze
COLLECTIE

Dautzenbergstraat 22, HeeHj

Docenten als Telematica-adviseursKampeerboeren
verenigen zich

Van onze verslaggever
ROERMOND - In het Landbouw-
huis in Roermond is gisteravond de
Vereniging van Limburgse Kam-
peerboeren opgericht. Doel van de
vereniging is om het (kleinschalig)
kamperen op de boerderij zo breed
mogelijk te promoten. Van de 85
agrariërs, die positief op een LLTB-
enquête reageerden, gaven er zich
25 als lid op. Zodra de statuten nota-
rieel bekrachtigd zijn, zal een be-
stuur worden gekozen.

Het voorlopig bestuur wordt ge-
vormd door Har Augustinus uit
Neer, Sjraar Kuijpers uit Maasbree,
Wil Maessen uit Wijlre, Jean Nies-
sen uit Roosteren, Jos Rompelberg
uit Noorbeek, Marcel Rompelberg
uit Eijsden en Thieu Verstappen uit
Hunsel. Zij zaten ook in de werk-

MAASTRICHT - In tegenstelling
tot de situatie bij het niet-reguliere
onderwijs neemt het aantal werklo-
ze docenten in het reguliere voort-
gezet onderwijs nog steeds toe. Di-
recteur Gérard Smits van het GAB
Maastricht voorziet dat in 1992 de
werkloosheid onder deze categorie
onderwijsgevenden zal oplopen tot
minstens 40 procent. Als een aanzet
om bij deze negatieve ontwikkeling
een positief alternatief te bieden,
worden volgende maand in Maas-
tricht cursussen gestart voor werk-
loze docenten uit de regio's Heerlen,
Maastricht en Sittard.
Zo is er onder meer een opleiding

tot beleidsadviseur Telematica, een
sector met een groot manco aan
vakkundigen. De cursus, een full-
time studie van een halfjaar, is de
eerste van een reeks opleidingen
voor hoger opgeleide werkzoeken-
den. De cursus wordt gehouden on-
der de paraplu van een driejarig ka-
derproject van het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen.
De term Telematica vormt een com-
binatie van telecommunicatie en in-
formatica en duidt zowel op de ver-
werking als het doorgeven van in-
formatie naar of vanuit bedrijven.
Aan deze mensen is een schreeu-
wende behoefte. Voor het volgen

1 evan deze opleiding, die zowe' j
theoretisch als een praktisch
deelte omvat, zijn tot dusve'j
werkloze docenten geselecteer"^
cursus is niet bedoeld als een^scholing, maar eerder als eenu
vulling op reeds verworven va*
nis op een bepaald vlak.
De betreffende cursus, die "j
door het ministerie van Onde-J
en deels door het GAB MaaS^j
en de gemeente Maastricht *[fbekostigd, is ontwikkeld door |
raadgevend ingenieursbureauj
tercai in Geleen. Dit bureau vert
ook een aanvullend onderzoe'
opdracht van de gemeente.

groep die in mei met het voorberei-
dend werk begon.

De behoefte aan een belangenbe-
hartigende vereniging van kam-
peerboeren werd reeds langer ge-
voeld. Met name in Zuid-Limburg
waar veel vraag naar toeristisch on-
derkomen is en waar de boeren van-
wege beperkingen in hun bedrijfs-

voering op zoek zijn naar een neven-
inkomen.

In Zeeland bestaat reeds een vereni-
ging van kampeerboeren die meer
dan 100 leden telt. Vandaar dat de
Limburgse kampeerboeren daar te
rade gingen. De Middelbare Agrari-
sche School in Roermond en Val-
kenburg speelden op hun honger

aan informatie in met een cursus
'beheer Recreatieve Voorzieningen'
waaraan 16 personen deelnamen. In
januari wordt met een nieuwe cur-
sus gestart.
„In ons vaandel moet hoog geschre-
ven staan: kamperen by de boer
mag nooit tegenvallen, maar moet
altijd meevallen. Bij ons zijn het
geen nummers, maar echte gasten.

Wij moeten proberen om tegen be-
taalbare prijzen een kwaliteitspro-
dukt te leveren wat men elders niet
kan vinden," zo opperde de voorlo-
pige voorzitter Sjraar Kuijpers in
zijn maidenspeech.
Door middelvan folders en een gids
met naam, toenaam en vermelding
van accommodatie wil de vereni-
ging zich de komende maanden op
beurzen presenteren.

Dinsdag 29 november 1988 " 12Limburgs Dagblad
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Valkenhorst werkte zonder vergunning van WVC

Officier eist geldboete
tegen ’illegale’ kliniek en een goed ontwikkeld

openbaar vervoer.
Voorbeelden die de de-
puté aangehaald heeft
om iets aan milieube-
houd te doen zijn onder
andere het afsluiten van
woongebieden voor

om zo verzuring tegen
te gaan.
Als alternatief vervoer
door de bedreigde ge-
bieden denkt hij dan
aan het instellen van
pendelbussen of de zo-
genaamde shuttle-bus

MAASTRICHT - Voor
het opstellen van het
milieubeleidsplan Lim-
burg bekijken Gedepu-
teerde Staten ook de
voorstellen van de Bra-
bantse collega's, die -
zoals vorige week be-
kend werd - onder an-
dere gedeelten van de
provincie 'autovrij' wil-
len maken. Volgens de-
puté drs Jan de Geus
van Noord-Brabant
dient de steeds toene-
mende stroom auto's en
de daarbij horende
luchtverontreining
sterk te verminderen

Tweede emissie
DSM-aandelen

volgt spoedig
DEN HAAG - De staat zal binneri
'afzienbare tijd' komen met een
tweede tranche van plaatsing van
staatsaandelen DSM op de Amster-
damse effectenbeurs. De ministers
De Korte (Economische Zaken) en
Ruding (Financiën) schrijven dat
aan de Eerste Kamer in het kader
van de schriftelijke voorbereiding
van het debat over de verzelfstandi-
ging van DSM..
Het eerste pakket van ongeveer 30
procent DSM-aandelen zal, zo is de
verwachting, begin volgend op de
Amsterdamse effectenbeurs te
koop zijn. De exacte datum is afhan-
kelijk van de behandeling in de Eer-
ste Kamer, de laatste instantie die
nog een woordje over het voorstel
tot privatiseringvan het chemiecon-
cern kan zeggen. Het streven is ech-
ter dat dit zo snelmogelijk na medio
januari te doen, omdat later in het
eerste halfjaar '89 nog meer aandele-
nemissies op stapel staan.
De tweede tranche DSM-aandelen
(net als de eerste betreft het een
pakket van circa 30 procent) zal
voor afloop van de huidige rege-
ringsperiode naar de beurs worden
gebracht. Ook die datum is nog niet
bekend. „Het vooruitzicht van
plaatsing van een tweede tranche
binnen afzienbare tijd is voor beleg-
gers dievan de deelnemingsvrijstel-
ling willen profiteren belangrijker
dan kennis van het precieze tijdstip
van de tweede tranche," zo schrij-
ven de meest betrokken bewindslie-
den.

Van onze verslaggever

— „Voor mij staat vast dat dekliniek geëxploi-
*rd is zonder vergunning van de minister van Welzijn, Volks-

en Cultuur. Ik eis dan ook een boete van zeshon-
e
l(i gulden". Dit zei officier van justitie mr Van Hilten giste-

£ voor de rechtbank in Maastricht. De Valkenburgse kliniek
.Valkenhorst' was daar gisteren voor de tweede maal in het

De raadsman mr Van Veggel van dekliniek had tijdens
j.,eerste behandeling verzocht om aanhouding van de zaak.
J wilde nog twee getuigen-deskundigen laten horen.

niek niet kende, gaf in een rapport,
zijn mening over het medisch diag-
nostisch centrum Boerema in Nij-
megen: „Deze kliniek is ook geen
ziekenhuis krachtens de eerder ge-
noemde wet. Het centrum is geheel
zelfstandig en niet te beschouwen
als een ziekenhuisvoorziening. Het
geeft uitsluitend dagbehandelin-
gen. Het centrum valt dan ook niet
onder de Wet Ziekenhuisvoorzie-
ningen en heeft dan ook geen ver-
gunning nodig".

Vergunningplichtig

*r<ftaadsman deed dit omdat bij de
|Ste behandeling op 21 oktober
loeier van justitie mr Van Hilten
H e°etuigen-deskundigen professor
jjrouw Roscam-Abbing, hoogle-
Jr gezondheidsrecht en raadsad-

wetgeving gezondheidszorg,
H r̂s. A. Hanekamp, geneeskundig
*idCteur voor de volksgezond-
leiri Voor Limburg had laten horen.. Qen verklaarden toen dat de kli-
S; 'Valkenhorst' in de Wet Zie-
l huisvoorzieningen aan te mer-
"ls als een ziekenhuis en dus ook
SUnningplichtig is. De raadsmanJ}£beide artsen achter de Valken-|6se kliniek, plastisch chirurg E.

0 *hoff en arts/anaesthesist S.
li waren het met deze verklarin-

oi J*^ eens en vroegen om aan-
gingvan de zaak.

Van onze redactie economie

Plastisch
loo£[en werden hun getuigen ge-
w <*" Dit waren de beide professo-
*Ui M. Scheltema, hoogleraar be-
ifn r?recht aan de universiteit van
"Hingen en B. Sluyters, bijzonder

(i gleraar in Leiden. Beiden ver-
fden dat kliniek de Valkenhorst
L vergunning nodig had. „In
Urr kliniek wordt plastische chi-
-6 le onder plaatselijke en algehe-
le rdoving verricht. Nog dezelfde
!jSjverlaten de patiënten de kli-
'ten n een z*ekenhuis worden
C nsen onderzocht, behandeld en
ll)|_e.n nacht verzorgd. Een zieken-
'yt ls een inrichting die duidelijk
Üe °nder de Wet Ziekenhuisvoor-
lat gen> maar bij Valkenhorst ligt

anders", aldus nrof. Sluvters.
eitema die de Valkenburgse kli-

Prof. Roscam-Abbing en drs. A. Ha-
nekamp die ook opgeroepen waren
als getuigen-deskundigen bleven
bij hun mening dat de 'Valkenhorst'
wel vergunningplichtig is.

Ook op de tweede zitting werd dui-
delijk dat de wet niet voor iedereen
even helder is. Officier van justitie
mr Van Hilten: „De deskundigen
hebben hun standpunt verwoord.
Hun meningen staan haaks op el-
kaar. De Kliniek Valkenhorst neemt
een taak uit handen van het zieken-
huis. Het beddenbestandkunnen zij
vergroten en verkleinen. Op dit ter-'
rein ontbreekt echter iedere recht-
spraak. Deze vervolging moet voor
duidelijkheid zorgen naar verdach-
ten, overheid, WVC en mogelijk po-
tentiële daders. Het niet vergun-
ningplichtig zrjn van deze klinieken
zou tot een mogelijke uitloop van
specialisten kunnen leiden die nu
voor ziekenhuizen werken, maar
dan voor zichzelf beginnen." Op 9
december doet de rechtbank uit-
spraak.

Maastricht niet
happig op proef
sluitingstijden

Speciaal voor zorg van ouderen

Molukse vrouwen
in de gezinszorg

ken. Volgens het bedrijf woont
in deze provincies 25 procent van
de Nederlanders, maar ligt de
consumptie van melk- en aanver-
wante produkten er slechts op 20
procent.

Het blijft niet bij een aanscher-
pingvan hetpromotiebeleid. Het
zuivelconcern wil ook een aantal
geheel nieuwe activiteiten ont-
wikkelen, zoals de oprichting
van een afdeling consumenten-
service en een eigen magazine.
Ook hiermee wil het bedrijf de
band met de consument verste-
vigen.

'Limburgers drinken te weinig melk'
" Eenfilmploeg tijdens de opnamen voor de nieuwe Campina-commercial, die 22 decem-
ber voor de eerste keer zal worden uitgezonden.

Campina toe aan
nieuwe identiteit

Over do totale kosten van de
nieuwe aanpak wil Campina
niets loslaten. Alleen al de kos-
ten van reclamespotjes op TV
worden geraamd op één a ander-
half miljoen gulden.

HEERLEN - Met een omvangrij-
ke publiciteitscampagne gaat het
zuivelconcern DMV Campina in
december het imago bijstellen.
De consument ziet de produkten
weliswaarals kwalitatief goed en
vertrouwd, maar niet erg eigen-
tijds en jong van aard. Daarom,
zo heeft Campina besloten, zul-
len alle nieuwe activiteiten ge-
richt zijn op het creëren van een
nieuwe identiteit waarbij ele-
menten als 'jong' en 'dynamisch'

een belangrijke rol spelen.
Campina komt met nieuwe
melkverpakkingenom deconsu-
ment van het nieuw elan te door-
dringen. Opvallende reclame- en
promotie-inspanningen moeten
zorgen voor een grotere merken-
bekendheid en merkenvoorkeur.
Doel is het verbruik van melk-
produkten te stimuleren, vooral
in het Zuidenvan het land. Want
Campina vindt dat de bevolking
van Limburg, Noord-Brabant en
Zeeland te weinig melk gebrui-

Van onze verslaggever

J'AASTRICHT- Hoewel b en w
J*n Maastricht geen expliciet
of

andpunt innemen bij de vraag. bet experiment met het losla-Jjn van de sluitingstijden van
inkeb al ofniet dient te worden

jp^gegaan, tekenen zij aan dat
j?1 niet is aan te bevelen „om
Maastricht, met nog enkele ande-

gemeenten, thans als speer-
Q^nt te gaan gebruiken voor een
"^eker toekomstig rijksbeleid".

tere beleidsbevoegheid van de
gemeente bij het verlenen van
ontheffingen en vrijstellingen
van de openingstijden van win-
kels.

sexuelen, twee drugsverslaafden en
een zogeheten 'bloedontvanger'.
Ook landelijk komt het leeuwedeel
van de besmettingen via homo- of
biseksuele contacten tot stand: 493
Aidslijders vallen in deze categorie;
33 mensen kregen Aids via hetero-
seksueel contact. Van de patiënten
gebruiken er 38 drugs.

Aantal Aidslijders
in Limburg stabiel

Dank zij uitgebreide voorlichting
Laatst genoemde mogelijkheid
hebben b en w aangediend nu uit
een referendum van de Maas-
trichtse Kamer van Koophandel
en de FOVM, het overkoepelend
orgaan van de Maastrichtse win-
keliers, is gebleken dat ruim 83
procent van de lokale onderne-
mers gekant is tegen het experi-
ment. Op grond hiervan is het
FOVM-bestuur van mening dat
het experiment dient te worden
afgeblazen.

v et college stelt dit in een uit-. oerig raadstuk met afwegingen
V Positief en negatief opzicht.

Oor de gemeenteraad, die in de
J*cembervergadering over het

dient te beslissen, ise keuze volledig opengelaten.

Van onze verslaggeefster
ROERMOND - Veertien Molukse
vrouwen krijgen binnenkort een
leer-werkovereenkomst aangebo-
den in de gezinszorg. De vrouwen is
een vaste baan in het vooruitzicht
gesteld, indien ze slagen voor het
examen.

Met dit project, dat op 1 januari 1989
van start moet gaan, hoopt men het
werk in de gezinszorg meer toegan-
kelijk te maken voor Molukse oude-
ren. „Op dit moment is de drempel
vrij hoog als deze doelgroep aan-
spraak moet maken op hulp van Ne-
derlandse instellingen. Bovendien
is het vanuit hun cultuur vaak zo dat
binnen de familie naar hulp wordt
gezocht. Het mes snijdt aan twee
kanten, want veertien vrouwen die
werkloos zijn krijgen op deze wijze
ook een baan", vertelt drs Frans
Vocking namens de begeidings-
groep van dit project.

Kosten
De totale kosten bedragen ruim 6
ton. Definanciering is op 85 mille na
rond. Dat bedrag hoopt de begelei-
dingsgroep aan subsidievan de pro-
vincie en/of de gemeenten te ont-
vangen.

Het project is een initiatief van het
regionaal bureau Muhabbat in Ven-
ray, een stichting van de Molukse
kerken voor diaconaal-maatschap-
pelijk werk.

Hoewel de weving van kandidaten
nog niet is gestart, zijn al 27 vrou-

wen aangemeld. Deze kunnen met
behoud van uitkering, die wordt
aangevuld met 100 gulden, aan de
cursus deelnemen. De vijf instellin-
gen voor gezinsverzorging die hier-
aan meewerken zijn Venray, Venlo.
Weert, Sittard en Maastricht. Roer-
mond staat niet onsympathiek te-
genover deze actie, maar doet niet
mee omdat deelgenomen wordt aan
het jeugdwerkgarantieplan.

Praktijk
De veertien vrouwen krijgen een
dag in de week les en begeleiding
van medewerkers van de stichting
IVIO. Twee of drie dagen wordH
praktijkervaring opgedaan in zowel
Nederlandse als Molukse gezinnen.
Het is niet zo dat de gezinszorg met
de komst van de nieuwe verzorgster
er veertien arbeidsplaatsen bij
krijgt. De vrouwen die na twee jas"
in aanmerking komen voor een vas-
te baan, zullen terecht komen op be-
staande vacatures. „Dat zal via na-
tuurlijk verloop gaan. Wij kenneh
momenteel' zo goed als zeker eeti
personeelsstop. Zaten we wat rul-
mer in het jasje dan zouden volgeris
de reguliere weg vrouwen van Mo-
lukse afkomst in aanmerkingen
kunnen komen", aldus de heer Vos-king.

In Limburg wonen ongeveer 240)0
Nederlanders van Molukse af-
komst, verdeeld over 9 gemeenten
enressorterend onder 7 insteUingeki
voor gezins- en ouderzorgd. Hst
grootste aantal woont in Maastricht,
750, gevolgd door Geleen met 455 j

o^balve het alternatiefvan het al
' niet aangaan van het experi-

ty?nt met het deregulerenvan de
?/lnkelsluitingswet - binnen de
liiet van 52 uren per week- kane raad ook kiezen voor een gro-

Bij het afwegen van de voor- en
nadelen van het experiment zijn
b en w totde bevinding gekomen
dat, gezien ook deuitslag van het
referendum, de nadelen over-
heersen. Het college wijst er op
dat ook elders in het land het
aantal "kritische geluiden" over
het experiment toeneemt.

Uit de cijfers blijkt dat de eerder
voorspelde, jaarlijkse verdubbeling
van het aantal Aidsleiders niet is
uitgekomen. Niet in Nederland en
ook niet in Limburg. Eind '86 waren
er vier Aidslijders in Limburg.
De relatief geringe toename van het
aantal Aidslijders is volgens Hane-
kamp hoogstwaarschijnlijk te dan-
ken aan de vroege en uitgebreide
voorlichting die in Nederland over
Aids is gegeven. Hrj verwacht dan
ook niet dat de gevreesde verdubbe-
ling op korte termijn wel zal plaats-
vinden.

nog geen ziekteverschijnselen heb-
ben) bedraagt naar schatting tussen
de zes- en twaalfhonderd. Landelijk
wordt dat aantal geschat tussen de
15.000 en 30.000. Een en ander werd
gisteren meegedeeld door de ge-
neeskundig-inspecteur van de
Volksgezondheid in Limburg
P. Hanekamp.
Onder de twaalfLimburgse Aidspa-
tiënten bevinden zich negen homo-

Van onze verslaggever
HEERLEN - Limburg telde op 30
september twaalf mensen die aan
Aids lijden. Begin dit jaar waren er
elf Aidspatiënten in Limburg. In
heel Nederland waren er per 1 okto-
ber 605 Aidslijders en dat waren er
bijna tweehonderd meer dan in het
begin van dit jaar. Het aantal sero-
positieven in Limburg (mensen die
met het Aidsvirus zijn besmet, maar

(ADVERTENTIE)

GOUDEN KANS

Eenmalige aanbieding voor hem en haar!
Figaro collier. 50 Cm. Ca. 875 gram {*APr~2 3Aö
Bijpassende figaro armband 19Cm.ca, 3.50 gramIM? 149.-
-21 Cm. Ca.3.85 gram2é#r- 169.-
Brede dames schakelarmband.
Ca. 7.40 gram. Met luxeslot-549? 299,- I¥k^Sk

I VROOM^DREESMANN W
£ Aanbieding geldigt/rn za. 10dcc. 198aZolang devoorraad strekt

Verbazing na uitspraak minister Brinkman

Gemeenten weigeren
geen asielzoekers

Van onze verslaggever
HEERLEN - De animo bij gemeen-
ten om asielzoekers op te nemen is
niet groot, maar dateen groot aantal
Limburgse gemeenten asielzoekers
weigert is een hardnekkig misver-
stand. De gemeenten hebben vaak
te weinig woningen of geven priori-
teit aan de eigen inwoners bij wo-
ningtoewijzing. Woordvoerders van
verschillende gemeenten reageer-
den gisteren daarom verbaasd op
uitspraken van minister Brinkman
van WVC afgelopen weekeinde. De
bewindsman zei te gaan praten met
23Limburgse gemeenten dieweige-
ren om woonruimte beschikbaar te
stellen voor asielzoekers.

Beegden, met ruim 1700 inwoners,
zegt asielzoekers geen woonruimte
tekunnen bieden. De gemeenteraad
heeft besloten om voorrang te ge-
ven aan eigen woningzoekenden.
Volgens secretaris, J. Gisberts, is
WVC hiervan op de hoogte en heeft
het ministerie alle begrip getoond
voor dit standpunt.
Ook Neer heeft te weinig woningen.
„Wij krijgen als gevolg van de la-
waaioverlast die het militair vlieg-
veld Bruggen veroorzaakt geen toe-
stemming om meer woningen bij te
bouwen. De laatste zes tot zeven
jaar zijn er geen woningen bijgeko-,
men. Dit heeft tot gevolg dat een
groot aantal personen de gemeente

moeten verlaten," zegt secretaris
B'ecks.
In Haelen is de verbazing alom, om-
dat WVC weet dat de plaatselijke
woningbouwvereniging twee wo-
ningen beschikbaar heeft voor asiel-
zoekers. Tot óp heden heeft het Mi-
nisterie niet gereageerd. Linne her-
bergt al drie vluchtelingen en Her-
ten een gezin met vier kinderen.
„Wij komen onze verplichtingen
ruimschoots na," aldus loco-burge-
meester mevr. C.Verboeket uit Her-
ten.
Volgens een woordvoerster van het
ministerie zijn in 1992 ruim elfdui-
zend woonruimten nodig. Amper de
helft is nu beschikbaar.
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KOOPAVONDEN
JlÈ^ in Makado-Beek l^j^Vg

Woensdag 30 november, f^KwiMWcV5W Donderdag 1 december en fnKfisKïeaÉ^mJWmmmm Vrijdag 2 december !«rcP*SSö«

provincie

doorgaand verkeer en
het autovrij maken van
natuurgebieden of
stadscentra.

Of het provinciaal be-
stuur van Limburg
zover wil gaan, staat al-
lerminst vast. Provin-
cievoorlichter Hans Al-
bersen deelt mee dat
het nog maar devraag is 'of de plannen wettelijk
gezien doorgang kun-
nen vinden. „De Bra-
bantse voorstellen zijn
in Limburg niet meteen
aan de orde. Er wordt
ook gekeken naar ande-
re mogelijkheden."



GELD NODIG? II
Fin.kantoor JORISSEN |
Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 36 48- 60x 72 < 96 <

5100 169- 133- 112-
-15100 497- 384- 323- 284,- 231-
-25000 828- 641- 538- 470- 387,-
-30000 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
M/9- (gediplomeerd) kredietintermediair.
Schelsberg 54, Heerlen
Tel. 045-721781/724132
Lid Ned. Ver. Financierings Adviseurs N. V.F.

Heden info-avond
over royale bouwterreinen in het plan Schanserweide te
Nieuwenhagen. Percelen van 650 m 2-2350 m 2geschikt
voor div. typen exclusieve huizen. Prijzen vanaf

’ 62.094- v.o.n.
van 17.00-20.00 uur

m Sportzaal Hoefveld, Belvauer 58 te Nieuwenhagen
Inl. Stienstra Makelaardij bv

Tel. 045-712255
BRUNSSUM, Maastrich- Gevraagd WOONHUIS
terstr. 148, halfvrijst. mooi metruime tuin. Achterstal-
ouder woonhuis met bij- lig onderh. geen bezwaar,
keuken, berging en tuin. Tel. 040-448656.
&"&rtr.Jr? vTstgoe^ Tef ÜBACH OVER WORMS,
045 728671

VaStgoecL TeL Troereberg 22 praktische
sfeervolle hoekwoning metHEERLEN, Hertstr. 7, berging en tuin. Ind.: gezel-

knusse tussenwoning met lige woonkmr., keukengarage, met vele extra's leuk uitgevoerd, trappen-
w.o. sauna wastafel, dou- huis, badkmr. met ligbad, 3che en ligbad. Ruime slpk., vaste trap naar berg-
woonkmr. met eethoek en zolder, ’ 98.000,-. Wilman &schouw, keuken, 3 slpk. Partners Vastgoed. Tel. 045-Vr.pr. ’115.000- k.k. Wil- 728671.
Tefots-72a8rt67i rS Vastgoe&- KAALHEID, Heiveldstr.—: : — 125,ruime hoekwoning met
"ÜBACHSBERG, Kerkstr. grote loods/atelier geheel
63, respresentatief ruim he- centraal verwarmd, vr.pr.
renhuis. Prijs n.o.t.k. Wij- ’ 135.000,-. Wijman & Part-
man & Partners Vastgoed, ners Vastgoed. Tel. 045-
Tel. 045-728671. _ 728671.

Te h. in winkelen* aan de Akerstr. te Kerkrade-W. WIN-
KELRUIMTE, 275 m 2,met uitbreidingsmog. tot 700 m 2.
In gedeeltes is ook bespreekbaar. Inl.: 04743-2224.
Jurgen AUTOVERHUUR. Te h. gemeub. ZIT-SLPK.
Langheckweg 36-40, tel. met keuken. Alleen dames.
045-463333. Tel. 045-720350.
ST. NICOLAAS en Zw. VALKENBURG kamers te
Piet cost. te huur tevens h. 3 min. v. station, vrije
Kerstman cost. Bijsmans, opg. Tel. 04406-15323.
Mgr. Schrijnenstr 31 Bek- Te h. gemeub. APPARTE-kerveld. Tel. 717608. MENTEN pr. mcl. verw. +
Nabij centrum Heerlen: water vanaf ’740,-; mnd.
mooie gemeub. KAMER, tot ’ 865,-; mnd. Inl. 04405-
-alle comfort, v. nette werk. 1584.
mensen Schaesbergerweg Ruime gemeub. KAMERS43, Heerlen, 045-724226, na te huur. eigen opgang. Tel.18.00 uur, za. na 11.00 uur. 045-458^29

rSeub-, ZIT"/SI jAAirKA" Gemeub. KAMER te h.MER met c.v., douche en centr. Heerlen. Lfst. stud. ofKeuken. Panneshelder- ouder pers. Tel. 045-442192.straat 1 of 19, Kerkrade. „,^,,„- ;—— r—r- —- SITTARD voor net pers. ofTe hm centr. Hrl en Spek- stel van middelb. leeft., ge-heide gem KAMERS m. meub. woonk. waarin com-g£br-J, ££??!,£".£ en dou" Ple- keukenged., w., en k.che. Tel. 040-717525. water, tv-ant. + kl. gemeub.
APP. woonk., eetk., 2 slpk., 2-pers. slaapk., cv., eigen
keuken, douche, w.e. evt. wc, gebr. v. douche, oprit v.
garage, tel. 045-310706 na 18 auto, ’625- p.m. all-in.
Sur 04490-23619.

H["Dat rijdt wel even lekkerder." !
Dit is de Citroen AX in de allernieuwste uitrusting, onder andereeen zacht bekleed stuurwielen grote Kortom: Citroen AX rijden is nu nog formidabeler

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

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

nog betergeworden. Was de Citroen AX altijd al snel, het bare make-up spiegel aan bestuurderszijde. En in de 3-deurs U zult merken dat ook zijn inruil-, en financieringsvoorstel mmmWo^\
basismodel is nu uitgerust met een grotere, schone 1.1 liter versieheeftdezeAXnuhandigevoorstoelen"metgeheugen" er héél goeduitziet.
krachtbron die 13 DIN pk méér levert. Deze laagst geprijsde r\ C\\Yf\'ÓY\ AY 'QQ Al\r\CXiOY Cf\YY\YÜPtm BS!
Citroen AX 11 E heeft ookeen nog completere standaard L/C vJLLItJCI 1 £\/\- OJ. 1 ▼UJUICI, OLCIIVCI, 11JJ1CLCI. Imml

___^___ . - ' —■
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GULPEN- VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113. HEERLEN: AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEG, INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN. KERKRADE: AUTOBEDRIJF VAN
LEEUWEN STRIJTHAGENWEGI29 MAASTRICHT: VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 58-62. SITTARD:AUTOBEDRIJF NIZET BV, INDUSTRIESTRAAT 14.1 =j

GUNSTIGE LENINGEN

(huisbezitters: -mêw PERSOONLIJKE "WgW DOORLOPEND %
EXT»A^ G.E. LS STEN W LENINGEN W KREDIET "

16| CC tIM OS ITI'^TTSTFlTri,TfTf7l^¥',Ff^FTal Krediet- P mnd Rente Theor
UVDOTUCaTCaJ LL^fc-Li bedrag mcl. rente per mnd. loopt.

Persoonlijke Leningen, zonder at nnn tnt\ noTtt, cokrediet- looptijd onderpand verstrekbaar en meestal o.uuu, ivu,- u,vn o»
bedrag in maanden kwirischelding bij overlijden. 11.000,- 220,- 0,87% 66■ar -ar vi° *■*-- 72x 54x 42x 20.000, 400,. 0,83% es
10.000,- 69,- 97,- 107,- I 5000 - 121-147- 30.000,- 600,- 0,83% 65
15.000,- 103,- 145,- 161,- I 1o!oOO ■ 238!- 290!- 40.000,- 800,- 0,81 %65
25.000,- 172,- 242.- 269,- | 15.100 264,- 352,- 431,- ■aaaaaaaaaaaTaTaaaaaaa^aaaaaaaa^aaaaaaMßataaaaaa'
40.000,- 275, 388, 431, I !°°" lil'' ilï ¥*ï I FINANCIERINGSKANTOOR
75.000, 514, 727, 809, M ££$ *£ f& J&I
A,h.nke,„k .ande«aard,»an u » M^ 50.000 934, 1 161, 1423,- ■ Ml ■■■ ■ k^ Pkl
"I '"""""' "« ""*""' *",e'"' Am M\ EM .er.ie,.nalQgHt pe.ma.od B UU U UVI L_Tl UVI

■■ ■■ Scharnerweg 108 Maastr cht
a^^— Bijkantoor:r^^\\'l r JL'-Tl'/ \ *I*JI I Hoofdstraat 9, Hoensbroek

■ftW^PW^Vf^X^M!! ■ Tel 045-225000 ■
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De nieuwe trend: modern gedessineerde Berbers.

Uitzonderlijke Berberaanbieding
methonderden guldensvoordeel.

Con&Verdonck, Nederlands Berberspecialist, heeft
een uitzonderlijk aanbod. Alleen de komende week

bieden wij u twee niet te missen voordelen:
JË Onze vertrouwde huiskwaliteit

JÊ l^, ,^ De allerzwaarste modieuze Berbers

■--. - s Nederlands Berberspecialist
BP MPS H^H Promenade 12, Ï^TTTT^P^^Ml^^a^TT^%^^///7/7y^m\ Heerlen- etage
j m̂mmmmmmmmm\mym] t.o. het restaurant. BË^dMliu^d
Vestigingen in Amsterdam, Arnhem, Beverwijk/Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Tilburg.

C&V Shop in Schunck, Heerlen.

Benetton Watch
de mooiste tijd van je leven!

Toten met zaterdag ~ ___ " Bij aankoop van 'n
3 december a.s. wordt op JËSP**^ Benetton horlogekun je
deByouterie-afdeling op ér^\ Jm Jo9mm\ een °"ginele replika

de parterre bij Schunck 8n kopen van de Benetton
een speciale Benetton- TJ|| Formule 1 racewagen
promotion gehouden. WmrW t.w.v. 24.90 voor slechts

Echt de moeitewaard om mmw m* f^

aaaaaP^al*^am^T^^aÖ^P_L^aCL^^H^n^B

daar winkel je voor je plezier !
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Van onze verslaggeefster
pERLEN/MAASTRICHT — De instellingen voor zwakzinni-P 1in Limburg zien niet veel in de plannen van het WD-
reede-Kamerlid Erica Terpstra. Zij stelde onlangs dat„de ge-
W*g groeiende wachtlijsten voor zwakzinnigen-instellingen
■^den kunnen worden opgelost door leegstaande vleugels
P\ ziekenhuizen of geheel leegstaande (oude) ziekenhuizen inBochten als opvang voor verstandelijk gehandicapten."

■cKn °°k e °Pl°ssmg is voor de
Witlijsten in de provincie Lim-J8is vóór de Sociaal Pedagogi-
■* Diensten (SPD) in deze regio
F de vraag. Want ouders en bege-
Pers van zwakzinnigen hebben alP malen 'betere' oplossingen aan-fragen, die vooralsnog niet geho-
erd zijn, aldus woordvoerders.
■ Meiten bijvoorbeeld voor extraPtsen in de al bestaande inrich-
Peri> gezinsvervangende tehuizen

en dagverblijven. Die mogelijkheid
is volgens hen volop aanwezig.

Beter
Hoofd van de SPD in Maastricht,
Peter Griens, zegt dat Terpstra's
idee misschien wel prima zou wer-
ken- in andere provincies dan in
Limburg, en dan met name daar
waar er binnen de bestaande instel-
lingen geen plaats voor extra bed-

den is. Daarvoor zou het plan nog
eens goed bestudeerd moeten wor-
den. Maar volgens hem is het geen
toepasbare oplossing voor Lim-
burg. „De mensen op onze wacht-
lijsten kunnen op een veel betere en
tevens goedkopere manier onderge-
bracht worden", zo zegt Griens.

Provinciaal coördinator van de
wachtlijst in Limburg, Marion
Goessens, vindt het voorstel van
Terpstra niet goed. Goessens: „Op
deze manier gaan we terug in de
tijd". Zon dertig jaar geledenwaren
er inderdaad vleugels in de zieken-
huizen die speciaal ingericht waren
voor de verzorging van verstande-
lijk gehandicapten. „Naar die situa-
tie mogen we niet terugkeren. An-
dere oplossingen, zoals het creëren
van een beperkt aantal extra bed-
den of nieuwbouw in de bestaande
instellingen, zyn veel goedkoper."

Ook wijst Goessens op de specifie-
ke vorm van verzorging die zwak-
zinnigen nodig hebben. Verzorging
die niet aanwezig is in ziekenhui-
zen.
Vraag is ook hoe de besturen in de
diverse ziekenhuizen tegen het plan
aankijken. En hebben zij überhaupt
ruimte' en het personeel om men-
sen van de wachtlijsten op te van-
gen?

EG-geld voor
Heerlens centrum
voor ondernemers

Bommelding
blijkt vals
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" Terwijl in gestaag tempo gewerkt wordt aan de nieuwbouw rond luchthaven Zuid-Lim-
burg, verhuist XP (op de achtergrond) naar een ander vliegveld. Foto: PETER DEJONG

Vakbond praat met XP-directie over vertrek

Lubbers wil haast
maken met vliegveld

Perse investering in aanleg stroomkabel

Duitse fabriek koopt
Limburgse energie in

erop dat dat op zich ook niet no-
dig is. Inmiddels heeft het lucht-
vrachtbedrijf XP International
toch al laten weten te zullen ver-
trekken, omdat de aanleg van de
nieuwe baan voor het bedrijf te
'laat komt.

J een eventuele stijging van de
t en gasprijzen in de komende~n- maakt de Plem zich niet al
r/^rgen.
L vegla-fabrieken kunnen het. lraet (met een looptijd voor on-

Bovendien is de stroomprijs in
Duitsland volgens hem minder af-
hankelijk van de olie- en gasmarkt,
door opcenten voor de subsidiëring
van kolenmijnen en de bestrijding
van zure regen (Kohlepfennig en
Waldpfennig). „De prijsontwikke-
ling staat er los van internationale
ontwikkelingen. Dat is een behoor-
lijk nadeel voor de energiegigan-
ten," zegt hij.

[^LEN - De Plem-zegsman
u*te zich gisteren ingenomen
'de leveringscontract. De Vegla-

waar van oudsher vele
werken, beïnvloeden

?leken en dalen in de stroomaf-
jeniet. Glasfabrieken zijn welis-
jf grote energieverbruikers,
? het continu-produktieproces
.*t voor een constante afname
ac elektriciteit.

bepaalde duur) natuurlijk opzeggen
als de stroomprijs in Limburg on-
aantrekkelijk is geworden, maar de
woordvoerder wijst erop dat de for-
se investering in de aanleg van de
stroomkabel wellicht eerst terug-
verdiend moet zijn.

Directeur Houbenvan 'DeWever' in
Heerlen heeft nog niet nagedacht
wer Terpstra's plan. Om de eenvou-
digereden dat er geenenkele kamer
eeg staat. Hij kan zich overigens
voorstellen dat er tegenstanders van
iet plan zijn. Houben: „Het is in
deze tijd niet gepast, zwakzinnigen
inder te brengen in ziekenhuizen.
Wij zijn niet ingericht om zwakzin-
nigen te verzorgen, qua personeel
sn deskundige verpleging. Ik heb
dus grote twijfels bij de uitwerking
'an hetvoorstel." Houben vindt het
overigens wel een goede zaak als
ziekenhuizen die geheel leeg komen
te staan, ingericht zullen worden
'oor andere doeleinden, zoals de
zwakzinnigenzorg.

XP wil Zuid-Limburg verlaten
omdat het bedrrjf, dat is gespe-
cialiseerd in 'snelle' luchtvracht,
geleidelijk overstapt op grote
vliegtuigen met meer laadver-
mogen. De koerier gebruikt
sinds kort enkele Fokkers
Friendship (F27), de grootste toe-
stellen die 's nacbts van de huidi-
ge landingsbaan in Maastricht
gebruik mogen maken. „Er mo-
gen 's nachts wel grotere vlieg-
tuigen dandeF27 landen en star-
ten, maar die mogen niet méér la-
waai maken. Nu, zon type vlieg-
tuig is er niet," aldus Jense.
Behalve de luchthavendirectie
zijn ook de vakbonden nog niet
officieel van het vertrek van XP
op de hoogte gesteld. Niettemin
twijfelt M. Schrijnemaekers, dis-
trictshoofd van de Vervoersbond
FNV, er niet aan datXPLimburg
daadwerkelijk gaat verlaten.

De FNV-bestuurster baseert zich
hierbij op betrouwbare bronnen.
„Het begint steeds vastere vor-
men aan te nemen. De beslissing
om te verhuizen wordt natuurlijk
ook veel eerder dan de 31ste de-
cember genomen. Het vertrek
naar Schiphol is definitief."

Schrijnemaekers verbaast zich
er over dat het personeel van XP
de al maanden voortdurende on-
zekerheid over zich heen laat ko-
men. „Je hoort weinig van ze.
Maar er is ook een groot deel dat
wel mee kan, dat zijn vooral de
geschoolden. De rest heeft over
het algemeen geringe contractze-
kerheid. „Er zijn nogal wat con-
tracten met minstens 15 uur per
week, vaak ook als bijbaantje."

De vervoersbond heeft deze
week, op eigen initiatief, een ge-
sprek met de XP-directie.

Informeel tracht minister Smit-
Kroes ondertussen het verzet
van de Belgische regering tegen
de nieuwe baan op Beek te bre-
ken. De Belgen vrezen de geluid-
overlast aan hun kant van de
grens, als de nieuwe baan er
komt. Volgens een zegsman van
Smit-Kroes spreekt zij op elke
gelegenheid waar zrj haar Belgi-
sche collega Dehaene tegen-
komt, met hem over het vlieg-
veld. Hij sprak tegen dat het
daarbij om „onderhandelingen"
zou gaan.

Onduidelijk blijft vporalsnog
waar XP naar toe gaat. Genoemd
zijn luchthavens als Lelystad en
Zestienhoven, maar algemeen
directeur W.F. Jense van Maas-
tricht Airport zet hier grote
vraagtekens bij. Het duurt vol-
gens hem minstens één a twee
jaar voordat Lelystad zich kan
meten met de Limburgse lucht-
haven-. „Als Lelystad genoemd
wordt, dan is dat pure nonsens.
De landingsbaan is niet lang ge-
noeg, er is geen verkeerstoren en
er zijn helemaal geen nacht-
vluchten."

Vraagtekens

DEN HAAG/MAA-
STRICHT - Premier Lub-
bers wil op korte termijn
een besluit nemen over de
toekomst van het Limburg-
se vliegveld Beek. Hij heeft
zijn collega-bewindslieden
laten weten de zaak vrijdag
a.s. in de ministerraad te
willen behandelen.

Probleem bij het vliegveld Beek
vormt de aanleg van een nieuwe
Oost-westbaan. De Raad van Sta-
te keerde zich enkele maanden
geleden tegen de door minister
Smit-Kroes (Verkeer en Water-
staat) terzake gevolgde procedu-
re.

Met name de geluidhinder vorm-
deeen kritiekpunt. Hierop liet de
minister in oktober weten dat er
geheel nieuwe procedures nodig
waren, waardoor de aanleg van
de baan ongeveer een jaar ver-
traagd zou worden.

De houding van Smit-Kroes is in
Limburg als een bom ingeslagen.
Prominente CDA'ers uit de pro-
vincie hebben daarop premier
Lubbers benaderd met het ver-
zoek zich met dezaak te gaan be-
zighouden. Dit heeft ertoe geleid
dat de eerste minister twee we-
ken geleden de meest betrokken
ministers Smit-Kroes, Nijpels
(VROM), Ruding (Financiën) en
De Korte (Economische Zaken)
een achttal vragen heeft voorge-
legd. De antwoorden dienen als
basis voor een snelle besluitvor-
ming.

Of er deze week inderdaad be-
sluiten vallen, is zeer de vraag.
Kringen rond de premier wijzen

Directeur Jense zei dat hij ook
nu nog geen bericht van XP
heeft gehad waarin het vertrek
wordt aangekondigd. „Wat bij
ons bekend is, is alleen die da-
tum van 31 december," zegt hij.L^de wijk Zeswegen waar op enkele plaatsen PAK's in de bodem zijn aangetroffen, wordt nog

üs gebouwd.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Ook deklaag in Zeswegen vervuild

Gevaar van PAK's
tiog nooit bewezen'

Het voorlopig bodem-onderzoek
brengt - naast de te hoge PAK-con-
centraties - ook naar voren dat de
deklagen, die jaren geleden als
schone grond op het mijnafval wer-
den aangebracht, concentraties
schadelijke stoffen bevatten, die de
veilige normen overschrijden. Hoe
het mogelijk is dat 'maagdelijke'
deklagen in Zeswegen vervuild
raakten, wordt in de onderzoeksrap-
portage niet duidelijk gemaakt. Wel
blijkt uit een begeleidende analyse
dat vervuilingen in de deklagen he-
lemaal niet verwacht werden.

Deklagen
Welke conclusies nu uit de PBI-ge-
gevens getrokken moeten of mogen
worden, is evenmin duidelijk. De
gemeente Heerlen heeft voor het
weekeinde al laten weten de gege-
vens van het vervolgonderzoek te
zullen afwachten, voordat men ook
maar één woord over de toekomst
van Zeswegen los zal laten. De ver-
antwoordelijke wethouder Savels-
bergh bleek, net als afgelopen vrij-
dag, gisteren opnieuw niet bereid
om commentaar te geven. Dat geldt
ook voor de provincie Limburg en
voor PBI in Sittard.

In de wijk zelf viel gisteren niet
meer dan de al langer aanwezige on-
rust op te tekenen. Volgens op-
bouwwerker Kortekaas zijn de me-
ningen nog steeds verdeeld. Nie-
mand van de bewoners nam giste-
ren echter de moeite om by het
buurthuis inzage te verkrijgen in de
PBI-rapportage.

voormalige mijn Oranje Nas-
sau I.

derzoeksgegevens van het PBI in
Sittard; een bureau dat enkele
maanden geleden van gemeentewe-
ge de opdracht kreeg om een oriën-
terend bodemonderzoek (18 borin-
gen) in Zeswegen te verrichten.

Wel wordt door VROM aangeno-
men dat sommige PAK's, waaron-
der benzo-a-pyreen, kankerverwek-
kend zijn. Maar ook deze veronder-
stelling werd tot op heden nooit ge-
staafd op wetenschappelrjke gron-
den. Vast staat wel dat PAK's af-
breuk doen aan het milieu. Maar op
welke wijzeen in welke mate, is nog
niet zeker. VROM doet al langer on-
derzoek hiernaar.De woordvoerder
kon gisteren echter niet vertellen
wanneer dat onderzoek wordt afge-
rond.
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-SERLEN - De schadelijk-
Ha J» van Polycyclische Aro-
Clsche Koolwaterstoffen,;*s ze onlangs ook in der woonwijk De

e Hopel zijn aangetrof-
m " is tot op heden niet weten-

bewezen. DatiL lt een woordvoerder van
van VROMiksgezondheid, Ruimtelij-

L^rdening en Milieubeheer)
l^ren vanuit Den Haag

als reactie op dek^taten van het voorlopig
i^monderzoek in de Heer-

Se nieuwbouwwijk Zeswe-
r, " gebouwd op de afgegra-
¥ mijnsteenberg van de

Voor het weekeinde werd bekend
dat er in de Heerlense woonwijk
Zeswegen op enkele plaatsen te
hoge concentraties PAK's en kwik
zrjn aangetroffen. Dat blijkt uit on-

Niet duidelijk is in hoeverre de aan-getroffen PAK's en zware metalen
in Zeswegen een bedreiging vor-
men voor de volksgezondheid en
het milieu. PBI is momenteel bezig
met een vervolgonderzoek, waarbij
meer dan 160 boringen verricht zul-
len worden. Voor de hand ligt dat
dat onderzoek meer opheldering
oplevert. Wanneer deresultaten van
het vervolgonderzoek op tafel ko-
men, is echter niet duidelijk. Ver-
wacht wordt dat de uitgewerkte be-
vindingen van PBI binnen nu en
een halfjaar openbaar gemaakt zul-
len worden.

(ADVERTENTIE)

WIE
WEET HOE DIT

UITPAKT!

Een cadeau uitkiezenkan heel moeilijk zijn. Zeker als je een beetje verrassend uit de hoek wilt komen.
Geef daarom eens een staatslot cadeau. Je weet nooit hoe 't uitpakt Tegenover 2 miljoen loten staan
namelijkruim 1 miljoen prijzen. Van een tientje tot hethalfmiljoen. Per maandis erzon 33 miljoengulden
in kas. Horen we daar al
"Hiep, hiep, hoera!"roepen? MEERKANS IN DE STAATSLOTERIJ -♦<
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'Zwakzinnigen in lege ziekenhuizen'

Instellingen tegen
plannen Terpstra

provincie

Van onze verslaggever

HEERLEN/BRUSSEL - De EG-
commissie in Brussel heeft besloten
350.000 gulden ter beschikking te
stellen voor een nieuw onderne-
merscentrum in Heerlen, dat op 1
november 1989 moet gaan werken.
Een woordvoerder van de Commis-
sie heeft dat gisteren in Brussel
meegedeeld.

Het wordt een centrum dat vooral
het midden- en kleinbedrijf in
oostelijk Zuid-Limburg zal gaan ad-
viseren bij het moderniseren en di-
versificeren van zijn activiteiten.
Ook zal het ondernemers scholen.
Verder zal het centrum adviseren
inzake technologie, onderzoek en
ontwikkeling en voorlichting geven
over zaken als het verkrijgen van le-
ningen en financiële hulp. Boven-
dien zal het nieuwe ondernemingen
begeleiden in de startperiode.

Het centrum wordt opgezet door
het Streekgewest Oostelijk Zuid-
Limburg met ondersteuning van
onder andere het provinciebestuur
yan Limburg en de Nederlandse
Middenstandsbank. In acht EG-lid-
staten bestaan al zulke centra, na-
melijk in België, de Bondsrepubliek
Duitsland, Spanje, Frankrijk, Grie-
kenland, lerland, Italië en het Ver-
enigdKoninkrijk. Maandag heeft de
Oommissie besloten drie nieuwe
;entra te openen, behalve in Heer-
len ook in Italië en in Portugal.

LANAKEN - Enkele toegangswe-
gen tot het centrum van de Bel-
gisch-Limburgse grensgemeente
Lanaken zijn gistermiddag tussen
14.00 en 15.00 uur ontruimd en voor
alle verkeer gesloten. Bij het be-
drijfje Royal Frites aan de gemeen-
telijke parkeerplaats was een bom-
melding binnen gekomen. Na bang
wachten leek het om een smakeloze
grap te gaan. De telefonische bom-
melding bleek vals Enkel enige fi-
nanciële schade dus, omdat bij
Royal Frites ruim een uur lang niet
gewerkt kon worden.



# Voor kinderen vanaf 5 jaar is er
morgen om 14.15 uur weer een thea-
teruitvoering in De Nor.

Rimburg" Bijvoldoende deelname begint
de LVB in januarimet een naaicur-
sus. De lessen worden gegeven op
maandagavond. Deelnemers moe-
ten zich voor 1 december aanmel-
den bij de bestuursleden.

" In het kader van de jaarlijkse lan-
delijke Sinterklaasaktie gaan de le-
denvan deKWJ dezeweek het win-
kelpersoneel informeren over de
CAO. Op 12 december kunnen de
betreffende werknemers tussen 9.00
en 13.00 uur, tijdens het klachten-
spreekuur, een loonberekening la-
ten maken.

Bingelrade
Kerkrade " Het JJW SJOB houdt vrijdag om

19.00 uur de St. Nicolaasavond.

" Peuterspeelzaal 't Bróamelke
viert vrijdag het 10-jarig bestaans-
feest. Bovendien wordt Bertie Cup
als leidster van het eerste uur in het
zonnetje gezet. De receptie vindt
van 18.30 tot 20.00 uur plaats in de
aula van de basisschool H. Hart, Pa-
lenbererweg 5. Donderdag wordt
het 10-jarig bestaan gevierd met de
leerlingen van de basisschool.

Landgraaf
" Vandaag staat van 10.00 tot 17.00
uur de rijdende vakbondswinkel
van het FNV weer op de Markt in
Kerkrade. Mensen zonder vast ar-
beidscontract kunnen allerlei infor-
matie inwinnen.

Brunssum

boek van May hopen wij weer
een stapje verder te komen".

LANDGRAAF - Er was vrijwel
geen plaats meer in de bovenzaal
van het historisch kerkje 'Spaans
Kentje' zondagmiddag in Nieu-
wenhagen. Naast een vijfhon-
derdtal 'kwade vliegen' kwamen
ook veel mensen met een andere
familienaam naar de boekpre-
sentatie van May Quaedflieg.
Niet-Quaedfliegen grepen deze
gelegenheid aan om iets meer
aan de weet te komen over de
aanpak van May en een groot
aantal vrijwilligers zodat ook zy
verder kunnen met hun opspo-
ringsdrang naar het verleden van
hun familie(s).
Paul Janssens en echtgenote Ma-
ria Mofers zijn al vier jaar bezig
om de stamboomvan de alombe-
kende familie met de drie 'essen'
te achterhalen.

Paul Janssens: „Ik ben al gevor-
derd tot 1666. In de omgeving
van Heel en Panheel kwam onze
naam toen voor. Helaas worden
de onderzoekingen bemoeilijkt
omdat in de 17deeeuw steeds de
dubbelnaam Janssen-Verbeek
werd gebruikt. Pas in 1822 werd
de eerste Janssens met drie maal
de letter 's' aangetroffen. Via het

Wortels
Zeven jaarwerkte deLandgrave-
naar May Quaedflieg aan het
boek 'Tussje Krismes en Sint
Berb'. Op zoek naar de wortels
van zijn familie die volgens de
schrijver beginnen in 1788 bij de
'hoofdrolspeler' Andreas Quaet-
veleig uit de Heerlense wijk Pa-
lemig. Ook hij was verrast over
de enorme opkomst.
„Wat een drukte", zei hrj in zijn
welkomstwoord. „En dat door
een tweetal krantenpublicaties.
De eerste uitgave is gedrukt in
een oplage van driehonderd. Als
ik de belangstelling bekijk, komt
er zeker een tweede druk. Men-
sen die niet op de intekenlijst
staan, moeten er begrip voor
hebben dat zij even geduld moe-
ten hebben". hebben. Op het gemeentehu*?

kreeg ik te horen dat ik al die tin
mijn naam verkeerd heb f
schreven. Ongelooflijk, vijftig
jaar met een 'valse' naam rond!*1!
pen...". JHans Rooij akkei?

Schrijfwijzen
Van de familienaam Quaedflieg
zijn liefst 171 verschillende
schrijfwijzen bekend. Vijf

de oorsprong van de familie zijn
geïnteresseerd".
LEI QUAEDFLIEG (Simpel-
veld) sloeg de spijker opzijnkop:
„Wij komen er nooit uit. Op mijn
vijftiende jaar moest ik een uit-
reksel van het geboorteregister

'kwaadvliegen' allen op een an-
dere manier geschreven, aan het
woord.
TEUN QUADVLIEG uit Nuth:
„Vroeger hadden wij niet zon
goede naam. Men had de neiging
ons 'mangelebeumer' te noemen.
Of de schrijfwijze juist is, betwij-
fel ik. Want vroeger namen de
pastoor en de mensen op het ge-
meentehuis het ziet zo nauw met
de spelling en de manier van
schrijven".
PIERRE QUAETFLIEG (Heer-
len): „Ik kan mij nog goed herin-
neren dat er op het gemeente-
huis grote problemen ontston-
den omtrent de pensioenuitke-
ring van mijn vader. Daar hield
men vol dat de naam verkeerd
was geschreven. Ik blijf bij deze
naam. Quaetflieg met een t en
een f in het midden".
ARNOLD QUADFLIEG woont
in Schinveld. Zijn mening over
de talloze schrijfwijzen: „Een fa-
milielid is ook al jarenbezig met
de stamboom. Maar hij heeft het
erg moeilijk omdat zelfs een
broer van mijn vader zijn naam
anders schrijft".
WILLEM QUAEDVLIEG uit
Schaesberg is al een stuk verder

met zijn speurwerk. „De oor-
sprong van de familie voert naar
Frankrijk. In 1604 werd in Tours
de eerste Quaedvlieg waargeno-
men. Ik ben in het Spaans Kentje
om liefst vijf boeken af te halen
omdat mijn vier kinderen ook in

Over terugbetaling teveel ontvangen subsidie

Jeugdhuis Chevremont
ruziet met gemeente

als men zich aan de gegevenridj
nen van de politie zal houden 1
dieren aanlijnen) zullen vergif*
gen zo beperkt mogelijkblijve^
Uwverslaggever begint met he .
haal dat in de buurt kern Wa""
dieren zijn/worden vergiftig^
geeft ook aan dat er na buurtof,
zoek weinig of geen resultaat v
boekt wat betreft eventuele da^
Dan vervolgt hij zijn verhaal da'vizelf ook enig speurwerk hee" {
richt en wel in de Groenstraa*!
laat dan ook een bewoner val^Groenstraat aan het woord, dij
beweert.de dader te kennen
bang is diens naam te noertA
verband met eventuelerepresa'rj
Dat uw verslaggever zelf re^cheert is zijn goed recht, maal'j
hij het dan doen in die buurt *j
het gebeurd is en dat is riej
Groenstraat. Dan maakt hij de'^de vergissing door ene Jan Jon" ,
het woord te laten. Deze is n°^£
laatste die iets moet zeggen-r 6woont nu ongeveervier jaarWJ..
in de buurt, maar heeft ook vier j,
met zijn naaste buren tramfl]^
gemaakt. Bij de politie in Landp
is hij zelfs 'een goede bekende "

Katten (1)
Naar aanleiding van uw artikel be-
treffende 'Macabere burennijd of
abnormale dierenhaat' willen wij
graag even reageren. De gebeurte-
nissen (het vergiftigen van honden
en katten) hebbenons erg aangegre-
pen, daar wij zelf zeer dierlievend
zijn en bovendien goed met be-
vriend met betroffen families.
Wij vragen ons wel af wat deze ge-
beurtenissen met de Groenstraat te
maken hebben. De betroffenen wo-
nen namelijk niet in deze straat. Wij
wonen al vanaf onze kinderschoe-
nen hier en zijn hier zelfs geboren.
Wij kennen de Groenstraat als zeer
diervriendelijk en denken niet dat
er een straat bestaat waar meer die-
ren en diersoorten gehouden wor-
den. Wij vinden de uitlatingen van
ene heer Jonk dan ookronduit bela-
chelijk, daar deze heer wel vee bezit
maar zich belachelijk gedraagt. Hij
besmeurt niet alleen de naam van
een traditierijke buurt. Maar ook de
murenvan zijn buurman. Hij vertelt
onwaarheden over anderen, maar
ook over zichzelf, want hij woont
geen zeven jaar hier, maar amper
vier jaar. Hij laat zijn kat ook niet
een kwartiertje in de tuin, maar de
hele dag en dan niet in een tuin,
maar in een oerwoud (netjes uitge-
drukt).

Wij hebben dan ook nog niet van
mede-bewoners vernomen dat hun
katten mishandeld zijn. Wel hoor-
den wij over vliegende fluitketels,
discriminatie, scheldpartijen ten
opzichte van gemeentewerkers en
dan zwijgen we nog maar over de
schietoefeningen van Jonk in de
hele zomer.
Over de angst die er in de buurt be-
staat; nu die zit aan onze kant. Wij
weten namelijk niet welke trucjes
hij nog zal bedenken om ons te ju-
dassen.
GROENSTRAAT A.H. Heitlager

KERKRADE - De gemeente Kerk-
rade draait de stopzetting van de
subsidie voor de jeugdafdeling van
de Ontspanningsvereniging Beren-
bos en de buurtvereniging Kant in
Kerkrade terug. Dat is althans het
voorstel van de afdeling welzijn.

Sinds 1984 moest ook het Jeugd-
huis Chevremont voor het begin
van een nieuw jaareen beleidsplan
opstellen. De gemeente bepaalde
aan de hand daarvaneen voorschot.
Bij de afrekening bleek nu dat het
Jeugdhuis teveel geld voor perso-
neelskosten en afschrijvingen heeft
ontvangen. Bovendien gaf de ge-
meente een bijdrage per deelnemer
per activiteit, maar het daadwerke-
lijke aantal deelnemers bleek lager
dan vooraf geschat.

Jubilarissen

# De jubilarissenvan defanfare St. Caecilia uit Jabeek,
geheel links Mathieu Thissen en zijn vrouw; geheel rechts
Hub Janssen en geflankeerd door Marielle Snippen, die
tien jaar lid is van de drumband.

Hij beweert leraar Nederlan^zijn, maar zijn verbale uitdru^gen, in de loop van die vier ja>Jj
daan aan sommige mensen hie!j
ven toch niet aan dat hij 'j
spreekt. Dan zijnzn smerige ha i
lingen (o.a. hondepoep op ram^deuren smeren van zijn inrn>~j
naar elders vertrokken bvUrIJj
geven ook geen blijk van de aaj

geven positie in de maatschap
Wat met zijn kater is gebeurd j
ik nogmaals zeker niet goed, K
als hij een dierenarts in Amste^was gaan opzoeken, was het dl^
al eerder dood geweest. Ik wil
mee aangeven dat hij wel he* j
ver (Geleen) is gaan rijden o"1

dier te redden.

Kerkrade had de subsidie voor ko-
mend jaar willen laten vervallen
aangezien beide verenigingen niet
erkend worden als een officiële
jeugdinstelling. Vanwege de brood-
nodige bezuinigingen had Kerkrade
op die instellingen willen korten.

Normaal gesproken zou de gemeen-
te het terug te vorderen bedrag kun-
nen korten op de subsidievoor 1988.
Maar per 1 januarivan dit jaarkeert
men uit aan de overkoepelende
stichting Sociaal Cultureel en Edu-
catief Werk. Van een rechtstreekse
relatie tussen de gemeente en het
Jeugdhuis Chevremont is dus geen
sprake meer. Het is bovendien niet
zeker of de stichting überhaupt in
staat is tot terugbetaling, verklaart
de dienst welzijn van de gemeente.

Wethouder Maria Strater bevestigt
de problemen, maar overweegt nog
niet 'het slot erop te hangen. Dit
vanwege het feit dat het jeugdhuis
ruimte biedt aan veel groepen (van
peuters tot en met bejaarden), die
het slachtoffer van sluiting zouden
worden.

Naar aanleidingvan het artikel over
de vergiftigingen van dieren, wil ik
toch even reageren. Persoonlijk
vind ik het ook niet juistom op deze
manier dieren, die misschien voor
enige overlast zorgen, op te ruimen.
Aan deanderekant is het wel zo, dat

Katten (2)

i i
Al met al geeft Jonk door zijn y Itingen aan dat in de GroenS^,
dierenmoordenaars en pote'V i
brandstichters zitten en daar pfj|
teer ik toch in zeer belangrijke ji
tegen. Als Jonk uit de Groefl5 11
zal vertrekken en voor mij k$A i
niet snel genoeg, is de rust d^Ivoorheen was, weer terug- \i ischien zullen enkele mensen |
vlag uithangen. Ik zeer zeker- ]

LANDGRAAF J. Sch^i

Dat gaat ondanks de protesten toch
gebeuren, maar niet in zo hevige
mate als voorgesteld. In plaats van
"abrupte stopzetting van de subsidie
is nu gekozen voor een verfijnde 'af-'
bouwregeling. Komend jaar ont-
vangt 'Berenbos' nog drieduizend
gulden en de twee volgende jaren
respectievelijk tweeduizend en dui-
zend gulden. Een soortgelijke rege-
ling is getroffen voor de buurtvere-
niging Kant.

Oncontroleerbaar
Volgens een ambtenaar voert het
Jeugdhuis posten op in haar jaarre-
kening, waarvan de gemeente van-
tevoren aangekondigd had dat ze
niet vergoed zouden worden. Het
gaat hierbij met name om disco- en
carnavalsactiviteiten.

Inmiddels is bekend geworden dat
secretaris JoPötgens bedankt heeft
uit onvrede met het beleid van de
stichting, die volgens hem te veel
schulden maakt.

Commentaar
Het bestuur van het jeugdhuis ont-
houdt zich momenteel liever van
commentaar om niet vooruit te lo-
pen op verder overleg met de ge-
meente. „De onderhandelingen ver-
liepen aanvankelijk stroef. Nu het
beter gaat en we hopen op korte ter-
mijn succes te hebben, lijkt het ons
beter even met een reactie te wach-
ten", laat men weten.

Fanfare St. Caecilia van Jabeek
heeft afgelopen weekeinde drie
jubilarissen gehuldigd. Ma-
thieu Thissen is 60 jaar muzi-
kant en bondslid. Hij begon
zijn muzikale loopbaan in Gre-
venbicht. In 1973 werd hij lid
van de vereniging in Jabeek,
sinds 1983 is hij behalve en-
thousiast tubaïst ook nog be-
stuurslid van de vereniging.
Hub Janssen is 25 jaar lid. Hij
speelt bas in het Jabeekse
korps.

onder andere als wethouder
van Simpelveld neerleggen,
maar fungeert sindsdien wel als
bestuurslid.

Schaesberg
" De welpen, verkenners en bevers
van scouting Pius XII zoeken drin-
gend een leid(st)er. Gegadigden
kunnen zich zaterdags tussen 10.30
en 18.00 uur melden in het Piusge-
bouw aan de Kakertsweg.

Harmonie St Caecilia van Sim-
pelveld huldigt komende zater-
dag jubilarissen, te weten Jo
Brouwers, die veertig jaar lid is
en die onder andere van 1970
tot 1987 onderdirigent was van
het korps en Karl Franssen die

25 jaar lid is. Van 1963 tot 1970
was Karl Franssen voorzitter
van de vereniging. Hij moest
zijn functie vanwege zijn werk

Stok achter deun
voor hasjkoerier

Voorwaardelijke gevangenisstrafHeerlenaar

ook gevolgd. Bij een verkeer». \
hielden de agenten hem aan. V f odelijkvonden ze op zijn lijfen & v
auto zestien kilo hasj. , ti
Volgens de verbalisanten haj^
Heerlenaar hen toestemming h *.
ven voor fouilleren en het d°°M *ken van de auto. Tijdens de z* 1
ontkende hij dit. a
Officier van justitie mr Phil'P^ £hield vol dat er tijdens de aan , t
ding geen onrechtmatige di1" j
waren gebeurd. f <
Hij onderstreepte dat in Hee j Jveel drugs gebruikt wordt en k
zestien kilo beslist geen gebru'^ (
voorraadje is. Hij eiste dan ook
weken gevangenisstraf.
Raadsman mr Hiddema pleitte J \
vrijspraak van zijn cliënt. Vo's 'hem was er geen enkeleverdeeltegen de Heerlenaar. Maar wef'Jde dupe van zijn donkere n.J 'kleur in combinatie met het fe* j j
hij uit een verdacht pand kwanjy 'noemde de hasjvangst dan oo* 'toevalstreffer.

JlPolitierechter mr Huurman & J\de uiteindelijk dat deman alle6

koerier optrad.

" De afdeling Kerkrade-West van de Industriebond FNV
huldigde afgelopen vrijdag drie jubilarissen. Op defoto
v.l.n.r. brengen de heren J. Coumans, J. Gybels en L. Moo-
nen een toast uit op hun 50-jarig lidmaatschap.

C
Foto: CHRISTA HALBESMA." UNICEF-wenskaarten zijn te

" Het Contact Oud Mariniers
houdt op vrijdag 9 december vanaf
16.00 uur de korpsverjaardag in café
Wilhelmina , Hoogstraat 76 in Nieu-
wenhagen. Wie komen wil, moet dat
even aan 'Dikke Hub' laten weten,
S 045-311293.

" Hans Nickel doet vrijdag zrjn
examen Ha-Fa-directie voor het
Conservatorium te Maastricht. Het
examen vindt om 20.30 uur plaats in
zaal Dr Eek in Rimburg en fanfare
Victoria speelt voor 'examenklas.
Hans is in opleiding bij Piet Stal-
meier en is werkzaam bij het symfo-
nie-orkest van de WDR in Keulen.
Belangstellenden zijn op het exa-
men welkom.

Van onze correspondent
MAASTRICHT - De Heerlense
hasjkoerier die in augustus in zijn
woonplaats werd aangehouden met
zestien kilo hasj is door politierech-
ter mr Huurman in Maastricht ver-
oordeeld tot twee maanden voor-
waardelijke gevangenisstraf met
een proeftijd van twee jaar.
De man werd in de kraag gevat toen
hij de hasj vervoerde.

Deze zaak diende vrijdag voor de
tweede keer voor de rechtbank om-
dat mr Hiddema, de raadsman van
de verdachte, de verbalisanten wil-
de horen. Volgens deadvokaat had-
den de agenten zijn cliënt indertijd
niet mogen aanhouden omdat er,
geen reden voor was. Twee verbali-
santen van de Heerlense gemeente-
politie legden vrijdag een getuigen-
verklaring af. Zij wisten dat vanuit
een huis aan de Klompstraat in
Heerlen hasj werd gedeald. Ook de
narcoticabrigade was daarvan op de
hoogte. Vandaar dat het pand door
de agenten in de gaten werd gehou-
den.
Toen de verdachte op die augustus-
dag het huis verliet, werd hij dan'
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baan vrij Ook anderen op zoek naar oorsprong van familienaam

Boek Quaedfliegen
werkt aanstekelijk

# May Quaedflieg (links) bekijkt met een aantal naamgenoten het boek 'Tussje Krismes
enSintßerb'. Foto: CHRISTA HALBESMA.

HEERLEN - De vrijwilligerscentra-
le Heerlen zoekt mensen voor een
aantal aktiviteiten.
Maaltijden rondbrengen: Tafeltje-
dek-je zoekt vrijwilligers in het bezit
van een auto die eens in de acht we-
ken maaltijden willen rondbrengen
naar bejaarden en hulpbehoeven-
den. Men rijdt drie ochtenden in de
week op maandag, woensdag en
vrijdag van 11-13 uur.
Speel-o-theek: Een speel-o-theek in
Hoensbroek zoekt vrijwilligers voor
de uitleen van speelgoed, het bijhou-
den van de administratie hiervan en
het geven van informatie over speel-
goed aan de ouders. Verder zoekt
men een vrijwilliger voor het doen
\*an secretariaatswerk.
Werkgroep Derde Wereld: Een ver-
eniging voor het verlenen van medi-
sche hulp aan projekten in de Derde
Wereld zoekt vrijwilligers voor de
Regionale Werkgroep. Taken zijn:
begeleiden en motiveren van collec-
tanten, organiseren van aktiviteiten,
het geven van voorlichting op scho-
len en het verzorgen van publiciteit.
Toneelvereniging: Een toneelver-
eniging in Heerlen zoekt mensen
voor bestuurs- en beleidszaken.
Eventueel ook voor het maken van
het decor.
Voorlichting: Een stichting voor be-
langenbehartiging van ex-psychia-
trische patiënten zoekt vrijwilligers
voor het geven van voorlichting op
scholen in buurthuizen e.d. Men
zoekt mensen die zelf betrokken zijn
geweest bij depsychiatrie.
Meidengroep: Buurtwerk in Heer-
len vraagt vrijwilligsters voor het be-
geleiden van Turkse, Marokaanse en
Nederlandse meisjes van 7 tot 14
jaar. Mogelijke aktiviteiten kunnen
zijn creativiteit, thema's en kappen.
Dit op donderdagmiddag.
Ziekenomroep: Een ziekenomroep
zoekt mensen voor de sportuitzen-
dingen in het ziekenhuis te Sittard.
Presentatie, verzamelen van uitsla-
gen, doorgeven van evenementen
behoren tot de werkzaamheden.
Men zoekt mensen met muziek- en
sportkennis.
Beheer muziekruimte: Organisatie
in Heerlen en Schaesberg zoekt
mensen voor het beheer van de
oefenruimte t.b.v. amateurpopgroe-
pen. De taken zijn: openen en slui-
ten van de ruimte, contact onder-
houden met de muziekgroepen, bij-
houden van de administratie, bedie-
nen van de apparatuur. Dit voor 5 tot
10 uur per week.
Kinder- en jeugdtelefoon: De kin-
der- en jeugdtelefoon in Heerlen
zoekt vrijwilligsters van 17 tot 25
jaar voor het luisteren, samen zoe-
ken naarden mogelijke oplossing en
eventueel verwijzen van de gebrui-
kers van deze telefoondienst. Dit
voor 3-4 diensten per maand a 6 uur.
Voor meer informatie: Vrijwilli-
gerscentrale Heerlen, Burgemeester

" van Grunsvenplein 2. Telefoon: 045-
-713971. Geopend op werkdagen van
9-12 en van 14-17 uur.

Jeugdclubs krijgen
toch subsidie

Van onze verslaggever

KERKRADE - De gemeente Kerkrade en de stichting
Jeugdhuis Chevremont kunnen het niet eens worden
over de terugbetaling van teveel ontvangen subsidie. Zo-
wel in 1985 als in 1986 (en mogelijk ook in 1987) heeft het
jeugdhuis een voorschot van de gemeente gekregen dat
hoger bleek te zijn dan de daadwerkelijk subsidiabele
kosten. Het gaat hierbij om enkele tienduizenden gul-
dens. De kwestie kwam in juli 1987 bij een afrekening
aan het licht en tot op heden heeft overleg niets opgele-
verd.

Van onze verslaggever

Heerlen koop bij mevrouw A. Salemans-
Baartmans, Leenheerstraat 68,
S 251356. " De bouw- en houtbond FNV

houdt zaterdag vanaf 14.00 uur de
St. Nicolaasviering in zaal Pij Is aan
de Oranje Nassaustraat 40.

Bingelrade
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Arnold Vanderlijde blijft als enige overeind in de finales NK-boksen

Limburg
groggy

door harry muré
ARNHEM - Vier finalisten, één titel. De Limburgse bokskolo-
nie die zich gisteravond met de borst vooruit present meldde in
de heksenketel van deArnhemse Rijnhal (3.000 toeschouwers),
zat na afloop van de nationale eindstrijden aangeslagen en
groggy voor zich uit te staren in het zweetkamertje. Arnold
Vanderlijde bleef als enige overeind. Jack Tabak en Louis
Holzken waren betrokken bij de mooiste partijen van de
avond, maar ze bleven achter met lege handen. Marco Veurink,
geblesseerd, kwam niet eens in actie.

" De enige zege voor Limburg in beeld. Arnold Vanderlijde wordt tot winnaar uitgeroepen

Van der Louw
schuift probleem

voor zich uit

Regilio Tuur kroonde zich als de
nieuwe kampioen in het vederge-

Lichtwelter Louis Holzken liep in
de eerste ronde tegen de Rotter-
dammerArthur Santana een gebles-
seerde hand op. Hij herstelde zichDinsdag 29 november 1988 "17

Arnold Vanderlijde moest over de
volle afstand gaan alvorens hij zich
tooide met zijn vijfde kampioens-
gordel bij de zwaargewichten. De
24-jarige Arnhemmer Bert van Ber-
kel - portier van beroep en in de
rihg een geducht uitsmijter - toon-
de geen enkel ontzag voor de titel-
verdediger. Hij trof Vanderlijde in
deeerste ronde vier keer metrechts
zwaar op het hoofd. Vanderlijde
wordt pas gevaarlijk als hij de com-
binatie rechts-rechts-links inzet.
Daarmee hield hij Van Berkel in de
tweede ronde beter op afstand. Vo-
rig jaar zette Vanderlijde de Am

wicht. De lieveling van het bokspu-
bliek, die zijn koosnaam alleen bui-
ten de ring aandoet, mepte titelver-
dediger Fons Delmotte al in de eer-
ste ronde naar het canvas. De kleine
Brabander had geen enkel verweer
tegen de verwoestenderechtse hoe-
ken van Tuur, die er sinds Seoel al-
leen nog maar zuiverder op zijn ge-
worden.
Marco Veurink, de vierde Limburg-
se finalist, zag zijn titelkans in rook
opgaan dooreen gebroken hand. De
Schaesbergenaar liep de blessure

hemmer in de derde ronde volledig
vast in de hoek. Dat lukte gister-
avond niet. Toch oordeelde de jury
met 5-0 unaniem in het voordeel
van Vanderlijde.
Zijn titelprolongatie ging gepaard
met een oorverdovend fluitconcert
van de toeschouwers. Vanderlijde:
„Die reactie is begrijpelijk, maar als
Van Berkel een keer raakt, danraak
ik drie keer. Dat ziet het publiek
niet."

goed nadat hij op een volle linkse
van Santana was neergegaan. Holz-
ken, technisch de betere bokser,
trok de derde ronde volledig naar
zich toe. Toch sorteerden zijn stoten
op het lichaamniet het gewenste ef-
fect. De uitslag, 4-1 in het voordeel
van de Rotterdammer, was er een
met miniem verschil (viermaal
59-58).

Vooral de nederlaag van lichtge-
wicht Tabak - hij verloor van de
Utrechtenaar Wilfried Herts door
interventievan de scheidsrechter in
de derderonde - kan voor Limburg
gevolgen hebben. De Hoensbroeke-
naar loopt het risico reglementair
een startverbod van acht weken te
krijgen. Daardoor zou hij het ge-
vecht met Regilio Tuur in Maas-
tricht kunnen mislopen. Tabak
scoorde in het begin van de flitsen-
de partij regelmatig met links en
leek het gevecht tot halverwege de
derde ronde in de hand te hebben,
na een rechtse swing van Herts was
het echter gebeurd met Tabak.

In een bijpartij verloorAntoon Klee
van De Amateur van Antonio Medi-
na door interventie van de scheids-
rechter in de eerste ronde.

op tijdens zijn gewonnenhalve fina-
lepartij in Rotterdam tegen de Ha-
genaar Willy van Delden. Een
schampstoot met de slaghand op
het hoofd van zijn tegenstander re-
sulteerde in twee gebroken botjes.
Met de vuist in het gips moest de 21-
-jarige Landgraaf-bokser gister-
avond lijdelijk toezien hoeAndré de
Klerk gehuldigd werd als kampioen
in het zwaarwelter, zonder dat de
Brabander er voor een hand hoefde
uit te steken.

ARNHEM - De grote afwezige
bij de boksfinales in Arnhem
was Silvio Mezzenga. De twee-
voudige nationale kampioen in
het lichtgewicht had niet inge-
schrevenvoor de titelstrijd. Mez-
zenga ligt in de clinch met zijn
club De Amateur en is van plan
over te stappen naar de concur-
rentie, BV De Landgraaf. Dat
leidde tot koude oorlog tussen
beide clubs, die gisteravond in
de Limburgse kleedkamer voel-
baar was. De trainers Jan Der-
haag (De Amateur) en JozefMoo-
nen (BV Landgraaf) steken el-
kaar de waarschuwende vinger
toe. Moonen: „Ik heb Mezzenga
niet gevraagd om bij ons te ko-
men boksen." Derhaag: „Ik hoef
niet met Silvio te gaan praten.
Het initiatief moet van zijn kant
komen." Intussen staat Mezzen-
ga werkeloos buiten de ring. Dat
is een wel heel bizarre situatie
rond een bokser die zich nog
geen twee jaar geleden aandien-
de als groot talent.

Van onze verslaggever

Mezzenga
'werkeloos'

door bennie ceulen

" Jack Tabak kan de beslissende linkse directe van Wilfried Merts niet ontwijken.
Foto's: 3pooVDRIES LINSSEN

ZEIST - De eredivisie-
clubs willen een na-
competitie om een
plaats in het UEFA-be-
ker toernooi tussen de
numers vier, vijf, zes en
zeven van de competi-
tie-ranglijst. In het ge-
val de winnaar van de
KNVB-beker daarbij
zit, neemt de nummer
acht ook deel. Neder-
land mag het volgende
seizoen drieclubs in het

De aanval op deaanpak door het be-
stuur werd ingeleid door Gérard
Bouwer, die het een schande noem-
de dat eind november nog geen de-
finitieve afrekening klaar ligt. Bou-
wer viel over een aantal bedragen,
zoals de 320.000 guldenvoor promo-
tie, die volgens hem bij een goed
commercieel beleid kostendekkend
zou zijn geweest. De uitgave van

kele uren eerderreeds toepaste toen
de afwikkeling van de kleine zes
miljoen inkomsten en uitgaven van
het EK aan bod kwam. Van der
Louw stelde de behandeling uit tot
het moment dat de financiële afre-
kening rond is en de accountants
hun goedkeuring hebben gegeven.
De voorzitter dacht daarbij aan de
voorjaarsvergadering, maar ging
akkoord met de suggestie een spe-
ciale bijeenkomst uit te schrijven.

\ <|ee]? itter Bouwer van DS '79 sprak
■jj 8^. s doorzichtig, deels hard. „Mis-
'i lig jn onvoldoendekennis, te wei-
\ vold van net sectiebestuur, on-
-5 cluh°en<^e samenwerking met de
[i fu n J: Het bestuur betaald voetbal
i H°neert niet ëoed. Het is on-
-4 '"om sP°nsorafspraken gemaakt
J liet ten Sunste van deKNVB en, van de sectie betaald voetbal."

\ voQr et sl°t van zijn betoog, dat
iW *een °-ccl ontleend was aan het
iV; apP°rt van deStichting 't Isv fcQ * FlJn Langs de Lijn, stelde

tic , Wer vier zaken voor: 1. De Sec-
d 61331^ voetbal zal op korte ter-
i \%\ e^n financieel beleid ontwik-
(" de n m et als doel de binnenkomen-
i %£. £en geheel, of vrijwel geheel,
é Baa net betaalde voetbal te laten
é " 2. Het bestuur zal de manage-
I k4j van het betaalde voet-
fe * m handen leggen van de

I (i etu^e directeur van de KNVB. 3.
'i bestuur zal na het aanstellen

&, a een manager afstandelijker
Werken. 4. De opbrengst van;! sto)ierland - Engeland zal niet ge-

i &Ja ' worden in het jubileumfonds.
&le nS de sPelers voegde Van Seg-
>i(S n er aan toe dat de verhouding
s'«chn de CSR en net bestuur zo
W is dat moeilijkheden-in de

niet uit te sluiten zijn.
tjon O-er Louw reageerde zeer emo-
0^ el op de onverhulde aanvallen
SfJ^t sectiebestuur. Hij stelde dat
k lrids de indiensttreding ruim vijf
W geleden talrijke commerciële
Scj ctVlteiten zijn ontplooid en dathet
t^ 'ebestuur dus aan zijn opdrach-
|ftJi ftad voldaan. Tegen de voorstel-

i x>ü.yan Bouwer stelde Van der
jb^r 7 het plan zich rustig voor te
)"nt?den °P de door de Dordtenaar
Wikkelde gedachten en op een
t- sende vergadering de discussiei, v°eren.

ïvP de vergadering de keuze tus-
\ " v'°-e voorstellen en voerde een
l^tK-- k controleerbare stemming
i lij^ojj handopsteken, om onmiddel-
i%u arna mee te delen dat het be-
fcj Svoorstel was aangenomen.
I S ,aagde er aldus in de tweede
j%ii *acUe uit de vergadering uit te
|k 0 'en tot een volgende bijeen-

taktiek, die Van der Louw en-

korte termijn van de veiligheidspas.
De voorzitters Aalbers (Utrecht) enKerkum (Feyenoord) distantieer-
denzich het meest van het akkoord,
dat het sectie-bestuur vorige week
met de overheid bereikte. Van Eij-
den (Ajax) en Ruts (PSV) twijfelen
niet aan de goede bedoelingen,
maar wel aan de haalbaarheid van
het systeem.

Vijf clubszijn als risico-dragend be-
stempeld: Ajax, Feyenoord,
Utrecht, PSV en Den Haag. Suppor-
ters die uitwedstrijden van deze
ploegen willen bezoeken, zullen
over een speciale pas moeten be-schikken alvorens ze tot het stadion
worden toegelaten. Hoe het in de

Voorzitter Van der Louw onder-
streepte dat hij geen andere keus
had dan akkoord te gaan met de
overheid over de invoering van de
veiligheidspas na de winterstop.
„Wij hebben met zijn allen altijd
twee voorwaarden gesteld: De poli-
tie moest bereid zijn eventueel de
pas van supporters in te nemen en
de overheid moest een belangrijk
deel van de kosten op zich nemen.
Daaraan is voldaan."

j

i ~ Sectievoorzitter André van der Louw heeft de verga-
Cij . § betaald voetbal geen kans gegeven gisteravond te dis-

ssiëren over het beleid van zijn bestuur over de afgelopen
"W3ar' et sectiebestuur werd onder vuur genomen door Ge-

Bouwer namens achttien verenigingen en door Theo van
gBelen uit naam van de.spelers.

Eredivisieclubs
willen na-competitie

De UEFA zal het voor-
stel moeten goedkeu-

Europa Cup 111-toer-
nooien inschrijven. Dit
jaar waren dat er twee.
De nummers twee en
drie plaatsen zich recht-
streeks.

ren. De uitspraak over
deze kwestie wordt op
17 december verwacht.

BRUSSEL - Het bestuur van de
Belgische voetbalbond wil het Hei-
zel-stadion in Brussel afbreken en
vervangen door een nieuwe accom-
modatie. Het complex moet de
naam krijgen van de koning van
België: Boudewijn. De gemeente
Brussel moet de bouw financieren.
Volgens Leon Vlogaert, woordvoer-
der van het voetbalbestuur, zal deze
week contact worden opgenomen
met burgemeester en wethouders
van de Belgische hoofdstad.

Heizel-stadion
wordt gesloopt

gehouden. Daaraan na-
men de (vier) winnaars
van de ingevoerde pe-
riodes deel. Vorig sei-
zoen plaatste zich op
die wijze FC Gronin-
gen, op de normale
ranglijst slechts num-
mer elf. De UEFA vond
dat door dit systeem te
laag geklasseerde ploe-
gen zich voor het inter-
nationale voetbal kon-
den plaatsen.

Eerder verbood de
UEFA de na-competitie
in de vorm, zoals die de
laatste twee jaar werd

Rooks blijft bij PDM
Kopman pleit voor behoud Theunisse

DEN HAAG - Yvonne van Gennip
en Leo Visser zijn door de schaats-
bond opgenomen in de ploegen die
hetkomende weekeinde deelnemen
aan de tweede wedstrijd in de we-
reldbeker-cyclus. Van Gennip en
Visser misten de eerste afleverin-
gen, afgelopen zaterdag en zondag
in respectievelijk Oost- en West-
Berlijn. Zij deden mee aan de strijd
om de Gruno-bokaal. Het tweetal
presteerde daar zo goed op vooral
de 1500 meter.

Van Gennip
en Visser bij
wereldbeker

WARMENHUIZEN/EINDHOVEN
- Na een gesprek met manager Man-
fred Krikke en ploegleider Jan Gis-
bers heeft Steven Rooks gistermid-
dag besloten ook volgend jaarvoor
de PDM-wielerploeg uit te komen.
Rooks, die door de berichten over
de door zijn teamgenoot Gert-Jan
Theunisse geëiste contractontbin-
ding in opstand was geraakt, kreeg
bovendien op zijn verzoek de toe-
zegging van de ploegleiding, dat al-
les in het werk zal worden gesteld
voor het behoud van Theunisse.

leidelijk. In mijn geval was dat pre-
cies hetzelfde. Ik heb er met Gert-
Jan over gesproken. Hij weet dat ik
het liefst heb, dat wrj bij elkaar blij-
ven. Als PDM zijn verlangens niet
wil inwilligen en hij vertrekt moet
ik hem helaas toch gelijk geven.
Krikke en Gisbers gaan nu probe-
ren om Theunisse voor de ploeg te
behouden. Ik hoop dat het lukt. Het
zal een financiële kwestie worden
en het is ook nog de vraag of beide
partijen nog wel met elkaar verder
willen werken".
Ploegleider Jan Gisbers bevestigde
gisteravond dereacties van kopman
Steven Rooks. „Wij willen Theunis-
se niet laten gaan en zullert trachten
hem in de ploeg te houden. Maar
sinds de verrassende brief van zrjn

advocaat kregen we plots met een
andere Theunisse te maken. Toch
zit het contract dat we met hem heb-
ben goed in elkaar. Sinds hij voor
PDM fietst heeft Theunisse als ren-
ner een progressie van duizend pro-
cent gemaakt. Die snelle vooruit-
gang hebben we steeds naar waarde
gehonoreerd. Daarom heeft zijn eis
om van zijn contractuele verplich-
tingen ontheven te worden me
enorm verrast. Maar ja, we zrjn ge-
wend om met dit soort problemen te
werken. Via onze advocaat zullen
we bekijken op welke manier we
Theunisse aan zijn contract kunnen
houden. Het zal wel een centen-
kwestie worden. En wellicht zal de
rechter beslissen wat er gaat gebeu-
ren"." André van derLouw, voorzitter van het sectiebestuur, volge-

de in Zeist de tactiek van de lange adem.
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POWGÏ SDraVer | dinsdag 29-, wc«nsdag 30 nov.,
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Rust voor
Van Loen

KERKRADE - John van Loen
zal het de komende dagen rus-
tig aan moeten doen, om het
scheurtje in de linkerenkel-
band te laten genezen. Nader-
onderzoek in het ziekenhuis in
Geldrop leverde weinig op.
„Door de bloeding was er niet
veel op de foto's te zien. Ze heb-
ben de enkel gebandageerd. De
komende dagen zal dokter Van
de Brink in Heerlen de enkel
behandelen". De vooruitzich-
ten voor zondag (duel tegen FC
Utrecht) zijn somber. „Maar ik
blijf uiteraard hopen dat ik te-
gen mijn oude clubmakkers
kan spelen".

„Ik had me nogal opgewonden toen
ik vernam om welke reden Theunis-
se plots PDM wil verlaten. Ik heb
liever dat Gert-Jan blijft. Wij kun-
nen goed met elkaar opschieten en
zijn vertrek zou een groot verlies
zijn", vertelt Rooks. „Evenals Gert-
Jan heb ik na de Tour aantrekkelij-
ke aanbiedingen van andere ploe-
gen gehad. Ik heb echter steeds de
boot afgehouden. Ik wilde eerst met
JanGisbers en Manfred Krikke pra-
ten. Er moesten nog wat clausules
in het contract aangepast en enkele
andere zaken besproken worden.
Dat is nu gebeurd. Ik ben tevreden
en zoals heter nu naaruit ziet blijf ik
bij PDM".
Steven Rooks heeft er daarentegen
alle begrip voor, dat ook Gert-Jan
Theunisse het uiterste uit de kan wil
halen. Rooks: „De aanbiedingen die
Theunisse op zak heeft, zijn erg ver-

1% ——i-a—

\h ORZHEIM -In het Westduit-
\k% torzheim is Pasealle Druyts uiti%\ s.tricht in de eerste ronde van
l^s Venduizend dollar toernooi uit-l"la^ akeld- Teêen de achtste ge-
lVl ste.Westduitse Steffie Remke

8 zij aan het einde van de twee-
(^. Set een achillespeesblessure zo-Ll Zij met 6-2; 1-6; 6-0 verloor. In
% dubbel verloor zij met Esmir
t0°gendoorn in dekwartfinale met
't 3 van de Duitse combinatiea Elter en Eva Marie Schurhoff.

1.350.498 gulden voor 23 dagen ver-
blijf noemde hij ook wat hoog, om-
dat het bijna 59.000 gulden per dag
betekende. „De post premies",
voegde hij er aan toe, „lijkt de meest
duidelijke uit de afrekening. De
kosten van de kaartverkoop van 1,3
miljoen, in het voordeligste geval,
de meest discutabele.
Penningmeester Hut bekende zon-
der omwegen dat er niet vlekkeloos
gewerkt is. Hij kon zich voorstellen
dat er kritiek was op het feit dat de
voorlopige afrekening zo laat (vori-
ge week donderdag) in het bezit van
de clubs was gesteld. „Dat mag een
schande genoemd worden."
De vijf risico-clubs in het profvoet-
bal twijfelen aan de invoering op

praktijk zal worden uitgevoerd,
moet nog worden uitgewerkt.
Kerkum, eerste man bij Feyenoord,
drong aan op afschaffing van het
project, dat nauwelijkseen week ge-
leden werd ingevoerd. „Het werkt
niet. Supporters zijn inventief ge-
noeg een dergelijk systeem te om-
zeilen. Voor ons is het onverteer-
baar. Bovendien zullen we ons ten
koste van alles verzetten tegen slui-
ten van de kassa's op de dag van de
wedstrijd. Dat zou ons 70 procent
van de inkomsten uit kaartverkoop
schelen. Een ontoelaatbare aderla-
ting derhalve." Van der Louw gaf
toe dat het systeem alles behalve
waterdicht is. Hij zei echter geen al-
ternatief te weten.

Schijnbewegingen om discussie te ontlopen



OPROEPING:
Ter voldoening aan art.
1174 BW roep ik hierbij op
alle erfgenamen van Mag-
dalena Jacqueline van de

ÏLoo,
geboren te 's-Graven-

hage op 24 augustus 1922,
'overleden te Heerlen op 21
februari 1988.

8 De opgeroepenen dienen
zich in verbinding te stellen

[met gerechtsdeurwaarder
JL Dohmen, 6411 ER
Heerlen aan de Kap. Berix-
straat no. 7, tel.no. 045-
-717647; zijnde de curator
over de onbeheerde nala-
tenschap van Magdalena
Jacqueline van de Loo

i-» Verkoop bij executieOp woensdag, 30 novem-ber 1988 te 11.00 uur, zul-Ifen ten laste van Immo-!oüw BV, gevestigd te
andgraaf, Heerlenseweg

J>9 worden verkocht enigeijaerende goederen, te we-fen:
9en tekentafel, een stalendpbergkast, een telefoon-Seantwoorder, een elektri-
sche typemachine, een bu-
nsaüstoel en wat verder te
Koop zal worden aangebo-den-.
s>e. verkoop vindt plaats
éah bovenstaand adres engeschiedt a contant zonderopgeld.
Bé goederen zijn eenKwartier voor de verkoop«oor een ieder te bezichti-ien,
s>£ deurwaarder belast
rtiet de executie,g.J. Gorissen

llayep OVERALLS, 2
Jtuks voor ’ 100,-. P. Rae-
Ten, tel. 045-322741.
\ ' :Karcher koud- en WARM-
WATERREINIGERS. Col-jé, Nusterweg 90, Sittard.
Tet 04490-19980.

J/lANO'S en vleugels in alle
prijsklassen. Stemm., rep.,
yerti., transp. H.J. Scnet-
fers. Ford Willemweg 28,
Maastricht. 043-217700.
te k. R.C.F, hoorns + dri-
ters type N5BO, 2x in case,
tx-Beyma bullits in case, 2x
4560, bass Binsskasten in
èase(leeg). Alles i.z.g.st.Tel.fH?O-34294 b.g.g. 33158.
te.k. electr. GIT. Honda1 250,-, drum comp. RolandTRS ’550,- en fïïght casefel. 045-314180.
ÏÊ' k- keyboard FarfisaSTEREO ’550,- bandree.jkai ’300,-, tel. 045-314180.

CARAVANS 1989. Vouw-wagens: Alpenkreuzer,«ièuwe kleurcombinaties«wel in grijs als bruin en
jiet forse naseizoenskor-ing. Carvans: Burstner,Bobby, Knaus. voortenten:jßra.nd, Gerjak, Isabella,Jrio. Caravan-Iport Feijts.
poofdstrat 84, Amstenrade.
*4492-1860.

rNTERTENTENSHOW. ., ónze showroom staan 6bl'pen wintertenten opge-steld. Ideaal voor de lïerfst-«akantie en wintersport,feabelle, KIP, DWT, Sunti-|ie. Snelle levering, vele ty-ien uit vooraad leverbaar.
Beckers Caravans BVBandelsstraat 24, Sittard

T.
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presenteert vanuit t < \ / Jafi^X
La Diligence // J * ÈFÊ

te Heerlen \^U J
het populaire radioprogramma 'Koperen Ko en Nikkelen Nelis' waarin het
Nederlandse lied centraal staat.

Presentator Krijn Torringa ontvangt o.a.

Manke Nelis Henk Wijngaard

Mare en Dave, Colinda, De Alpenzusjes,
Fietse Freem, The Singing Trnmpets e.a.

" Voorafgaande aan het radioprogramma is er nog een talentenjacht met
t Limburgse kandidaten.

* Entree ’ 10,- p.p. Aanvang talentenjacht 20.30 uur
Aanvang radioprogramma 22.00 uur

Bar-dancing La Diligence, Zandweg Heerlen, zaal open va. 20.00 uur.

| , LEZERSKORTINGDeze bon
i
| geeft recht op een

korting van ’ 2,50
i
| per persoon op de toegangsprijs van bovengenoemd

" I programma.

I De bon is geldig voor. maximaal twee personen.
'.' , ———-i

"

—^ 'Woonhuis verkopen
Wij kunnen uw woonhuis direct aankopen, zonder

makelaarskosten, met 100% zekerheid.
Wijman & Partners Vastgoed

taxaties, hypotheken 045-728671 / 045-727173

Voor een goed dekbed
moet u bij Schunck zijn! I

Polydaun "Numberone" TS =^ q^aarar -^gkWS^\ Ideens dekbed.
dekbed. I W*' i^ÉÉP^ "?@%mÊr^ Donzen dekbed gevuld

100 /o polyester dekbed | Wf - " ''^ÜPT WÊT . .-. .'^WPÜ^ met 65% ganzedons.
met katoenen tijk. Wg^ ' MÉT ■■'^■^LMÈr ''^Wkw 100% katoenen tijk.

Vulling hol owfiber. »f -.. * **8!»r %ÊÉp Ringstepp systeem.

Van 359.-. Voor

299 r mW^^mWWmmmm^l
I mmWmrvé^mèmsSmmm^

daar winkel je voor je plezier !

" J
I 5
I

Een enkele keer wordt ons ge- komen, dan is dat wel vluchtigheid. dat wc al die trends, strominkjes en Trouwens, ook als het gaat om Misschien dat we daarin hoog-
vraagd ofwc de Volvo 340/360 bewust Trends die elkaar haastig afwis- grilletjesroyaal en met 'n glimlach over- zaken als interieurruimte en zn rij- uit wat eigenzinnig zijn. Het gaat
zn tijdloze uiterlijk hebben mcegc- selen, staan haaks op de Volvo-opvat- leven. Met dit gegeven houden onze comfort, huldigt de Volvo 300-scnc be- per slot om zoiets als uw automo-
gevcn. Met andere woorden, waarom tingen inzake duurzaamheid en kwali- designers uiteraard terdege rekening. paald hedendaagse opvattingen. Maar biel. En daarmee gaat u - als het aan
hebben we niet steeds opn.euw op tcit. Als u weet dat van elke tien Een Volvo 340/360 is een ach, laat anderen zich vermoeien ons ligt - een langdurige relatie aan.
bepaalde vorm-trends ingehaakt. Ons geproduceerde Volvo's er nog altijd concept dat tijdloos van vorm, maar met de vraag of iets nu tijdloos is, of Uw Volvo-dealer treedt daar-
antwoord luidt dan steevast: trends zeven rondrijden en Uat de gemiddcl- tegelijk zeer eigentijds van techniek meer eigentijds, dan wel juist de tijd bij graag op als bemiddelaar,
zijneven vluchtig als de bekendezeep- de te verwachten levensduur van een is. De "schone" motoren en zn elee- vooruit. . . als Volvo hechten we aan
bel. En als we bij Volvo iets willen voor- Volvo liefst 20.7 jaar is, dan begrijpt u tronica onderstrepen dat nog eens. bepaalde normen. Kwaliteitsnormen. VOIiVO

SP*^ 'f'W fff \Sfgm\\m\\\ >SSfii

mssisy j^^ii^iuifciitiiJ^ fi f'jSmm\\\\\\\\\\
■a_t^ Htf mmj "JJ ■ t flaja iLy^r t a^^^^bbbbbl m.m tmuimuwaßMMßii^BmwOT.^njvM
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HHI w ~A J.:lël WSKBê mWËmM II

MISSGHIGNWGLH€TST6RKST6ARGUM6NT:HGT IS €6N VOLVO.
TYPE MOTOREN' VERMOGEN VERSNELLINGSBAK VAPRIJZEN LEVERBAAR IN:" standaard in elke volvo 340/3* o" voorportieren met ingebouwde stalen buizen " drie-punts veiligheidsriemen I *

'■ J340 1.4UTER 50kW (68 DIN PK) 4-/5-SPEED OFAUTOMAAT 21.995,- 3-/5 DEURS EN SEDAN VOOR * REmbekrachtiging "voorruit van gelaagd high impact glas " kindersloten op achterportieren ivv NAAM VOORI M"340 I.7UTER 58kW (79 DIN PK) 5-SPEED 24 295- 3-/5 DEURS EN SEDAN deurs^hooedsteunen- halogeen koplampen " achteruitrijlichten. mistachterlichten- 2buitenspiegels " MAT
340 1 6 UTER DIESEL 40kwr 55 DIN PIO 5 SPFFD jk-us' i /*. nei idc cm cmvi 'N BAOAÜtRUIMTt "vn neembare hoedenplank (J/5-deursj" asbak vooren achter- armsteun in portieren " anti- .„„,-Z nuTF» ; ! .mmM^ «"«S "'2 '" 3-/5 DEURS EN SEDAN verblindingsbinnenspiegel - regelbare dashboardveruchting - verlichte dashboardschakelaars - een sleutel- ADRES: __
JoO 2.0 UTER 74 kW (101 DIN PK) 5-SPEED 30.395,- SEDAN systeem " achterruitverwarming " quartz uurwerk - p-kaarthouder in linkerzonneklep " "special spare"
360 2.OUTERINJ. 80kW (109 DIN PK) 5-SPEED 31.795,- SEDAN reservewiel -opbergvak in voorportieren POSTCODE' PLAATS

VOOR informatie,ook over leasing en financieringen. kunt u terecht Bij uwvolvo-dealerof stuur de bon in een
■ ALLE BENZINEMOTOREN ZIJN "SCHOON". «" AFHANKELIJK VAN GEKOZEN LUXE N.VEAU. sf^ceof bel "*%Z^^^ \ »^GEAUTO: BOUWJAAR: _J
GELEEN, AUTO KALLEN B.V, RIJKSWEG ZUID 320, TEL: 04490-42719 " HEERLEN, AUTOBEDRIJF ALBERT KLIJN, DE KOUMEN 7, HOENSBROEK, TEL: 045-220055 " KERKRADE
AUTOBEDRIJF JAC. KLIJN, STRIJTHAGENWEG 123, TEL: 045-458000 " ROERMOND, NEDAM AUTOMOBIELMAATSCHAPPIJ ROERMOND BV, ORANJELAAN 802, TEL: 04750-2335*
SITTARD, AUTOBEDRIJF VEDERS BV, INDUSTRIESTRAAT 3, TEL: 04490-10342 " VALKENBURG, BIERMANS AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 24, BERG EN TERBLIJT, TEL: 04406-40574J



kohr woont al vier jaar in Eind-
hoven in een gastgezin. Na het
behalen van zijn atheneumdiplo-
ma is zijn grootste wens prof te
worden. Daarvoor wil hij zich
fulltime bezig houden met voet-
bal.

HEYTHUYSEN - Atletiekvereni-
ging Heythuysen houdt zondag de
veertiende Sint Nicolaascross. Het
hoofdprogramma begint om 12.00
uur met de KNAU-lopen. De dames
zijn om 13.30 uur aan de beurt (3000
meter) en de heren om 14.15 uur
(9000 meter). Om 11.00 uur kunnen
recreanten starten voor een trim-
loop over 3, 6 of 9 km. Het parcours
is geaccidenteerd. Inschrijven kan
tot vlak voor de start in Café Vogels
aan de Budschop in Heythuysen.

Veertiende
Nicolaascross

" SARAJEWO - De Sittardse
kunstrijdster Daniella Roymans is
gisteren de verplichte training in
het WK-kunstrijden voor junioren
begonnen. In totaal zijn er 30 meis-
jes voor dit WK ingeschreven.
Door de organisatie echter worden
er maar 24 toegelaten tot de finale.

Duitse pers opent
jacht op Michels

" GELEEN - Vanavond speelt
Smoke Eaters in de Tilburgse Pel-
likaanhal het bekerduel tegen de
Agpo Trappers. De Tilburgers le-
den in de eerste confrontatie voor
debekerronde tegen Smoke Eaters
een nipte nederlaag. De Trappers,
zeer bescheiden dit seizoen bezig,
zullen er alles aan doen om de
Eaters te laten struikelen. Agpo
Trappers staatmomenteel zesde op
de ranglijst wat altijd nog kwalifi-
catie voor de nationale competitie
inhoudt. Smoke Eaters dat begerig
oogt naar de tweede plaats zal het
in het Brabantse niet gemakkelijk
krijgen.

" Rinus Michels in betere tijden, toen hij nog voor zijn elftal
kon applaudiseren.

" BOCHOLTZ - Winnaars van de
dressuurwedstrijden in ruiter-
sportcentrum De Prickart: klasse
Al: Anja Nowacki met Barouche;
A2: Monique Daemen met Kevin;
BI: Conny Vaessen met Marco; LI:
Andrea Schürmann met Cabira;
L2: Nicolle Möller met Kevin.

niets bereikt". Het blad voegt er
fijntjes aan toe dat de Nederlander
een paar jaar geledenook al misluk-
te bij de FC Köln.
De Keulse Stadtanzeiger is wat ge-
matiger: „Rinus Michels weet waar-
schijnlijk alles over zijn metier,
maar zo lang hij niet in staat blijkt
dezekennis op het team over te dra-
gen, brengt al zijn theoretische ken-
nis hem geen stap verder". De bou-
levardkrant Express schrijft: „De
vraag blijft: hoe langkan Bayer zich
Michels nog permitteren? Bij de
fans heeft de Europees kampioen
zijn krediet al lang verspeeld, de
sportieve situatie is onbevredigend
en de relatie tot de spelers is ver-
stoord. Dat kan men allemaal veel
goedkoper krijgen, daarvoor heeft
men geen man nodig die 40 mille
per maand vangt".

" De koppen uit de Frankfurter Allgëmeine, de Aachener
Volkszeitung en Bild spreken boekdelen. Bouwfonds neemt

hypotheek op
kampioenschap

Van onze sportredactie

JNTN - De Westduitse pers
*ft de jacht geopend op Ri-
I Michels, sinds begin van

L Seizoen trainer van Bayer
jverkusen. Na een hele serieH)ke spelen gevolgd door
nederlaag in eigen huis te-
Hamburger SV is de al

,jter sluimerende kritiek in'"e hevigheid losgebarsten,
"j^r, vorig jaar nog UEFA-
P winnaar, vloog in de eer-

'■
ronde uit het Europacup-
Moernooi en is in de com-
ltie afgezakt naar de negen-
Maats.
.afloop van de wedstrijd tegenj^burg, waar Michels voorganger

Ribbeck nu manager is, werd
uitgefloten en wegge-

ld. Op zijn weg naar deperscon-
/"ie dreigden zelfs handastelijk-
6n. Verachting en wantrouwen
*n bijna tastbaar. Het ging Mi-,.s niet in de koude kleren zitten.:trillende stem gaf hij zijn com-
'^aar op de wedstrijd. Nog heeft
5e steun en het vertrouwen vanager Michael Meier, die hemL

voor een maandsalaris van ruim
40.000 mark naar Leverkusen haal-
de en nog staat voorzitter Gert-
Achim Fischer achter hem. „Rinus
Michels is en blijft onze man". Maar
het gemor van de fans wordt steeds
luider en de kranten haken er op in.
Michels wordt vooral verweten zijn
offensieve tactiek na een paar wed-
strijden al te hebben laten vallen en
elke week met een ander elftal in
het veld tekomen. De krant Welt am
Sonntag schrijft onder meer „Deze
fabrieksclub die het geluk heeft

zich elke speler tekunnen permitte-
ren, zou met geld totkampioen wor-den gemaakt. En daarin past het
aantrekkenvan de beste trainer. Ri-
nus Michels heet hij. Maar wat'mijnheer' Michels bij Leverkusenvoor elkaar brengt is meer danzwak."
jMjCnels *s met opgewassen tegende druk in de Bundesliga. Noch zijn
tactiek, noch zijn arrogante optre-
den is gevraagd. De profs van Le-
verkusen willen Michels niet meer.
Een man, die veel verdient, maar

Rinus Michels weet nog van geen
wijken. Zijn commentaar: „Ik kan
heel goed begrijpen dat de mensen
ontevreden zijn, ik ben het zelf
ook". De boulevarkrant Bild weet
onder de grote kop 'Hoe lang gaat
Michels nog door?' te melden dat
Michels zou hebben gezegd: „Dit
gaat je niet in de kouwe kleren zit-
ten. Ik heb 's nachts nauwelijks ge-
slapen".

" MAASTRICHT - Abusievelijk
meldden we gisteren dat Inga Le-
bens uit Limbricht tweede was ge-
worden in 'overall-klassement' van
de nationale motorcross 125 cc in
het MECC-complex. Lebens werd
echter glorieus winnaar. Versteeg
eindigde in de totaalstand als twee-
de en De Jong als derde.

Explosieve groei aantal hockeyers, skiërs en bergsporters

verlies van 1 % gecon-
stateerd. De voetbal-
sport in Limburg blijft
enorm populair, maar
kreeg met een verlies
van 2063 leden in de af-
gelopen twee jaar toch
een tik.

van onze sportredactie
- In Lim-

burg waren vorig jaar
f^5.158 sporters, die bij

van de zevenen-
dertig regionale sport-

organisaties waren aan-
sloten. Dat betekent
'tl vergelijking met 1986

terugloop van 2000
Dit blijkt uit

J^n publicatie van desportservice Limburg.

"et verlies komt vooral
?P rekening van de
damsporten: handbal,
I °etbal, korfbal en vol-
leybal. Merkwaardig is
f|et verloop in de hand-
jSlsport in Limburg. In
'986 werd er nog een

geboekt van 418

spelers en speelster; vo-
rig jaar was er een ver-
lies van 1328 leden (11
%). De tafeltennissport
daarentegen verloor in
1986 543 leden, maar
kreeg er verleden jaar
weer 379 terug. Het aan-
tal korfballers liep vorig
jaar procentueel het
meest terug: 21 % (757
leden). Landelijke ge-
zien werd er in die tak
van sport sle.chts een

Positieve uitschieters in
Limburg zijn er te be-
speuren in de hockey-,
ski- en de bergsport.
Procentueel scoort de

De cijfers: top-10 ledenaan-was pertak van sport inLim-
burg in 1987: 1. Bergsport
26%. 2. Gehandicapten sport
24%, 3. Skiën 10%, 4. Tafel-tennis 10%, 5. Bridge 9%, 6.
Atletiek 8%, 7. Hockey 6%, 8
Reddend zwemmen 5%, 9.
Dammen 4%, 10. Biljart 4%.Top-10 ledenverlies 1987: 1.
Korfbal 21%, 2. Handbal 11%,
3. Basketbal 11%, 4. Water-
sport 10%, 5. Paardensport
4%, 6. Volleybal 3%, 7. Beu-
gelen 3%, 8. Wielrennen 2%,9. Judo 2%, 10.Kano 2%.

Na dat eerste kwartier hadden we
de wedstrijd onder controle".
Een vrije trap, na zeventien minu-
ten, kwam via Henny Bastiaans bij
Frank Visser, die 1-1 scoorde. Een
pegel van Henny Bastiaans, twee
minuten voor de pauze betekende
1-2. Een strafschop luidde het defi-
nitieve einde van de Sphinx' aspira-
ties in. Marcel Looosveld viel over
de benen van Eric Merk. De twee
minutenstraf voor Merk en de be-
nutte penalty van Demandt, waren
te veel voor de aangeslagen Maas-
trichtse formatie.

" MADRID - De Spaanse wieier-
formatieKelme heeft denamen be-
kendgemaakt van devier profs uit
de Sovjet-Unie, die de ploeg het
komende seizoen zullen verster-
ken. Het zijn Vjatsjeslav Jekimov,
Dmitri Knoitsjev, Vladimir Poelki-
nov en Vassili Tjanov. De vier zul-
len worden vergezeld van een tech-
nisch begeleider uit eigen land.

Forse teruggang
ledental bij

teamsporten

bergsport het hoogst (26
%), qua ledenaantal
steekt het hockey (plus
1376 in twee jaar) er met
kop en schouders bo-
venuit, met skiën (plus
1098) en atletiek (plus
527) als goede tweede
en derde.

DEN HAAG -Resultaten Lotto 47 le prijs:
geen winnaar 2e prijs: 4 winnaars, die ieder
bruto f. 75.000,00ontvangen 3e prijs: 34 win-
naars, die ieder bruto f. 6.810,40 ontvangen
4e prijs: 3.620 winnaars, die ieder f. 63,90
ontvangen 5e prijs: 57.576 winnaars, die
ieder f. 5,00 ontvangen Cijferspel 47 6 cij-
fers goed: 1 winnaar 5 cijfers goed: 4 win-
naars 4 cijfers goed: 30 winnaars 3 cijfers
goed: 232 winnaars 2 cijfers goed: 2.398 win-
naars Toto 47 le prijs: geen winnaar 2e
prijs: geen winnaar 3e prijs: 9 winnaars, die
ieder bruto f. 5.496,80 ontvangen Toto-ge-
lijk 47 le prijs: geen winnaar 2eprijs: 1 win-
naar, die f. 309,70ontvangt 3e prijs: 12 win-
naars, die ieder f. 129,00ontvangen 4e prijs:
347 winnaars, die ieder f. 7,10 ontvangen.

Via Marcel Loosveld en een beauty
van Frank Visser, hij speelde op zijn
eentje de hele Sphinx verdediging
uit, werd het 1-5 alvorens Ron
Schoens vanaf de zevenmeter 2-5
kon scoren. Het slotantwoord was
echter voor het Bouwfonds toen
Loosveld handig de bal over doel-
man Ghielen heenwipte en 2-6
scoorde.

Al na één minuut opende Lex Wi-
nants de score voor Sphinx. Het be-
gin van een serie mogelijkheden,
die echter door doelman Chris Luy-
ten, teniet werd gedaan. Bouwfonds
coach Jo Beckers: „Ons hele plan
werd door dat vroege doelpunt van
Sphinx in de war geschopt. Het
duurde daarom lang voordat we de
juiste instelling gevonden hadden.

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

MAASTRICHT - De strijd om de
toppositie in deklasse zuid II van de
landelijke zaalvoetbalcompetitie is
voorlopig beslist in het voordeel
van Bouwfonds. Gisteravond won
de Geleense zaalvoetbalploeg voor
vijfhonderd toeschouwers het duel
tegen Sphinx Maastricht met 2-6.
Door dit resultaat heeft het Bouw-
fonds nu twee punten voorsprong
op Sphinx.

" GENT- Ad Wijnands, deze week
aan het werk in de Zesdaagse van
Zurich, verdedigt 25 december inhet Sportpaleisvan Gent de Neder-
landse kleuren in het landenom-
nium tussen België, Nederland en
West-Duitsland. Louis de Koning,
Peter Pieters, Michel Cornelisse en
Wijnands vormen de Nederlandse
équipe in de zogenaamde Kerst-
meeting. Voor België rijden De
Wilde, Tournle, Illegems en Vaar-
ten. Kappes, Diehl, Bolten en Rel-
lersmann vormen de Westduitse
formatie.

UITSLAGEN:
FC Wierts-RTVKeelkampers 2-3 (0-1)
0-1 P.Lenferink, 1-1 L.Wassenberg, 1-2
J.Massot, 2-2 RWierts, 2-3 W.Grenda.
Canton Reiss-Posno/Facopa 4-1 (1-1)
1-0 H.v.d.Broek, 1-1 L.Bems, 2-1 L.Boere-
ma, 3-1 W.Trags, 4-1 H.Gulpen.
Heel-Spel.Leeuwen 2-2 (1-1)
0-1 H.Driessen, 1-1 G.Suylen, 1-2 G.Goul-
ding, 2-2 M.Segers.
De Haantjes-Bastings 2-6 (0-2)
0-1 M.Loontjens, 0-2 T.Ruys, 1-2 M.Venho-
vens, 1-3 P.Kraus, 2-3 M.Becker, 2-4 F.Wij-
nen, 2-5 T.Ruvs, 2-6 M.Loontjens.
ODV Yerna-FC Brunssum 4-5 (3-1)
1-0 M.Dizzy, 2-0 H.Habets, 2-1 H.Hassink,
3-1 M.Dizzy, 3-2 H.Hassink, 3-3 R.Bergsma,
3-4 M.Rokx, 4-4 M.Reyenen,4-5 R.Bergsma.
Stand: 1.Bouwfonds 9-16, 2. Sphinx 9-14. 3.
Brunssum 9-13, 4. Varenbeuk 9-12, 5. Keel-
kampers 9-11, 6. Wierts 9-10, 7. Leeuwen
9-10, 8. Haantjes 9-7, 9. Heel 9-5, 10. Yerna
9-5, 11. Bastings 9-4, 12. Posno Sport 9-1.

Hoofdklasse zuid: Brikske-Cosmos 4-3, Fla-
tazor-Antwan 4-4, Marathon-Billy Billy's
5-1, Vaals-Meijers 2-3, Eijsden-Bouwkom-
pas, B.Stap In-Hans Anders 1-4, Merpati-
Sportclub 5-2.
Stand: 1.Bouwkompas 11-17, 2. Flatazor 11-
-17, 3. Eijsden 11-16, 4. Merpati 10-15, 5.
Sportclub 11-12, 6. Marathon 10-11, 7. Cos-
mos 11-11, 8. Hans Anders 11-10, 9. Meyers
11-8, 10.Brikskell-8,11.Antwan 11-7,12. B.
Stap In 11-7 13. BiUy Billy's 11-7, 14. Vaals
11-6.

Hoofdklasse noord: Wittenhorst-Baarlo 3-4;
Baarlo-Toyota Postpoort 2-6; Neeritter-Fer-
monia Boys 0-3; Fiat te Poel-Amicitia 5-2;
Altweertheide-Kumis/Treffers 5-3; 't Haöf-
ke-GFC 5-1; Perey Verz.-Concordia 12-3.

" ELSLOO - Het eerste zestal van
de handboogvereniging St. Hubert
uit Elsloo heeft het meerdaagse
concours van De Ster in Echt in de
superieure afdeling met 1109 pun-
ten gewonnen voor De Alpenjagers
uit Sittard met 1107 punten. St. Hu-
bert 2 werd tweede in de ere-klas-
se. St. Hubert 4 won de derde prijs
in de D-klasse. A. Collard van St.
Hubert werd beste dame in deereklasse met 174 punten. E. Bor-
mans van Alpenjagers beste junior
in deze afdeling met 191 punten.
De damesprijs in de D-klasse ging
naar E.Cremers uit Sittard. A. Cre-
mers uit Sittard was beste juniorin
deze klasse.

" OSPEL - De Bulgaarse eredivi-
sionist Slavia Sofia, dieAndrey Je-
liazkov (ex-Feyenoord) als hoofd-
trainer heeft aangesteld, komt in
1989 voor negen dagen naar Neder-
land en zal in ons land zes wedstrij-
den spelen. Spelers en begeleiding
worden ondergebracht in hotel Ke-
tels in Meyel en zijn verder de gas-
ten van de vierde klasser RKSVO,
dat de Bulgaren dit jaar al tien da-
gen te gast had. Bestuurslid Min-
ten van RKSVO deelde mede, dat
binnenkort besprekingen begin-
nen over de te spelen wedstrijden
van Slavia Sofia.

" Henny Bastiaans (links) worstelt zich voorbij Ron Schoens
in de topper Sphinx-Bouwfonds. Foto: WIDDERSHOVEN

Judotoernooi Kano/Houthem
Paardesport

Uitslagen springwedstrijden De
Klipper (landelijke rijvereniging
Hoensbroek): " KAOHSIUNG - Het jeugdige

Nederlandse honkbalteam heeft
het gisteren bij het internationale
toernooi op Taiwan niet kunnen
bolwerken tegen Puerto Rico. De
Middenamerikanen waren veel te
sterk voor Oranje en wonnen met
12-3.

" LANDGRAAF - De hardlopers
van Stichting Trimclub Brunssum-
merheide (STB) hebben met hun
sponsorloop tijdens de marathon
van Berlijn in totaal 8.000 gulden
weten te vergaren. Het bedrag is in-
middels overgemaakt op de reke-
ning van de ALS-stichting in En-
schede.

Beginners: 1. Joost Pauli met Be Fair; 2.Barry Weijers met Awina; 3. Rene Jeurissen
met Windsor. Springen klasse Licht: 1.Cor-
rie Waiboer met Unique; 2. Pauline
Schmeitz met Avenir; 3. Marjon van de
Berg met Avance. Progressief klasse Be-
ginners en Licht: 1. JoostPauli met Be Fair;
2. Corrie Waiboer met Yolanda; 3. Jan Bo-gers met Boluut. Klasse Midden: 1. Erwin
Bresser met Beauty; 2. Xavier Schulkens
met Wisper; 3. Rienke van Cruchten met
Santa Douglas. Klasse Zwaar: 1. Jan Bo-gers met Wolga B; 2. Xavier Schulkens met
Acrobaat; 3. Toon Holtus met Baltimore.Progressief klasse Midden en Zwaar: 1.
Toon Holtus met Ragram; 2. Xavier Schul-
kens met Acrobaat; 3. Jan Bogers met Wol-ga B.

HOUTHEM - Judoclub Kano uit
Houthem organiseerde ter gelegen-
heid van het lustrumbestaansfeest
een internationaal judotoernooi. In
een tjokvol gemeenschapshuis De
Holle Eik kon het publiek van vaak
leuk judo genieten. Judoclub Kano
heeft bij deze wedstrijden vooral
veel aandacht gegeven aan de jon-
gere categorieën.
De uitslagen zijn: Jongens tot 22kg: 1. J.L.
Lebouille (JC Kano); meisjes tot 26kg: 1.S.
Schmeits (Kano); jongens tot 26 kg: 1. R.
Eyssen (JC Sebastepol); meisjes tot 29kg: 1.
G. Lucassen (JC Gulpen); jongens tot 29kg:
1. M. Eijssen (JC Sebastepol); meisjes tot 33

kg: 1. L. Loo (JC Gulpen); jongens tot 33kg:

1. J. Lucassen (JC Gulpen); jongens tot 33
kg wit/gele banden: 1. J. van Stippelen (B);
meisjes tot 38kg: 1. H. Willems (Chian Sport
Amby); meisjes tot 38kg wit/gele banden: 1.
S. Zuiderveld (JC Kano); jongens tot 38kg:
1. P. Lutgens (JC Nazareth); jongens tot 38
kg wit/gele banden: 1.A. Desmet(JC Kano);
meisjes tot 44 kg: 1. N. Jacobs(JC Hei-Sei-
Do); jongens tot 44 kg: 1. H. Kessel (JC Ko-
dokan); meisjes tot 50 kg: V. Hameleers (JC
Kano); jongens tot 50 kg: 1. J.Massotte (B);
meisjes tot55 kg: 1.S. v.d. Goot(JC Hei-Sei-
Do); jongens tot 55 kg: 1. A. Cayir (B); meis-
jes tot 65 kg: 1. H. Hamal (B); jongens tot 60
kg: 1. S. Bemelmans (Sebastepol); jongens
tot 65 kg: 1. P. Jeurissen (JC Nazareth); jon-
gens + 65 kg: 1. P. Jeurissen (JC Chian
Sport Amby); heren senioren: 1. A. Knuit
(JC Kodokan); alle categorieën: 1.R. Dries-
sens (JC Chian Sport Amby).

Dinsdag 29 november 1988" 19
Limburgs dagblad

(ADVERTENTIE)

/ Voor een verantwoorde
[ lening naar de Rabobank!

Wilt (J geld lenenvoor een nieuwe auto, het inrichten of verbouwen van Clw
woning?
Kom daneens praten met deRabobank-adviseur over een Persoonlijke Lening
of Doorlopend Krediet ü krijgteen gedegen advies en derente is aantrekkelijk
laag. Kijkt ü maar eeens naar devoorbeelden.
Doorlopend Krediet
Krediet- Minimale maand- Looptijd
maximum termijn in maanden j^.

’ 2.000,- 40- 66 Fg... £g &}
’lO.OOO- 200- 66 JmVmV, -rC^L
’ 15.000- 1300- | 66 fjJ;!&Sr v.v 2*«fis5rTiirr"''"""~'
De rente isvariabel en bedraagt momenteel 0,87% per <£ \’) g^^vf/Vj' u*Mmaand. Dat is 11,0% effektiefper jaar. '\ t"\ '\i^JÊêJx 11fffifll
Persoonlijke lening f 'f v^\
U ontvangt Effektieve Maandtermijn j* (V :■ jr^ BaWawif/ 7

> ir=
rente in % 12x 36x 60x ( V [\ r^J|. I_'ljL

’3.000,- 13,0 266,88 99,99 67,10 ,'| '!' l{ ■^""ÖiT
’ 5.000- 11,9 442,56 164,35 109,41 WIJ l>k\lßk- lil <HÏ?P
’lO.OOO- 10,4 878,98 322,49 212,28 \J-< Jf "~ K. fKQ
’15.000- 10,4 1318,48 483,74 318,43 £f-~ "\i''mmmJ
'Wijzigingen voorbehouden

Rabobank Q /geld en goederaad X

SPORT KORT

Toto/lotto

Limburgs talent oefent
voor het grote werk

Roberto Lanckohr geselecteerd door Nol de Ruiter

UTRECHT - Afgelopen zondag
vond in de sportzaal van De Halter
in Utrecht een landenwedstrijd
worstelen plaats tussen de teams
van Nederland en Tsjechoslowa-
kije. Als enige Limburger maakte
Eric Bos deel uit van het Nederland-
se team. Hij worstelde in de 72 kg-
klasse een grandioze wedstrijd en
won na een technisch excellente
partij met 2-0.

International
Eric Bos

toont klasse

De 19-jarige Nieuwenhager, drie
jaar geleden gescout door PSV,
heeft met de uitverkiezing voor
Jong Oranje een nieuwe mijlpaal
in zijn loopbaan bereikt. De ver-
richtingen van de Limburger zijn
bondscoach Nol de Ruiter niet
ontgaan. Voor Roberto Lankohr
zelfkwam het oproepen voor de
oefenwedstrijd tegen Vitesse als
een volslagen verrassing. leder-

Van onze medewerker
EDDY BUDE

EINDHOVEN - Gerald Vanen-
burg is zijn grote voorbeeld.
Snelheid, techniek, overzicht be-
zit Roberto Lanckohr in vol-
doende mate. De flitsende acties
van de kleine rechterspits langs
de zijlijn zijn nog niet bekend bij
het grote publiek. Dat hij het
echter ver kan schoppen, daar-
van zijn de insider overtuigd.
Vanmiddag meldt Roberto
Lanckohr zich om 12.00 uur in
Zeist.

Wedden dat..
INDEN - Een bookmakerskan-;in Londen is een uiterst curieu-
>eddenschap aangegaan. Het
P toe dat lan Moo-Young een
r«g van 187 pond, bijna 700 gul-
f> inzette op de verzekering dat
Mgend jaar mee zal doen aanGrand Slam tennistoernooi van

De bookmakers namen
Weddenschap aan op 50.000 te-

' 1. Moo-Young is dus volgend
f' als hij tenminste op het heilige
* in actie komt, in ieder geval de
J* verdiener met bijna 9 miljoen
<ien.
Moo-Young's kansen op deelne-'B mogen als zeer klein worden
6schat. De 44-jarige Brit van Chi-

j6 afkomst, heeft ooit eens mee-
?an aan een internationaal toer-

"" Op Jamaica was zijn optreden'korte duur, hijverloor in deeer-ronde. Na die tijd heeft Moo-
'ttg slechts een enkele keer een
*tje geslagen.

eer", vindt Roberto Lanckohr.
„Zelfhad ik het idee dat ik er nog
niet aan toe was. Op basis van
techniek wel, maar fysiek schiet
ik toch nog enkele graadjes tekort vergeleken met mannen als
Brian Roy, Dennis Bergkamp en
Frank de Boer". Roberto Lanc-
kohr wil zich nog niet onder de-
zelfde noemer plaatsen als het
genoemde Ajax-trio. Daarvoor
acht hij zich nog een maatje te
klein. Slechts eenmaal debuteer-

een die de prestatiecurve van de
Lanckohr ook maar een beetje
heeft gevolgd, weet echter dat de
contractspeler van het tweede'
van PSV aan een opmerkelijke
opmars bezig is. Het moet wel
heel gek lopen, wil Lanckohr
binnen nu en pakweg twee jaar
niet ergens op de Nederlandse
voetbalvelden spelen met een
fullprofcontract op zak.
„ln de selectie komen van Jong
Oranje, dat is toch wel een hele

de Lanckohr in de hoofdmacht
van PSV.
„Voorlopig bevalt het me bij
PSV uitstekend. De hele voorbe-
reiding van het eerste op het
nieuwe seizoen heb ik met mee-
gemaakt. Een leerzame periode.
Een keer heb ik tijdens een com-
petitieduel mogen invallen. Dat
was vorig jaar tegen Feyenoord.
Vijf minuten. Het was de enige
wedstrijd die PSV verloor het
vorig seizoen". Roberto Lanc-

„Ik ben erg serieus met mijn vak
bezig. Sinds kort zit ik in militai-
re dienst en dat beschouw ik als
een nadeel. Nu kan ik me niet
volledig op voetbal richten. Doel
is uiteraard een plaats in het eer-
ste af te dwingen. Gemiddeld
train ik twee maal per week met
de selectie mee. Met spelers als
Gerets, Vanenburg en Koeman
praat ik vaak overvoetbal en het
prof zijn. Voorlopig blijf ik bij
PSV. Doel is in de komende tijd
zoveel mogelijk bij te leren. Als
op een gegeven moment zich an-
dere clubs melden wil ik echter
zeker praten. Ik wacht rustig af
wat de toekomst me brengt.
Maar of die bij PSV ligt weet ik
niet".

Niet opgewassen tegen druk van Bundesliga'

sport



Volleybal
NEDERLANDSE
VOLLEYBALBOND
DISTRICT ZUID-LIMBURG
Dames
Promotieklasse
VC Dynamic-Furos 3-0
BSV-Muvoc 2-3
Pancratiusbank 4-Sittardia 1-3
VC Dynamic 2-EPV 3-1
Jokers 2-Sport en Spel 3-0
Fiscus-Artemis/Rapid 3 3-0
le klasse A
Dovoc-VC Voerendaal 2 3-0
BSV 2-Furos 2 n.o.s.
AMVJ/G-SEC/V 3-2
Elsloo-Avanti 3-1
Carna-Datak/VCL3 0-3
le klasse B
VCNAC-Furos3 3-1
Mutiara Maluku-EPV 2 0-3
Volharding-Grovoc 1-3
EPV3-SEC/V2 0-3
Jokers 3-Artemis/Rapid 4 3-0
Fiscus 2-Datak/VCL4 3-1
2e klasse A
Nivoc 2-VC Voerendaal 3 2-3
Nivoc-De Heeg 3-1
Spartak A 2-Sittardia 3 0-3
AMVJ/G 2-SEC/V 3 3-1
VC Dynamic 4-Dovoc 2 1-3
Vluco-Datak/VCL 5 3-0
2e klasse B
VC Dynam. 3-VC Voer.d. 4 3-0
Avoc-Jokers 5 0-3
Volharding 2-Sittardia2 0-3
Elsloo 2-Avanti 2 3-2
Blok 82-Sjoahn 0-3
2e klasse C
VC Nac 2-Artemis/Rapid 5 3-0
Avoc 2-Jokers 6 3-2
Volharding 3-Grovoc 2 0-3
Jokers 4-Sporten Spel 2 3-0
Elan-Datak/VCL 6 3-2
Beker
SEC-Elsloo 3-1
Heren
Promotieklasse
Datak/VCL 4-VC Voerend. 0-3
Datak/VCL3-Helpoort 1-3
Pancratiusbank 2-Grovoc 3-1
AMVJ-SEC 2 1-3
Elsloo-Avanti 3-1
Vluco-BSV 3-1
leklasse A
Sporten Spel-Furos2 0-3
VCNAC-Elsloo 2 2-3
Pancratiusbank 3-Nivoc 3-1
Fiscus-Dovoc 3-2
Vluco 2-Sjoahn 2-3
le klasse B
VC Voerendaal 2-Avanti 2 2-3
EPV-VC Voerendaal 2 3-0
Datak/VCL 5-Muvoc 3-0
Pancratiusbank 4-Grovoc 2

2-3
Furos 3-SEC 3 3-2
2e klasse A
Datak/VCL 6-Avoc 3-1
Avoc-Furos 4 3-0
Pancrat.b. 6-Datak/VCL 9 0-3
AMVJ 2-SpartakA 0-3
EPV 2-Dovoc3 3-1
Vluco 4-Jaco 3-1
2e klasse B
Dovoc 2-Muvoc 2 3-0
Datak/VCL 7-Phoenix 3-0
Furos 5-VC Voerendaal 4 1-3
Carna-Sjoahn 2 2-3
2e klasse C
VC NAC 2-VC Voerend. 3 0-3
Datak/VCL 8-De Heeg 3-1
Volharding 2-Sittardia 2 1-3
Mavoc/Bast.-Helpoort 2 0-3
Elan-Artemis/Rapid 3 2-3
Datak/VCL 11-Elsloo 3 3-0
Pancratiusb. 7-Sittardia 3 1-3
AMVJ 3-Spartak A 2 1-3
3e klasse B
DatakVCL 10-DeBastion 1-3
Pancratiusb. 8-Sittardia4 0-3
Dc Balrammers-Spartak 3 3-0
Carna2-BSV3 0-3
3e klasse C
Avoc 2-DeHeeg 3 3-1
Volharding 3-Grovoc 3 2-3
Fiscus 2-Sjoahn 3 3-0
Jeugdcompetitie
Meisjes A
Carna-BSV2 0-3
BSV-Elan 3-0
VC Dynamic-Artemis/R 3-1
AMVJ-Furos 0-3
Meisjes B 1
Datak/VCL-Artemis/R 2 0-3
Volharding-Sittardia 0-3
Jokers-Sporten Spel 3-0
Meisjes B 2
Dovoc-De Heeg 0-3
Datak/VCL 2-Grovoc 2 2-3
Elsloo-Sittardia 2 2-3
VC Dynamic 2-VCV 3-0
Jongens B
Datak/VCL-Artemis/R 3-0
Dc Heeg-Furos 1-3
Pancratiusbank-Sittardia 3-1
Muvoc-Sport en Spel 3-0
Jeugd C
Pancratiusbank-Sittardia 3-1
Grovoc-Furos 3-0
Furos 3-Furos 2 2-3
Standen
Dames
Promotieklasse
VC Dynamic 2 8-23
VC Dynamic 8-21
Sittardia 8-17
EPV 8-16
Muvoc 9-14
Pancratiusbank 4 8-13
Jokers2 8-11
Furos 8- 7
BSV 8- 6
Fiscus 8- 6
Sport en Spel 8- 6
Atemis/R3 7- 4
IA
Dovoc 7-17
Avanti 7-16
Furos 2 7-16
Elsloo 7-15
VCV 2 8-12
AMVJ 7-11
Datak/VCL 3 7- 9
Carna 7- 7
Spartak A 7- 7
SEC 8- 7
BSV 2 6- 0
1B
EPV 3 8-21
Artemis/R 4 8-18
EPV 2 8-18
Fiscus 2 8-16
SEC 2 8-15
Datak/VCL 4 8-13
Jokers3 8-12
Volharding 8-12
Grovoc 8-11
VC NAC 8- 8
Furos3 8- 0
Mutiara Maluku 8- 0
2A
Nivoc 8-21
Vluco 8-21
Dovoc 2 8-19
VCV 3 8-16
Datak/VCL 5 7-12
AMVJ 2 8-12
Dc Heeg 8-11
Sittardia 3 8- 8
VC Dynamic 4 8- 7
Spartak A 2 8- 5
Nivoc 2 8- 2
SEC 3 7- 1
2B
Sjoahn 8-23
VC Dynamic 3 7-18
Jokers5 8-18
Elsloo 2 7-15
Sittardia 2 7-15
Volharding2 7-12
VCV 4 8- 9
Avanti 2 8- 6
Mutiara Maluku 2 7- 4
Avoc 7- 3
Blok'B2 8- 0
2C
Dc Heeg 2 7-21
Jokers4 7-18
Elan 8-16
Sport en Spel 2 7-14
Avoc2 7-13
Datak/VCL 6 7-11
VCNAC2 7- 9
Grovoc 2 7- 8
Jokers6 7- 4
Artemis/R 5 7- 2
Volharding3 7- 1

Heren
Promotieklasse
Pancratiusbank 2 9-25
VCV 8-19
Heipoort 9-18
Grovoc 7-15
BSV 8-15
Vluco 8-12
Avanti 8-11
Datak/VCL 3 7- 9
SEC 2 8- 7
Datak/VCL 4 8- 6
Elsloo 8- 6
AMVJ 8- 1
IA
Furos2 7-21
Sport en Spel 8-21
Sjoahn 8-18
Fiscus 7-14
Pancratiusbank 3 8-12
Nivoc 8- 9
Vluco 2 7- 7
Elsloo 2 8- 7
Dovoc 7- 6
Pancratiusbank 5 8-6
VC NAC 8- 5
1B
Datak/VCL 5 7-20
Avanti2 7-16
Grovoc 2 7-16
Jokers 8-16
EPV 8-13
Muvoc 8-13
VCV 2 7-12
Furos3 8- 7
Pancratiusbank 3 8- 6
SEC 3 7- 2
Vluco 3 7- 2
2A
Datak/VCL 9 8-24
Spartak A 7-20
Datak/VCL 6 7-14
Vluco 4 7-12
Avoc 7-10
EPV 2 7-10
Jaco 7- 9
AMVJ 2 7- 8
Furos4 8- 7
Pancratiusbank 6 8-6
Dovoc 3 7- 3
2B
Datak/VCL 7 7-21
Avanti 3 7-18
Volharding 7-17
VCV4 8-14
Dovoc 2 7-11
Muvoc 2 8-11
Fuross 7- 9
Jokers3 7- 8
Sjoahn 2 7- 6
Phoenix 8- 4
Carna 7- 1
2C
Sittardia 2 8-22
Datak/VCL 8 8-21
Heipoort2 9-19
Jokers2 8-16
Dc Heeg 8-13
Volharding 2 8-12
Artemis/R 3 8-11
Mavoc/DeBastion 8-10
Artemis/R 2 7- 8
VCV 3 8- 8
Elan 8- 4
VCNAC2 8- 0
3A
Sport en Spel 2 5-15
Spartak A 2 4-10
AMVJ 3 6-10
Sittardia35- 9
BSV 2 4- 8
Elsloo 3 6- 4
Pancratiusbank 7 6-4
Datak/VCL 11 6- 3
3B
DcBastion 6-18
BSV 3 6-15
Deßalrammers 6-14
Carna 2 6-10
Dc Heeg 2 6-10
Sittardia45- 4
SpartakA 3 6- 4
Datak/VCL 10 5-3
Pancratiusbank 8 6- 0
3C
EPV 3 6-18
Artemis/R 4 7-17
Fiscus 2 7-15
Grovoc 3 7-14
Sjoahn 3 7-12
Jokers4 6- 7
Volharding 3 6- 6
Avoc 2 7- 4
Dc Heeg 3 7- 3
SEC 4 6- 3

Bridge
Tweede klasse
Groep A: Brok 7-Cor. 7, 12-18;
Geleen 7-ODS 2, 18-12; Sitt.
6-Mijnstr. 7, 15-15; VM 11-Sitt.
10, 22-8; Geleen 5-Sitt. 14,
15-15.
Groep B: Geleen 6-Bronsb.,
19-11; Sitt. 13-TAM 4, 22-8;
Molenbr.-VM 10, 11-19; Sitt.
7-Cor. 9, 16-14; Brok 6-Cor. 4,
5-25.
Groep C: TAM 3-Geleen 3,
3-25; Cor. 6-Geleen 9, 18-12;
Brok 5-Sitt. 8, 2-25; Sitt. 12-
VM 9, 22-8; Mih\ 2-VM 13,
23-7.
Groep D: Sitt. 9-De Kroon,
15-15; VM 12-Mijnstr. 8, 21-9;
Sitt. 11-Cor. 5, 25-4; Cor. 8-Ge-
leen 4, 15-15;Brok 4-Geleen 4,
17-13.
Derde klasse
Groep A: ODS 4-Sitt. 15, 6-24;
Cor. 16-Sitt. 23, 14-16;Brok 11-
Geleen 25, 14-16; Mijnstr. 16-
VM 17, 2-25; Cor. 12 vrij.
Groep B: VM 18-Geleen 13,
12-18; Mijnstr. 15-Geleen 19,
8-22; Dc Kroon 3-Sitt. 22,
18-12; TAM 5-Cor. 18, 22-8;
Brok 10-Cor. 19, 13-17.
Groep C: Geleen 14-Bronsb. 2,
9-21; VM 19-Cor. 10, 1-25; Ge-
leen 18-TAM 6, 5-25; Sitt. 21-
Dc Kroon 4, 25-5; Mijnstr. 14
vrij.
Groep D: Geleen 10-TAM 7,
25-3; Brok 9-ODS 5, 21-9; Ge-
leen 22-Cor. 11, 4-25; VM 20-
Mijnstr. 13, 11-19; Sitt. 20 vrij.
Groep E: Cor. 13-Bronsb. 3,
12-18; Sitt. 19-TAM 8, 18-12;
Mijnstr. 12-Geleen 11, 17-13;
Geleen 21-Brök 8, 10-20; VM
21 vrij.
Groep F: Sitt. 18-ODS 3,19-11;
Geleen 20-Mijnstr. 11, 3-25;
Cor. 14-VM 14, 13-17; TAM
9-Meerssen 1, 16-14; Geleen 12
vrij.
Groep G: Dc Burght 1-Cor. 15,
9-21; Brok 12-VM 15, 16-14;
Sitt. 17-Mijnstr. 10, 13-17; Ge-
leen 16-De Kroon 2, 17-13;
TAM 10vrij.
Groep H: Mijnstr. 9-VM 16,
25-2; Brok 13-VM 22, 19-11;
ODS 6-TAM 11, 11-19; Cor. 17-
Sitt. 16, 23-7; Geleen 17 vrij.
Bridgeviertallencompetitie
Hoofdklasse: leider Sittard 2
(v.d. Zwaan) deed wat he doen
moest en won met 20-10 bij
VM 3 (Gorissen). Alleen VM 2
(Wilhelm) dat met 20-10 won
van Mijnstreek 3 (Crombag)
heeft nog een theoretisch
kansje. Cor. 1 (Habets) kreeg
een zware afstraffing 5-25 van
het in degradatienood verke-
rende Sittardia 1 (Verhaegh)
en zit nu zelfs met dezeproble-
men. Mijnstreek 1 (mw. Ge-
rards) bracht het niet verder
dan een 15-15-gelijkspel tegen
Sittard 3 (Schaffrath) doch bei-
de teams zitten in zorgen. Dc
uitslag VM 1 tegen Mijnstreek
2 (22-8) speelt geenrol van be-
tekenis meer.
Stand na 8 wedstrijden: 1.Sit-
tard 2 (153); 2. VM 2 (141); 3.
VM 3 (127); 4. Mijnstr. 2 (122);
5. VM 1(118); 6. Sitt. 1 (113); 7.
en 8. gelijk Mijnstr. 3 en Cor. 1
(108); 9. Mijnstr. 1 (104); 10.
Sitt. 3 (103).
Eerste klasse, groep A: door-
dat leider VM 6 (Scheepers)
met 20-10 verloor bij het kans-
loze Milj. 1 (v.d. Weiier) en nr. 2
op dc ranglijst VM 4 (mw.
Schoot) met 17-13 van Mijnstr.
5 (Giezeman) verloor, kwam
Cor. 3 (Sniekers) via een 25-5-

zege op VM 8 )v. Gennip) als la-
chende derde op kop, samen
met VM 4. Zodoende zijn er
nog 5 senieuze kanshebbers
voor dc titel. Geleen 1-TAM 1
(8-22) en Sitt. 3-Brök 4 (16-14).
Stand na 8 wedstrijden: 1. en
2. gelijk VM 4en Cor. 3 (135); 3.
VM 6 (134); 4. Mijnstr. 5 (131);
5. TAM 1 (128); 6.Sitt. 4(119); 7.
Brok 3 (112); 8. VM 8 (106); 9.
Geleen 1 (101); 10. Milj. 1 (98).
Groep B: leider Sitt. 5 (Bloe-
men) kwam netmet dc hakken
over dc sloot (16-14) tegen
Brok 2(Leufkens), doch Cor. 2
(Cox) nadert op 1 puntje door
een grandioze 0-25-zege op
Mijnstr. 6 (mw. Spaay). VM
5-Geleen 2 (19-11); VM 7-ODS
1 (24-6); Mijnstr. 4-TAM 2
(18-12).
Stand na 9 wedstrijden: 1.
Sitt. 5 (142); 2. Cor. 2 (141); 3.
Mijnstr. 4 (133); 4. VM 5 (127);
5. ODS 1 (124); 6. Brok 2 (123);
7. TAM 2 (120); 8. VM 7 (113); 9.
Geleen 2 (101); 10. Mijnstr. 6
(64).

Dames parencompetitie
Hoofdklasse, groep A: 1. dms.
dc Groen-Sledsens 59.72%; 2.
dms. Bakker-v.d. Boom
56.25%; 3. dms. Hendriks-
Sleijpen 52.98%.
Stand na 3 wedstrijden: 1.
dms. dc Groen-Sledsens
161.51%; 2. dms. Ammerdorf-
fer-Geelen 159.63%; 3. dms.
Hendriks-Sleijpen 158.44%.
Eerste klasse, groepB: 1. dms.
Alfers-Curfs 60.42%; 2. dms. v.
Rooy-Verhagen 56.67%; 3.
dms. Kleinjans-Jeurissen
,56.25%.
Groep 3: 1. dms. Coenen-koc-
kelkorn 64.06%; 2. dms. Her-
mans-Willemse 63.54%; 3. Da-
mes Jeuken-Baeten 62.50%.
Stand na 3 wedstrijden: 1.
dms. Coenen-Kockelkorn
176.98%; 2. dms. Kleinjans-
Jeurissen 175.00%; 3. dms.
Einerhand-Maes 168.75%; 4.
dms. Hermans-Willemse
167.29%.

Bridgen voor Unicef
Groep A: 1. Bush-Stevelmans
63.02%; 2. echtpaar Daemen
58.33%; 3. dms. Dolhain-Ge-
rards 57.81%.
Groep B: 1. Hanssen-Zuijlen
64.06%; 2. mw. Theunissen-
Hout 60.94%; 3. echtpaar Oost-
dijk 59.90%.
Groep C: 1. echtpaar Geurts
62.50%, 2. dms. Joosten-Joos-
ten 59.58%; 3. dms. Durlinger-
ten Geuzendam 58.33%.
Groep D: 1. echtpaar Haen-
raets 63.33%; 2. en 3. gelijk
dms. Clermonts-Maes, dms.
Herfst-Vondenhof 55.00%.
Groep E: 1. echtpaar Quaad-
gras 64.58%; 2. dms. Engelen-
Offermans 60.83%; 3. dms. Vij-
gen-Meertens 58.3%.
Groep F: 1. dms. Drossaert-
Haagmans 65.83% (hoogste
score); 2. echtpaar Meisent
60.00%; 3. mw. Dirks-Janssen
58.33%.

Zaalvoetbal
leklasse A
Wiegert-Bingo Boys 2-1
UpQuelle-Billy B. 2 3-3
Oostermaas-H. Anders 2 4-1
Bissjop-Sphinx 2 3-2
Flaterke-Wiegert 3-4
Bingo Boys-Kollefit 4-1
le klasse B
Meyers2-Bekkers 3-0
Tristar-Marathon 2 8-1
Le Soleil-DWS Boys 4-1
Heilust-Groene Ster 5-3
Canton R. 2-Meyers 2 2^l
Stampede-MBC 5-2
Bekkers-Brunssum 2 2-5
Bouwfonds 2-SHC 4-4
le klasse C
Masita-PSM 1-2
Teddyberen-SHC 2 4-0
CP/Letro-MBC 2 3-2
PSM-Meetpoint 2-2
Knoteraer-Groen Wit 8-1
Dc Keigel-Egor 3-3
CantonR. 3-Masita 5-7
2e klasse A
Hiltonneke-Bissjop 2 3-5
Libert-Delta 2 7- 2
Stern Boys-MSV Heer 4- 2
UpQuelle 2-Libert 1-13
Bingo Boys 2-Pottemenn. 4- 7
All Whites-Boheme 6- 4
T1874-Delta2 2- 1
Bissjop 2-H. Anders 4 5-4
Hemelke 2-Hiltonneke 4- 3
2e klasse B
Maasvogels-Oase 3-2
Delta-Brouwerswapen 1-1
Bastings 2-Maasvogels 5-7
Bissjop 3-H. Anders 3 3-2
2e klasse C
Pancho-Stampede 2 3-2
Soleil 2-Eendracht 5-0
Heilust 2-Keelkampers 2 6-2
Anker Boys-Kerkrade-W. 5-0
Rood Wit-Quelle 5-1
Stampede 2-Leeuwenhoek 7-4
Vaals 2-Fortuna 5-1
2e klasse D
Brunssum 4-CantonR. 5 3-2
Brikske 2-Marathon4 4-2
Teddyberen 2-Fortuna 2 2-2
Marebos 2-Stampede3 3-5
CantonR. 4-Tunnelboys 0-6
Rood Wit 2-Vaals 3 5-0
2e klasse E
Bongo Boys 2-Merpati 2 4-5
Born-Flatazor 2 4-3
Egor 2-Pancho 2 3-3
CP/Letro2-Zwaluw 4-4
2e klasse F
Haantjes 2-Postwagen 1-1
Joyce Tex.-Puth. Boys 2 8-1
Bekkers 2-Brunssum 3 0-7
Lacroix-Marebos 3 7-8
Hadow-Sjuffelke 1-4
Hanckman-Hollywood 3-2
3e klasse A
Sjotter 2-Eijsden 3 4-6
3e klasse B
MattiniBoys-Billy Boys 3 6-7
Volière 2-Eijsden 4 7-2
3e klasse C
Yerna 3-Voske 2-2
3e klasse D
Bosserveld 2-Sjork 3 5-3
3e klasse E
Tristar 3-Antwan 3 1-5
Paco-Keelkampers 3 5-0
Soleil 3-De Joffer 1-8
MBC 3-Sportclub 3 1-3
Cosmos 2-CantonR. 6 5-4
SHC 3-AnkerBoys 2 7-3
3e klasse F
Stampede 5-Holz 6-4
Cosmos 3-Fortuna 3 4-1
Rood Wit 3-Quelle 2 2-5
Anker Bak.-Sportclub 2 1-2
Tristar 2-Antwan 4 4-2
3e klasse G
Hadow3-Brikske3 5-1
Bom 2-Groen Wit 2 1-3
Brunssum 6-Jabeek2 1-5
Bekkers 3-Sanet 1-8
Adveo-Puth. Boys 3 2-3
3e klasse H
Egor3-CP/Letro3 3-4
Adveo 2-Puth.Boys 4 6-6
Keigel 3-Hollywood 2 2-3
SZV 2-Groen Wit 3 3-1
Hadow 4-De Ster 0-3
3e klasse I
Egor 4-Sitt. Boys 2 6-19
Hadow 5-Maximiliaan 4- 0
Knoteraer 2-Phoenix 3- 7
Adveo3-Egor4 12- 7
Teddyberen 3-SZV 3 5- 6
Sitt. Boys 2-Sante2 4-4
Pancho 3-'Beck 2- 4
3e klasse J
Neerbeek-Merpati 3 4-1
Egor 5-Teddyberen 4 4-1
Adveo 4-Egor5 2-5
Postwagen 2-Jabeek 0-7
Merpati 3-Zw. Schaap2 2-3
Neerbeek-Antwan 2 4-5
4e klasse A
Eijsden 5-Keer 5-9

Voske 2-Eijsden 7 0-2
4e klasse B
Eijsden 6-Kanaries 2 3-9
Erka-Loontjes 2 8-3
DcKilo 2-Erka 4-7
Stern Boys 2-Flaterke 3 6-1
Bosserveld 4-Sjork 5 4-2
4e klasse C
Sjotter 3-Willem 1 2 7-2
Pottebrekers 4-Heer 3 5-2
4e klasse D
Rood Wit4-SHC 4 1-2
Eendracht 2-Joffer2 10-1
Stampede6-Holz 2 5-1
4e klasse E
Haantjes 3-Bouwkomp. 3 5-3
DW-SZV4 30- 1
Postwagen 3-Sjuffelke 2 0-10
Tilly Boys 2-Puth.Boys 5 4-0
4e klasse F
Knoteraer 3-Haantjes 43- 3
Likopa 2-Born 3 ' 0-16
Zwaluw 2-Meetpoint 4 7- 6
Meetp.4-Puth. Boys 6 10- 2
CP/Letro4-Zwaluw2 2- 4
Hanckman 2-Beek 2 53
Adveo 5-Likopa 2 43
Bom 3-Knoteraer3 8- 3
Hanckman 2-Flatazor 3 0- 5
Jeugd
Posno-Sphinx 1-7
CP/Letro-Cosmos 4-4
Sportclub-Merpati 5-2
Cosmos-Sportclub 3-1
Bosserveld-CP/Letro 2-4

Standen
le klasse A
Bingo Boys 11-18
Bissjop 11-18
Hemelke 10-17
Oostermaas 11-15
Wiegert 10-13
Sphinx 2 11-11
Billy Billy's 2 11-11
Gulpen 10-10
Kanaries 10-10
Yerna2 9- 7
Flaterke 11- 7
UpQuelle 11- 5
H. Anders 2 11- 3
Kollefit 11- 3
le klasse B
Heilust 10-15
SHC 11-15
Stampede 11-15
Brunssum 2 11-15
Meyers2 11-15
Tristar 11-13
MBC 11-12
Bouwfonds 2 10-11
LeSoleil 10-11
Marathon 2 11- 9
Gr. Ster 10- 8
DWSBoys 11- 6
Bekkers 11- 4
Cantonßeiss2 11-1
le klasse C
Egor 11-17
Teddyberen 11-14
PSM 11-14
CP/Letro 11-13
Knoteraer 11-13
Bongo Boys 9-12
Sitt. Boys 10-12
Dc Keigel 10-11
Meetpoint 11-10
Masita 11-10
GroenWit 11- 9
Cantonßeiss3 11- 6
MBC 2 11- 4
SHC 2 11- 3

Biljart
Biljartuitslagen district
Z.L.v.d.KNBB.
Driebanden afd.A.
Luip-DDK 6-1
Grijzegr.-Modern 2-5
OHVZ-Grijzegr. 5-2
Afd. B.
Kantje-Kempke 6-1
Meers-Schinnen 5-2
BCV-B.wapen 0-7
Modern-Caramb. 2-5
Afd.C.
Schaesb.-Kantje 0-7
ABC-Carambool 7-0
afd.D.
Vink-Treffers 5-2
Caramb.-Brunssum 2-5
Cebusta-Voerend. 4-3
Treffers-W.rade 5-2
I.A.
Vaals-BBC 2-5
St.Bavo-Benelux 3-4
Benelux-Born 5-2
Wolfrath-Waubach 5-2
Voerend.-Vaals 3-4
BBC-Volkshuis 4-3
1.8.

Kantje-Societt. 2-5
I.C.
Schaesb.-Butting. 5-2
Z.B.Bock-Vr.kring 5-2
2.A.
TIP-Maasband 7-0
Schaesb.-HGK 3^l
Sanderb.-Bluf 2-5
Wilhelm.-Holtum 2-5
Quick-Wolfrath 7-0
2 R
HGK-Heukske 0-7
Holtum-Tjoba 0-7
Kempke-Wilza 0-7
Benelux-TIP 0-7
TIP-Holtum 4-3
2.C.
ABC-Waubach 0-7
Beatrix-Keizer 1-6
N.Klossen-BCV 5-2
Waubach-Z.B.Bock 0-7
2.D.
Brunssum-Z.B.Bock 5-2
2.E.
N.Klossen-Schaesb. 2-5
M.Gewanden-Hofke 4-3
Schinnen-Sibbe 5-2
Schaesb.-Schinnen 5-2
3.C.
BBC-DJB 7-2
3.D.
Eikhagen-DJB 8-1
OHVZ-Sibbe 3-6
Schaesb.-N.Klossen 0-9
4.A.
Gona-Born 0-9
Bluf-Tjoba 7-2
Baandert-Maasb. 9-0
Born-Baandert 2-7
Wolfrath-Gona 5-4
Tjoba-Holtum 4-5
4.8.
Butting-Bluf 2-7
Societt.-Maurits 2-7
O.Ons-Quick 9-0
4.C.
Cebusta-Bluf 7-2
BCH-Touche 7-2
Apollo-Eendracht 4-5
Academie-Bluf 3-6
4.D.
N.Klossen-ABC 7-2
BCH-de Keizer 0-9
DDK-Waubach 5-4
Zwaantje-St.Heerlen 7-2
Brunssum-Eikhagen 5-4
ABC-BCH 5-i
St.Heerlen-Eikhagen 2'A-6'/2
4.E.
Beatrix-BCH 5-4
Sibbe-Juliana 5-4
Beatrix-W.rade 7-2
5.A.
Baandert-Gona 9-0
Eikeboom-Kempke 2-7
Stein-O.Ons 2-7
5.C.
Schaesb.-Hoefijzer 4-5

DISTRICT MAASTRICHT
EN OMSTREKEN KNBB
1B
Geulle-Op dcKlos 2-5
Dc Keizer-Ulestraten 4-3
Rheingold-BC Heer 3 0-7
BCHeer2-Vilt 7-0
2A
Nazareth-0.0. Itteren 5-2
KOT 2-Wolder 4-3
AaytWolder-Bunde 7-0
Dc Haverput-Concordia 0-7
DcKeizer 2-Ulestraten 2 3^l
Volière/KOT2-MBV3 5-2
2B
St. Gerlach-Volière/KOT 5-2
Ulestraten3-Rheingold 2 3-4
Altijd Raak-De Haverput 2 2-5
Bunde 2-Op dcKlos 2 1-6
Den Duuker-DeKlossers 2 7-0
0.0. Itteren 2-MBV 4 7-0
2C

Los Band St. G.-Gronsveld 5-2
Ulestraten 4-Banholt 2-5
Op dcKlos 3-DOT 2-5
Eijsden-BC Keer 3-4
Rheingold 3-KOT 3 2-5
BC Heer4-Vilt 2 5-2
2D
Vriendenkr. 2-Klavertje V. 5-
BC Heer 5-BC Sjaan 2 7-0
Op dcKlos 4-Eijsden 2 5-2
DOT 2-Los Band Ey 2-5
Rheingold4-KOT4 5-2
Gronsveld 2-0.0. Heer 2-5
3A
Rheingold 5-BCB 4-5
Duuker 2-De Klossers 3 7-2
't Heukske-Aayt Wolder 2 7-2
BCM 2-DeKeizer 3 0-9
0.0. Itteren 3-GeuUe 2 7-2
Dc Bookvink-Sport 4-5
3B
Dc Ketsers-MBV 5 4-5
DcKeemel-Banholt 2 7-2
Volière/KOT3-Eendracht 4-5
3C
BCOost-DOT3 2-7
BC Keer 2-Mergelland 7-2
Alt. Raak 2-L.Band Ey 2 7-2
Banholt 3-KOT 5 4-5
Noorbeek 2-De Ketsers 2 5-4
4A
BCM 3-'tHeukske 2 2-7
LaBerceuse 2-Rheingold 6 2-7
Klossers 4-De Bookvink 3 5-4
Haverput3-0.0. Itteren 4 4-5
MMBV 6-Aayt Wolder 4 9-0
4B
Nazareth 2-DeKeernel 3 7-2
BCB 3-Wolder 3 2-7
Waalsen-De Haverput4 7-2
Bookvink 4-W. v. Berg 7-2
Rheingold 7-Den Duuker 3 7-2
4C
Dc Ketsers 3-BC Oost 2 7-2
Los Band Ey 3-DOT 4 5-4
BC Keer 3-Noorbeek 3 7-2
BC Sjaan 3-Klavertje Vier 2

2-7
4D
Klavertje Vier3-Heugem 2 7-2
Noorbeek 4-Concordia 2 4-5
Eijsden 4-Los Band Ey 4 3-6
Victorie-DeKetsers 4 4-5
5A
0.0.Heer 3-Eijsden 5 2-7
Victorie 2-La Berceuse 3 4-5
Mergelland 2-Noorbeek 5 2-7
Vriend.k. 3-L. Band St.G. 3 2-7
5B
Dc Bookvink 5-DeKeizer 4 2-7
DES-BCB 4 6-3
Berceuse 4-AaytWolder 5 4-5
BC Sjaan 4-Heugem 3 5-4
5C
Klavertje Vier4-Vilt 3 4-5
Dc Keizer 5-DES 2 7-2
Los Band Ey 5-Keemel4 2-7
Mergelland 3-Ulestraten5 1-8
DOT 5-Rheingold 8 2-7
Driebanden klein groep A
Nazareth-Gronsveld 2 5-2
BC Heer-Vriendenkring 5-2
Dc Keizer-BCM 5-2
Ulestraten-DeKlossers 6-1
Vriendenkring 2-KOT 2-5
't Heukske-MBV 2 3-4
Driebanden klein groep B
MBV-0.0. Heer 5-2
KOT 2-Wapenvan Berg 2-5
BC Heer 2-Noorbeek 7-0
BCM2-BCHeer3 5-2
BC Sjaan-Vriendenkring 3 0-7
Gronsveld-MBV 3 7-0

Midden Limburgse Biljart
Bond
Hoofdklasse.
Boekoel-Dos 4-2
Ovu-Paerdstal 4-2
't Stift-Roggel 4-2
Grathem-Ovu 2 4-2
le klasse A.
Thorn-Odilia 6-0
Herkenbosch-Joppe 2-4
M'beek-Maasbracht 2-4
Wessem-Mereveld 1-5
le klasse B.
Swalmen-Ovu3 2-4
Los Band-Kot 4-2
Roggel 2-Crescendo 2—4
Beegden-Internos 6-0
Odilia 2-Boekoel 2 4-2
2e klasse A.
Leveroy-DLV 2-6
Mereveld 2-Veldpoort 3-5
Crescendo 2-OVS 8-0
den Hoek-Vr.kring 4-4
2e klasse B.
Maneslust-Wessem 2 1-7
Maasbracht 2-Kot 2 6-2
Walhalla-Ketelbink 6-2
dcSter-Roermond 1-7
2eklasse C.
Haelen 2-Top 4-4
DDD-Grathem 2 4-4
den Hoek 2-Meijel 8-0
2e klasse D.
Karot-Beegden 2 0-8
Meijel 2-Joppe 2 2-6
Wilhelminahof-Ovu 4 6-2
Odilia 3-Stevensweert 4—4
't Klumpke-Mijnheerkens 6-2
2eklasse E.
Ona 2-Dos 2 8-0
Casino-Grathem 3 5-3
Internos 2-Tramhalte 0-8
Baexem-Pumpke 6-2
Wessem3-Servaas 2-6
2e klasse F.
Veldpoort 2-Oranjeteam 6-2
Karot 2-OVT 6-2
Kot 3-Thorn 2 2-6
Top 2-Avanti 6-2
2e klasse G.
Heel-Top 3 4-4
Mijnheerkens 2-Odllia 4 2-6
Horn-Beegden 3 4—4
Paerdstal 2-de Sport 2-6
Vlodrop-Roggel 3 6-2
2e klasse H.
Meijel 3-Roermond 2 8-0
Oude Molen-Beegden 4 4-4
Nunhem-Des 2-6
Joppe3-Swalmen2 6-2
't Stift 2-Posterholt 6-2
3e klasse A.
Amicia-'tKlumpke2 4-4
DDD 2-Crescendo 3 4-4
Buggenum-Maasbracht 3 5-3
Kot4-Leveroy2 6-2
Posterholt 2-Boekoel3 6-2
3e klasse B.
Tramhalte 2-Crescendo 2-6
Amicia2-Joppe4 4—4
Maneslust 2-Ketelbink 2 6-2
Top4-den Hoek 3 4-4
3e klasse C.
Internos 3-Wessem 4 2-6
OVT2-'tßergske 4-4
Avanti 2-Herkenbosch 2 0-8
Grathem 4-Brand's Quelle 4—4
Oranjeteam 2-Graanbeurs 2-6
3e klasse D.
dc Ster2-deSport 2 4-4
Walhalla2-Heel 2 7-1
Graanbeurs 2-DDD 3 0-8
Tramhalte 3-Veldpoort3 2-6
Amicia3-Roggel 4 6-2
3e klasse E.
Ketelbink 3-Thorn 3 6-2
Pumpke 2-Meijel 4 2-6
'tKlumpke3-Heel3 4-4
Ona 3-Allerhand 2 4-4
3e klasse F.
ABC-de Graaf 2-6
Maasbracht4-'tKlumpke 4 4—4
Volharding-Wilhelminahof 2

5-3
Stevensweert 2-de Ster 3 8-0
3e klasse G.
OVS 2-Herkenbosch 3 4-4
M'beek 2-Baexem 2 8-0
dcPeel 2-Horn 2 4-4
Top 5-DMB 4-4
Dos 3-Thorn 4 4-4
3eklasse H.
Vr.knng2-'tStift3 8-0
Karot 3-Wessem 5 4—4
dcStevel 2-Nunhem 2 4-4
Crescendo 5-Haelen 3 2-6
4e klasse A.
DMB 2-Swalmen 3 4-4
LosBand 2-Odilia 5 2-6
Avanti 3-OudeMolen 2 4-2
Joppe 5-Amicia 4 2-6
Beegden 5-Vlodrop2 2-6
4e klasse B.
Brand's Quelle 2-Panheel 5-3
Wilhelminahof 3-den Hoek 4

4-4
Boekoel 4-Baexem 3 0-8
Heel 4-Vr.kring 3 6-2
Ketelbink 4-M'beek 3 5-3

4eklasse c.
deSport4-DLV2 6-2
Baexem 4-Paerdstal 3 0-8
Ritho-Oranjeteam 4 8-0
Odilia6-Casino2 4-4
Thorn 5-Dos4 2-6
4e klasse D.
Stevensweert 3-den Hoek 5

6-2
dc Stevel 3-deGraaf 2 4-4
Graanbeurs 3-Los Band 3 6-2
Haelen 4-Maneslust 3 ' 6-2
DLV3-Buggenum 2 3-5
4e klasse E.
Doorstoters-'tStift4 0-8
Allerhand 3-Paerdstal 4 2-6
Ankerplaats-LosBand 4 6-2
DMB 3-DLV 4 2-6
Ovu 5-OVS 3 4-4
4e klasse F.
Grathem 5-Ona 4 8-0
Kots-'tKlumpkes 4-4
Swalmen4-de Graaf 3 6-2
Wessem6-Tramhalte4 2-6
DLV 5-Internos4 2-6
4eklasse G.
Pumpke3-deSter4 2-6
Hom 3-Top 6 2-6
't Stift 5-ABC 3 2-6
Grathem 6-Karot4 2-6
Swalmen 5-De Smids 4 6-2
4e klasse H.
Maneslust 4-Tramhalte 5 2-6
Herberg-Oude Molen 3 6-2
Paerdstal 5-Doorstoters 2 8-0
dc Graaf 4-Centrum 4—4
4e klasse I.
Casino 3-Vlodrop 3 4-4
Herkenbosch 4-Maneslust 5

6-2
Walhalla 3-Veldpoort 4 2-6
Joppe 6-'tVeld 4-4
DB-klasse A.
Vr.kring-Ovu 9-3
Ritho-DMB 6-6
OVS-M'beek 4-8
Los Band-OVS 2 8-4
DB-klasse B.
DLV-Ketelbink 6-6
Panheel-Old Timer 7-5
HeelpDe Smids 7-5
't Stift-Los Band 2 6-6
dc dubbele cijfers:
KADER 38/2.
L.Hendrickx,Boekoel 26,85.
W.v.Gemert Grathem 19,50.
J.van Eck.Roggel 17,30. H.Oe-
lers, 't Stift 15,00. H.Dierx,
Paerdstal 14,36. J.Luyten,
Roggel 14,18. J.v.d.Beek,
Paerdstal 11,07. F.Fermont,
OVU 10,00.
Hoogste serie:
J.van Eek, Roggel 143. W.van
Gemert, Grathem 113. L.Hen-
drickx, Boekoel 100.
LIBRE.
M.Puts, M'beek 82,50. D.Koe-
len, Ovu 65,00. F.Hendrickx,
Boekoel 42,50. F.Gubbels.Ovu
35,71. B.Hendrickx, Boekoel
23,75. P.Poeth, Odilia 23,35.
A.Dierx, Thorn 21,17. L.Vul-
lers, Roggel 20,20. J.Tellers,
Herkenbosch 20,00.
H.v.d.Runstraat, Maasbracht
18,12. A.Leenders Joppe 13,86.
J.Frencken, M'beek 13,12.
J.van Dooren, 't Stift 12,33.
J.Aspers, Thorn 10,88.P.Jans-
sen, Los Band 10,83.
C.v.d.Weerden, Joppe 10,00.
Hoogste serie:
M.Puts, M'beek 276. P.Poeth,
Odilia 275. D.Koelen, Ovu 192.
J.Tellers, Herkenbosch 176.
A.Dierx, Thorn 151. F.Hen-
drikx. Boekoel 149. F.Gub-
bels, Ovu 145. A.Leenders,
Joppe 105.

Handbal
DAMES
PK
HVN-Kerkrade 7-10
Sittardia 2-Br. Out 12-11
lason 2-Ospel 9-11
Rapiditas-Loreal 2 15-9
IA
Bevo2-Heel2 18- 6
Swift 2-Grathem 12-11
Rapiditas 2-Gr. Ster 15- 8
1B
BSV-Hellas 10- 9
SHV-AlfaSch. 12- 6
2A
MSV-Blerick2 19- 6
Posterholt3-DES 7-14
Rapiditas 3-HBS 15- 9
DES '59-Loreal 3 7-14
2B
Merefeldia 2-Bevo 3 16- 7
NOAV 2-BeFair 22- 8
2C
Wijnandia-Gulpen 2 12- 7
Sittardia 4-Selpa MVC 10- 8
2D
Olympia 2-Selpa MVC 2 8-8
Br.Out2-Vilt 8- 6
Sittardia 5-Gulpen 7-13
lason3-Margraten 2 16-9
3A
Alcides-Eksplosion 2 5- 0
SWH-Merefeldia 3 8- 8
Popeye-Rapiditas 4 16-13
3B
Herten-Merefeldia 4 10- 9
Zonnebloem 2-DES 2 16- 6
QuicklyH.-Roermond 13-11
Beatrix-linne 9-13
3C
Wijnandia 2-Caesar 3 18-20
Minor2-Sittardia 5 14-10
IVS2-ZwartWit 14- 8
3D
Born2-Haslou 12- 5
Vebios-Sibbe 2 11-13
Br.Out3-Marsna 6-3
Voerendaal-Be Quick 2 11-14
3E
HVS-Limburgia 10- 8
Polaris 2-Maastricht 15-17
DES Üb-juliana 12-13
Jun. PK
Sittardia-Eksplosion 7- 6
lason-Swift 15- 0
Rapiditas-SVM 6- 7
Caesar-V en L 9-10
HEREN
PK
VIOS-HBS 20-17
Zw. Wit-Kerkrade 12-11
Alfa Sch.-Caesar 16-20
SHV-BSV 14-24
IA
Be Fair-DES '59 20-12
Wittenhorst-Rapiditas 2 19-15
Breeton Sp.-VIOS 2 17-15
Bevo 2-Loreal 3 13-12
1B
Polaris-81. Wit 3 21-13
NOAV 2-Olympia 19-13
M'INOR-Voerendaal 13-24
2A
Popeye-Vesta 2 9-14
Loreal 4-Bevo 3 16-12
Manual-Hercules 13-10
2B
Grathem-HBS2 14-15
Vesta-HVN 23- 7
Merefeldia-Rapiditas 3 32-18
Roermond-Linne 14-13
2C
V enL 3-Wilskracht 12-15
Zw. Wit3-Wijnandia 24-25
2D
Olympia-Gulpen 22-20
Rodah-ATSV 23-29
Kerkrade 2-DES Ub 21-21
3A
Be Fair 2-Rapiditas4 15-17
Maasbracht-Posterholt 2 12-17
Breeton Sp. 2-grathem 2 6-17
Merefeldia 2-Blerick 3 20-11
Bevo4-Stramproy 20-17
3B
Rapiditas 3-AlfaSch. 2 11-19
81. Wit 4-Marsna 2 24-10
3C
Heerlen-ATSV 2 24-13
lason-BSV2 22-12
Minor 2-Sittardia 5 14-10
Jun. PK
Bevo-Br. Out 32-10
Swift-VenL 11-14

Golfbiljart
District Midden-Limburg
Hoofdklasse
Madeira-Jagerslust 1-5

Bl.Pantalona-Maasgolf 0-6
BCW-BVN 0-6
Dc Kwartel-BVE 1-5
le klasse
Dc Inrit-De Grens 1-5
BYE 2-Dennenoord 4-2
BVO 2-De Berg 5-1
OBKK-Heytse 3-3
Riva 2-Riva 1 0-6
2e klasse
Dc Lantaarn-BVO 3 5-1
Dc Klöss-Jagerslust 2 2-A
Dc Hoove-Bl.Pantalona2 0-6
Hukske-De Hook 4-2
Jachthuis-BCW 2 4-2
3e klasse
BYE 3-De Kwartel 3 3-3
Heytse 2-OBKK 2 3-3
BVN 2-Gevelke 5-1
Jagerslust 3-Meyel 4-2
3e klasse A
Dc Breer 2-De Inrit 2 3-3
Donderberg-Hukske 2 3-3
Dc Berg 2-Oad Hael 3-3
Dennenoord 2-BVN 3 2-4
District Weert
Hoofdklasse
Royal-Schuttershoeve 9-3
Luchtpost-Vuulderke 4-8
Vuulderke 2-BCB 4-8
Laar-De Graswinkel 3-9
Dc Stamgasten-Old Inn 7-5
le klasse
Hekkesluiters-GBC Leike 5-7
Dc Spijk-De Taphoeve 8-4
Vriendenboom-Swing Mill 7-5
BCB 2-Royal 2 8-4
2e klasse
Graswinkel 2-De Hook 7-5
Bachelor Cl.-Taphoeve 2 5-7
Taphoeve 3-Laar 2 6-6
Swing Mill 2-De Hoppers 3-9
Hoofdklasse.
Tropical-Brand.Tav. 3-3
Hollandia-Maasvallei 2-4
Oos Zitterd-Pappegey 1-5
Fortuna-PappegeyVal aan 3-
Almania-'t Krietje 3-3
Eerste klasse.
Maasvallei 2-'tVöske 2-4
Pappegey Val aan 2-deDuif

3-3
Pappegey 2-AuwtEinek. 3-3
Brand.Tav.2-de Rails 1-5
Tweede klasse.
dc Meule-Almania 2 4-2
'tKrietje 2-'tTörp 4-2
G.G.8.C.-de Sjtaasje 2-4
dcDuif 2-'tNestje 2-4
Derde klasse A.
Auwt Einek.2-Brandpunt 2-4
't Vöske 2-Hollandia 2 5-1
dcRails 2-Voasjener H. 3-3
Brand.Tav.3-Pappegey Val
aan 3 6-0
Derde klasse B.
Voasjener H.2-Sparta 2-4
Pappegey 3-Fortuna 2 3-3
dc Sjtaasje 2-Oos Zitterd 2 1-5
dcBetonners-Nieuwdorp 3-3

Badminton
Hoofdklasse
Velo-Arnhem 9-2
Dc Ritte-Drop Shot 4-7
Duinwijck-BCH 8-3
Victoria-Zijderveld 5-6
le klasse afd. 4
Weert-Nuenen 4-7
United Venlo-Arnhem 4 8-3
Espe Heerlen-Boxtel 8-2
Whippet-Smash Vught 2-9
2e klasse afd. B
Victoria 2-Geldrop 2 - 4-4
United Venlo 2-Schijndel 2 3-5
WIK-Carvin 4-4
3e klasse afd. 15
Hoogskoor-Geldrop 3 1-7
Carlton '80-Olympia '56 2-6
KBC '67 2-Schijndel 3 2-6
Oss 2-Roermond 2 5-3
3e klasse afd. 16
Victoria 3-WIK 2 7-1
BC '67 Veghel-Carvin 2 8-0
Espe Heerlen 2-Geldrop4 5-3
Whippet 2-Roermond 2-6
4e klasse afd. 22
Stella Maris-Gestel 6-2
BVC '74 Cuyk-Schijndel 4 6-2
KBC'67 3-Boxtel3 4-4
4e klasse afd. 23
Budel-Someren 1-7
United Venlo 3-Bocholtz'77 2

7-1
Carvin 3-Good Luck 6-2
Whippet 3-Roermond 3 4-4
4e klasse afd.24
'tRoat-Scarabee 3-5
United 4-Stein 4-4
Bocholtz '77-Panache 6-2
Geldrop 5-Weert 2 2-6

Worstelen
Hoofdklasse Seniores
Simson-SSS 28-8
Hercules A'dam-SDZ 24-8
SimsonKDO-Herc. Dordr.

29-7
Stand
Simson 8-14
Olympia 7-12
Dc Halter 7-12
SimsonKDO 8-10
Hercules Adam 8- 7
SSS 8- 3
Hercules Dordrecht 8-, 2
SDZ 8- 2
Reserve klasse Seniores
Simson-SSS 17- 3
Hercules A'dam-SDZ 13-11
Stand
Simson 7-14
Dc Halter 6- 8
SimsonKDO 6- 8
Hercules 7- 6
Olympia 6- 4
SDZ 7- 2
SSS 7- 0
le klasse Seniores
Achilles-dc Nelson 28-28
KDO Dev.-de Halter Zaand.

40-23
Goliath-Olympia R'dam 40- 0
Hoofdklasse JunioresHercules A'dam-Spartacus

16-24
Simson-SSS 20-19
Hercules A'dam-Olympia
R'dam 40- 0

Sportschieten
Nederlandse Bond voor
Sportschutters
Hoofdklasse Pluim.
Juliana-S.V.H. 2 833-848
Palet-D'r Sjeet 807-815
St.Lambertus-S.V.T. 841-825
S.V.H.-De Missers 841-842
Diana'sß-'t Hofke 831-845
Dc Missers 2-'tCentrum

825-838
I.A.
S.V.K.-St.Lambertus 2

828-817
Hattrick-'t Centrum 2 819-816
5.V.T.2-E.K.S.V. 827-824
Robin Hood-Diana'Bo 829-826
Dc Keulsteeg-Lee Enfield

819-808
1.8.
Dc Missers 3-Ter Linden

814-810
Revanche-Luk Raak'Bs

818-817
Dc Treffers-de Meuser 786-818
5.V.H.3-Juliana 2 821-822
Dc Leeuw-Willem Teil 812-824
Heros'79-Emma Boys 808-801
LC.
'tRaadhuis-John Wayne

811-808
Fortuna'72-Vizier 813-812
Franciscus-Sparta 791-819
Glyck Auf-Heros'79 2 807-810
Dr Sjeet 2-'tTrefpunt 815-818
2.A.
Dc Missers4-St.Brigid 804-800
Dc Schutters-t Trepke

802-810
Hoensbroek-R.W.8.'27

799-804
'tPluimpke-S.V.E. 799-804
Oud Rompe-Heros'79 3

798-783

S.V.T. 3-De Prins 818-811
2.8.
Op dcKamp-Tjoba 816-809
Dr Sjeet 3-Winchester 786-815
Trianon-R.K.W.B.C.M.

802-803
Diana'Bo 2-DeRoos 800-800
5.V.K.2-RobinHood2 815-817
2.C.
Sparta 2-Franciscus 2 799-755
't Centrum 3-Oud Rompe 2

786-794
Reunie 2-Palet 2 805-731
Dc Keulsteeg 2-LukRaak'Bs 2

795-795
Heros'79 4-TerLinden 2

807-797
3.A.
Merkelbeek-5.V.T.4 805-788
Dc Meuser 2-Brunssum

791-806
Tjoba 2-St.Hubertüs 3 799-798
Juliana 3-De Missers 5 801-812
Dc Prins 2-St.Lambertus3

795-786
Heros'79 5-Lee Enfield 2

793-798
'X X
R.1.A.'88-5.V.H.4 775-808
Vizier 2-Fortuna'722 755-793
DeValk-5.V.K.3 772-804
John Wayne 2-De Leeuw 2

793—794
Robin Hood 3-De Treffers 2

796-791
Dc Watertoren-Diana'Bo 3

767-771
3.C.
R.K.W.8.C.M.2-St.Brigid 3

795-766
R.W.8.'27 2-Hattrick 2 788-775
'tTrepke 2-De Schutters 2

791-762
Sonja Boys 2-rianon2 787-792
Dc Roos 2-OudRompe 3

776-779
4.A.
R.K.W.8.C.M.3-'t Pluimpke 2

755-762
Phoenix-Revanche 2 790-790
Tjoba 3-'tStadion'Bß 775-804
'tHofke 3-De Prins 3 775-772
4.8.
5.V.E.2-Trianon3 785-770
5.V.T.5-Hoensbroek 2 749-747
Luk Raak'Bs 3-TheCorner

787-781
OudRompe 4-Heros'79 6

764-749
'tStadion'Bß 2-RobinHood 4

776-764
4.C.
TerLinden 3-Merkelbeek 2

780-769
Lee Enfield 3-De Roos 3

756-769
't Stadion'Bß 3-De Keulsteeg 3

753-770
5.A.
Dc Leeuw 3-Sonja Boys 2

788-552
The Corner 2-De Treffers 3

745-768
OudRompe 5-D.T.V.2 759-747
'tHofke 4-R.K.W.8.C.M.4

763-760
Dc Prins 4-Hoensbroek 3

758-733
EmmaBoys 3-Tjoba 4 746-755
Hoofdklasse kogel.
Diana'sß-Limburg 2 837-819
St.Lambertus-'tTrefpunt

874-844
Limburg-St.Lambertus 2

851-851
1 kogel.
't Trefpunt 2-Diana'sß 3

783-799
Diana'sß 2-Roda 828-803
2 kogel.
Roda 3-'tWapengilde 750-816
Courage-Diana'sß 4 786-763
3 kogel.
St.Lambertus 4-Courage 2

793-755
Courage 3-'tTrefpunt4

754-756

Tafelvoetbal
NTVB-Winterkampioenschap
deelname: 141 koppels
Algemene Ronde
1. Schmeitz-Dautzenberg
(Blauw Wit),2. v.d. Bosch-
Maassen (Zw.Ridders), 3. Her-
mans-Libens (Zw.Ridders), 4.
Haegmans-Smeets (Sport-
z./Zw.Ridders), 5. Camps-Le-
chelt (Scory Boys), 6. Braun-
Bakker (Karrewiel).
Overgangsklasse
1. Linckens-Hamers (Hak-
kers), 2. Dc Bruyn-Theunissen
(Weiten), 3. Jacobs-Clairen
(Weiten).
le klasse
1. Godding-Ropers (Dc
Pluim), 2. Cloos-Schoonbrood
(Da Capo), 3. Fadda-Colom-
bain (Dc Sjörk).
2e klasse
1. Janssen-Dreessen (Lieuw-
ke), 2. v.d. Weerden-Dipietro
(Dc Sport 2), 3. Barelds-Bruy-
nen (Lieuwke/Streetlife).
ZOH-Competitie
Hoofdklasse
DrEek '79-'tStupke 6-2
't Brugske-Smile Boys 4-4
Nieuwenhagen-BlueAngels

3-5
Dc Kloppers-t Braadklokje

8-0
AGen Baan-Scherp Vor 1-7
Bergzicht Boys-Petit boys '68

0-8
le klasse A
't Graefke-De Kroon 4-4
Torero-MergellandB. 4-4
Galouppe-DerBouwkeetel 3-5
OriëntBoys '78-Trappedoelies

1-7
't Poortje-Kickereck 2-6
't Zinkviulke-DeLeeuw '80

8-0
le klasse B
Cartouche-Schaesberg 7-1
Vogelzank-'tStriegiezer 4-4
Angie Boys-Oude Heide 2-6
Blue Angels 2-Nieuwenhagen
2 6-2
DerBouwkeetel 2-'tStalletje

4-4
Petit Boys '68 2-De Meppers

6-2
fie klüssc /\
ATB 't Geulke-'tKrutzke 2-6
Dc Zoefjes-Nijswiller 7-1
Dc Schuuvers-Torero 2 4-4
Kickereck 2-'tBrugske 2 2-6
Dc Kroon 2-'tGraefke 2 5-3
Scherp Vor 2-De Stampers 2-6
2e klasse B
Bergschot-De Corner 4-4
Dc Molen-De Zoefjes 2 8-0
Paniekzaaiers-De Flippers 5-3
Olympia-Bergzicht 8.2 8-0
Pipo Boys-Dr Eek '79 2 4-
Dc Stampers 2-'tPoortje 2 5-3
2e klasse C
Dug Out-Pipo 8.2 8-0
Wilhelmina Boys-t Brouwers-
wapen 8-0
Kokkie 8.-Olympia 2 7-1
Smile 8.2-Hopel 7-1
'tStriegiezer 2-Bosser Hofke

4-4

Schaken
Limburgse Snelschaakkam-
pioenschappen
Eindstand Groep A
Schaesberg 29'h
DJC 24
Hoensbroek ME 20
Voerendaal 18
Fortuna 17
Tegelen 15/2
VS Maastricht 15
Schaesberg 2 14/2
Venlo 13/2
Landgraaf 13
Eindstand Groep B
Schaesberg 5 26/2
Brunssum 25
Fortuna 2 24
Heerlense SV 22V2
Schaesberg3 21
DJC 2 20/2
Landgraaf214/2
Voerendaal 9'A

Fortuna 3 9
Schaesberg 4 7/2
Open Kampioenschap
Schaesberg
Ronde 12
Kroongroep
Henzen-Verreek '/2-/2
v.Zanten-Hendriks 'A-V4
Honings-de Vries 1-0
Winkels-Seip V2-V2
Heyenrath-W.Beugels 1-0
Groep A
Jacobs-Erens Vt-Vz
Ortmans-Kooistra 1-0
Dassen-Jos Balter 0-1
Gunkelman-Kerff V2-V2
Robbertsen-Wyers 1-0
Falize-Janssens 0-1
JoBalter-Wisman Vi-'/i
Groep B
T.Kooistra-Kerkhoffs 0-1
Konsten-Severens 1-0
Nelis-Thomas Vi-Vi
Kempener-Peters 1-0
Dortants-Bruns 1-0
Lemmens-van Dishoeck 0-1
Stand Kroongroep
A.Henzen 357
Temmink 274
Honings 264
Stand Groep A
Jacobs 314
JoBalter 297
Erens 264
Stand Groep B
L.Dassen 150
Kerkhoffs 136
Konsten 132

Poolbiljart
\*r é *Ie 1n*imi

Dc Witte Bal-Tunnel Boys'
8- 8

't Ziejspoar-Coriovallum 7- 9
'tKarrerad-Brouwershuis

6-10
Dc Vink-GebrookerHofke

8- 8
GeldersePoort-t Stupke

13- 3
Hoofdklasse A
Puck Homme-Boereslot 4-12
TerLinde-Rolduc 6-10
Hermans-t Stupke/B 11-5
Gebrooker Hofke/B-Brou-
wershuis 6-10
Tunnelboys/B-'t Steenen
Kruis 10- 6
Hoofdklasse B
Brunssum N.-Eykenboys

11- 5
Smuggerlers Inn-Dc Witte
Bal/B 9- 7
Le Duc-'tAwt Dorp 8- 8
Touche-t Boereslot/B 8- 8
Brouwersw.-'t Pluimpje 6-10
le klasse A
Puck Hoemme/B-'tKoetshoes

6-10
Willem Teil '85-GelderseP./B

5-11
't Spoorzicht-De Bierpul 4-12
Smuggelers Inn/B-'t Voske

12- 4
Eykenboys/B-Brandwapen

9- 7
ip klnsst* 15
Hermans/B-WiUemTeil'85/B

6-10
Gelderse Poort/C-Brunssum
N./B 5-11
Dc Vink/B-'t Voske/B 9- 7
Koetshoes/B-De Orchidee

5-11
Coriovallum/B-TheFox 10- 6
leklasse C
Dc Bokkerijder-'t Stupke/C

13- 3
Rolduc/B-Brandwapen/B

4-12
Brouwershuis/C-Hermans/B

6-10
Boereslot/C-The Fox/B 6-10
Puck Homme/C-DeHoven

10- 6
2e klasse A
Coriovallum/C-DePrins 13- 3
't Steenen Kruis/B-Op 't Nip-
pertje/B 8- 8
Hermans/D-Brunssum N./C

5-11
Le Duc/C-Romana 5-11
TerLinde/B-Rolduc/D 8- 8
2e klasse B
't Palet-De Moeilijke Hock

10- 6
Rolduc/C-'t Karrerad/B 2-14
Op 't Nippertje-Puek Hoem-
me/D 5-11
SteenenKruis/C-'t Hoafke/B

4-12
DcPrins/B-De Bierpul/B

5-11
2e klasse C
Dc Flesj-Paddock 9- 7
Eykenboys/C-De WitteBal/C

6-10
't Voske/C-Der Stoufpot 4-12
Smuggelers Inn/C-Gelderse
Poort 9- 7
2e klasse D
Bongerd/B-Der Sjtaat 4-12
't Vaetje-'tKoetshoes/C 6-10
Smuggelers Inn/E-Oud Mee-
zenbroek 12— 4
Krijt OpTijd-Le Duc/B 11- 5
Hofland-DeKeizer/B 9- 7
2e klasse E
'tKompas-Zeswegen 5-11
Krijt Op Tijd/B-'t Hoafke 2-14
Dc Ruif-Gildemeesters 3-13
Orchidee/B-FlyingDutchmen

8- 8
Spoorzicht/B-De Keizer 7- 9
2c klüssc X
Dc Witte Bal/D-Der Stouf-
pot/B 5-11
Smuggelers Inn/D-De Korte
Keu 11- 5
Dc Bongerd/B-'tHoafke/C

9- 7
Krijt Op Tijd/C-Touche/B

4-12
3e klasse A
't Stalletje-Paddock/B 8- 8
Der Sjtoet-Candlelight 11- 5
Noch Effe-Puek Hoemme/E

6-10
Pierrot-Zeswegen/B 14- 2
Gildemeesters/B-Smuggelers
Inn/F 6-10

Bowling
Nationale herentrioleague
klasse IA
H.dc AarH.-St. IJzersR. 1-2
van HeesT.-H. dc Aar H. 1-2
H. dcAar H.-Kang. V. 2-1
Nationale damestrioleague
klasse 2E
U.Bears H.-M. Emot. N. 2-1
M.Bulters A.-U. Bears H. 3-0U. Bears H.-BMPA. 2-1
Nationale herentrioleague
klasse 40
U. Bears H.-Pinwurgers V. 2-1
B. BistroV.-U. Bears H. 0-3
U. Bears H.-J. v.d. Cr. W. 3-0
Uitslagen BC Hoeve dc Aar
Heerlen
BBH dubbelleague
Hodaar-L. First 1-3
K. Freaks-SnackbarA. 4-0
BTKameleon-MPG 1-3
Stap In-BT dcFontein 1-3
Twilight-YOG 4-0
BEHA-St. and Spare 3-1
Hoeve dc Aar trioleague
DDD-BMN 4-1
HetRaadsel-t Boebelke 3-2
Pin Up-Joemi 4-1
Intern.-Laatste Mom. 4-1
BBH trioleague
BT Spoilers-UBPolar B. 2-2
UB koala's-BT dcMeisjes 4-0
UD 2-UB HPL/Golob 1-3
UB Camp G.-UB Brown B. 1-3
UB Wombats-UD 1 1-3
UBTeddies-UB Obies 1-3
UBBiruangs-UB MasterB.

1-3
UBKodiaks-Blind 4-0
Hoeve dc Aar dubbelleague 1
Pinhunters-Riefie 3-1
Missers-Madonna's 0-4
Anco-Blind 4-0
Snoopy-BZN 0-4

Volhouders-AB
GoodLuck-Lablo's
Puppies-Optimisten

Hoeve dc Aar dubbelleafll
Malgrat0.-Lustige Zw. 1
Blind-BowlingA.
Middway's-TheKatz
Val Om-Pin Ups
Lav. Team-Knakkers s
Return-Bingo's
WC-SOS

Basketbal
Heren
le divisie B
Virtus-Springfield
Lokomotief-Wilskracht Ij
Kimbria-Lisse
Voorburg 2-Wyba
Rayon hoofdklasse,
BredaPion.-OBC Oss J:
PSV/Almonte-SVH
Eindhoven 2-Hoppers'Overgangsklasse B ..
Tantalus-Titanus
Jump. Giants-Rush
BS Weert 2-OBC Oss 2
Braggarts-Brunssum E. J,
Dunatos-Flash 2 " >,
le klasse A
Braggarts 2-AeternitasJ]I
BSM-Bumpers
Kimbria 4-Hoppers 'M
Kepu St.-Brunss. E. 2 «■2e klasse A I
Bumpers 2-TSMAll St. 1
Landgraaf-Timson St.
Springfield-J. Giants Z
Dunatos 2-Boemerang'
Olympic-Super Shot
Archers-BSWeert4 v
3e klasse A
AUeyOop2-BSM2 X
Braggarts4-Kimbria 5 3
Braggarts 5-Alley Oop 'Kepu Strs 2-Kepu Stars 3

3e klasse B "BS Weert 5-Venlo Sport JJJ.Giants 3-Timson St. 2 Jj
Patrick 2-Patrick
Super Shot 2-BSWeert 6 m\

Dames
Rayon hoofdklasse Jt
Agon-Souburg 1f)
Attacus-Paulus
Braggarts-Mates
Kimbria-Erp'70' 'f
Overgangsklasse B JI
Tantalus-Kepu Stars IJj
Aeternitas-OBC Oss
PSV/Alm. 2-BS Weert
Lieshout-Dunatos
leklasse A H
Bumpers-BSM
Jump. Giants 2-Olympic JÊfDunatos 2-Boemerang jk
Braggarts'2-Aeternitas 2 *|

Hockey
HEREN
Hoofdklasse
HDM-HGC
Pinoke-Geel Zwart
Tilburg-Forward
Oranje Zwart-SCHC
Kl.Zw'land-Amsterdarn R
Kampong^-Bloemendaal U
2e klasse E
Weert-Heerlen
3e klasse F
Sittard-Groen Wit
4e klasse G
Sjinborn-Hockeer
Meerssen-Helden
Reserve le klasse H
Oranje Zwart3-DenBoS^l

DAMES
Hoofdklasse
Were Di-Bloemendaal l j
Hilversum-MOP
Upward-DKS
Groningen-Kampong
EMHC-Amsterdam
HDM-HGC c
Overgangsklasse B
Alliance-Tilburg
Keep Fit-Ede
Rotterdam-Schaerweij"e |jt
Venlo-Pinoke
Son-Zwolle
Ring Pass-Gron.Studs
le klasse C
Uden-Maastricht
2e klasse F
Horst-Tegelen,
3eklasse E
Geleen-Weert
Bosdael-Deurne
Cranendonck-Eersel
4e klasse F
Sjinborn-Meerssen
Kerkrade-Boekel

Zaalkorfbal
KNKV
2e klasse H \i
Sportlust-Excelsior
Organon-Eindhoven
NKV-TOV
Tilburg-Geldrop
3e klasse P
Kido-Ready
Fortuna-Sirene
Res. 2e klasse
RustRoest 3-PSV 3
OEC 2-Excelsior 2
Zuid 1
Heerlen-Deurne
Wertha-Dot
Zuid res. IA
Deto 5-RustRoest 5 M
Organon 2-Sirene 2
Zuid 2A
Fortuna 2-PSV 4
Zuid 2B
Organon 4-Sirene 4
Zuid 3B
PSVS-Excelsior4
Zuid 4A
Eindhoven 4-Kido 4
Zuid 5A
Heerlen 2-Trega 2 <.
OudeGracht 5-Excel.^

Zuid 7A
1Heerlen 3-Wertha 2
Ready 3-Mares 2
Zuid 7B
Tilburg 9-Wertha 3
Dot4-Sirene6
Jun. 2
OEC-Kido ~PSV-Oude Gracht ,;Eindhoven-Mariarade
Jun. 3
Mariarade2-Deto 2
Elsene-Deurne ~SDO 2-Eymerick

Dameskorfbal
Nederlandse
Dameskorfbalbond
Zaalkompetitie:
Hoofdklasse A.
Spes-Klimroos
Rosolo 2-Wittenhorst
Swift-Concordia
Hoofdklasse B.
Alico-Neverdown
Geko-Rosolo
Swift 2-Fortuna
Overgangsklasse A.
810-Peelkorf
Zigo-de Merels
Gazelle-Stormvogels
le klasse D.
Omhoog-Klimroos 3
Euro Girls-Spoord.Girlsj
Vitesse-Zigo2. I
Vriendschap-Kraanvoge',
2e klasse G.
Spaurakkers-Gazellc!
Rosolo 4-Viod
Bio 2-Kraanvogels 2
3e klasse A. M
Amby's Körfke \-^fi
Kórfke2 y\
EKC-Amby's Körfke 3 |'
Viod2-Viod3~i
Spaurakkers 2-K.V.Schapy]
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Prima debuut
Bert Rutten

L Van onze medewerker
GELEEN - Afgelopen
P^eekend werd in Geleenhet Waereldsjtad-toernooi
Behouden. In de 11-jarige
iSeschiedenis van dit evene-
ment had de organiserende
|afeltennisclub Kluis voor
het eerst een nieuwe formu-
i'e gekozen. In tegenstelling
tot voorgaande jaren, toen
l^n afvalsysteem werd ge-
volgd, was er ditmaal spra-
ke van meerkampen.

Verrassing Frieda Houben maekers Bartok. adsp.D: M.Tossaint
TTCN. Pup.Aß: D.Korpershoek Sibbe.
pup.C:K.Peters Kluis. pup.D: M.Sijster-
mans Merkelbeek, welpen: R.op 't
Broek Kluis. Meisjes jun.B: A.Simon
Quick. jun.C: M.Blom Kolleberg. jun.D:
J.Sieben S.Avanti. adsp.Aß: J.Goes,
Maasmeppers. adsp.C: M.Mourmans
Maastricht. adsp.D: M.Olischlager
Friendship. Pup.Aß: M.v.d.Werken
Laar. pup.C: B.Steyns Quick. pup.D:
C.Strrjbosch Ready. welpen: E.Peters
Kluis. Heren C/D: J.Dohmen Kluis. He-
r.E: J.WoUers Smash'72. Her.F: D.Daut-
zenberg Heksenberg. Her.G: N.Schone-
wille Brunssum. Her.H: H.Siegl Hek-
senberg. Dames B: F.Houben Schim-
mert/Moonen. dam.C: S.Straaten Falco.
Dam.D/E: P.Vrancken Quick. Dam.F:
N.Kamps Friendship.

tig (Ralf op 't Broek, Els enKoen
Peters, Andy en Wendy Snij-
ders). Met name dankzij het re-
sultaat van haar jeugd werd de
organiserende vereniging eerste
in het verenigingsklassement.

Winnaars:
Jongens jun.Aß: P.Meuffels Bartok.
jun.C/D: E.Naeberhuis Friendship. Ad-
sp.Aß: R.Aarts Bartok. adsp.C: J.Ha-

BEEK - Tijdens de
dressuurwedstrijd
van de WDR vielen
opmerkelijke presta-
ties te noteren. De
grootste belangstel-
ling ging uit naar de
Grand Prix. Hier
verscheen voor het
eerst Bert Rutten
met Zirkoon in de
ring. Doordat Tabats
verkouden was ge-
worden had Bert dit
paard op stal gelaten
maar met de hengst
Zirkoon van maakte
hij de vooruitgesnel-
de faam volledig
waar. In zijn eerste
optreden op dit ni-

Eerste punt
VictoriaVolleybalteams in de lift

Van onze medewerker PAUL DEMELINNE
pERLEN/LANDGRAAF - De indrukwekkende krachtsex-P«sie waarmee de herenhoofdmacht van Pancratius-
pik/VCH opponent Varel/CVV opzij zette: 3-1 (4-15,15-11,15-
P> 15-9)komt opeen gelegen tijdstip. De Heerlense volleyba-
k^ uipe houdt door deze winstpartij aansluiting met de vei-
Xe zone op de ranglijst, evenals Datak/VCL dat de zekere
e£radant Polaris met 3-0 (15-3, 15-4,15-8) kansloos liet.

HOENSBROEK -
De tijd van freew-
heelen en experi-
menteren is voorbij
voor badmintonclub
Victoria Hoensbroek
in de hoofdklasse.
De competitie is in
het stadium geko-
men dat het kaf van
koren gescheiden
wordt. Tijdens de
laatste wedstrijd van
de eerste helft van de
competitie kon Vic-
toria Sportschool
Zijderveld, dat sa-
men met de Hoens-
broekenaren verder
gaat spelen in de de-
gradatie-poule, nog
aftasten. Victoria be-
haalde zijn eerste
punt.

Victoria speelde nu
veel beter dan de uit-
wedstrijd tegen de
Noordhollanders.
Na de enkelspelen
was de stand nog in
evenwicht: 3-3. Wiel
Hanssen en Peter
van Soest verschalk-
ten met duidelijke
cijfers respectieve-
lijk Hagenaar en Re-
ket. Marga Noter-
mans zorgde voor de
derde winnende par-

Gj^RLERHEIDE - Damvereni-
k| Eureka uit Heerlerheide heeft|j^je zesde ronde van de nationale
K\bcompetitie een smadelijke 15-5

lerlaag moeten incasseren in deWedstrijd tegen DC Albasser-
j*1-Door ditresultaat bevinden de

dammers zich nog steeds
onderste helft van deranglijst.

Jjeteen vanaf het begin stonden*teerlenaren tegen een hopeloze
aan te kijken door Hub-

L-al na anderhalfuur in eenvoudig
f üep en de aan bord 1 winnendeL'tsma uiteindelijk toch zijn
erdere moest erkennen in de er-IL^0- tegenstander Bakker, dieove-

knap partij gaf. In het vierdel^luur sloeg Albasserdam een on-te! brugbare klqof. Door nederla-
van Hemen, Wiersma, Heijnen

|L Damen en een remise vantJ'reurs liep de thuisclub uit naar

' g 13-1 tussenstand.

VCH 2 capituleert op valreep

«. at een flut tegenstand. Moet je
■ulyoor drie en een half uur rei-P liet CW-wisselspeler WimKjj| Reewijk zich ontvallen, nadat
—V Ploeg met perfect combinatie-F' de openingsset had binnenge-
lat (15.4) en de volgende reeks in-
ll* met drie opslagaces. De Schie-
m^mer werd prompt op zijn wen-
Kj 1bediend, want VCH, waar JosKL°°P voor het eerst dit seizoen
m. rzichtig een paar punten mee-
rJVü' Sroef de strijdbijl op.
Jlj[ Heerlense blokkering scoorde
nV f weinig, maar dat gemisiL d ruimschoots gecompenseerd
Krr veel inzet in het achterveld en
K? dievende aanval, waarin good-
KjHuub van de Heuvel („als je
n^ T blijft gaan, dwing jevanzelfre-lu^t af') excelleerde, evenals wis-
K?Peler Raymond Creemers. VCH
■Lf* souverein de wedstrijd naar
C/ 1 toe en had alleen in de eindfase
t 0 detweede periode enige moeite|f Set af te ronden.
L or het begin van de competitie
h elke ploeg in de eerste divisiek^n brief van Polaris. Daarin ex-kj.^erde de Helmondse club zich
fcj Voorbaat voor het feit dat men
J|T Seizoen aan zou treden met een
IL. veteranen, nadat de vorige se-
ifearf volledig in rook was opge-
»h n- Van een serieuze krachtme-
-1^" was dan ook geen moment
ISk' e VCL-aanvallers toren-iw hoog boven het Noordbrabant-

Eureka kansloos

se blok uit. Alleen vanuit het ser-
veervak wist de sluwe Polaris equi-
pe af en toe een succesje te boeken
in deze, nog geen vijftig minuten
durende, ontmoeting.
Datak/VCL 2 kwam kwaliteit en
kracht te kort om lijstaanvoerder
VoCASA te kunnen bedreigen. De
Nijmeegse combinatie, met de ex-
Heerlenaren Rob Spijkers tussen de
lijnen en Wim Gielen als coach op
de bank, maakten veel minder fou-
ten en zette de Landgraafverdedi-
gers met gevarieerde schijnopstel-
lingen regelmatig voor onoplosbare
problemen: 0-3 (5-15, 6-15, 6-15).
Een te afwachtend spelend Furos
verloor in Westerhoven met 3-2 (9-
-15, 7-15,15-9,17-15,15-9) van Wevoc.
In de vierde set waren de Kerkrade-
naren niet bij machte om twee
matchpoints (de eerste bij 11-14) te
verzilveren.

Van onze medewerker
HEERLEN - Ruim twee uur
en een kwartier nam de mara-
thon tussen Pancratius-
bank/VCH 2 en Dr.Pepper/We-
re Di in beslag. Een enerveren-
de slijtageslag waarin de jonge
Heerlense volleybalformatie
op bewonderingswaardige
wijze standhield, maar uitein-
delijk totaal leeggestreden een
fractie te kort schoot: 2-3 (10-
-15, 17-15, 11-15, 15-8, 15-17).

" René Geelen van Sim-
son had geen moeite metMart Verdonk.

Foto:
CHRISTA HALBESMA

Brunssumse ploeg verrast publiek
met fris aanvallend spel

Braggarts maar
nipt langs Eagles

Ruime overwinning Schaesbergse
worstelaars tegen SSS Alkmaar

Simson maatje te groot
dehjk staakte ten Haaf de strijd we-
gens een blessure. De winst gingdus met 4-0 naar Peter. Willie Snij-
ders, die Wafflard vervangt, komt
stilaan in oude doen. Willem Moes-
man althans was in de 74 kilogram
klasse in de partij tegen Willievoortdurend in het defensief. Na 3minuten leidde Snijders reeds met9-0. In de tweede wedstrijdfase
werd het overwicht van Willie nog
groter. Na 4.50 minuten behaalde
Snijders een dik verdiende touche
zege, 4-0.

HEERLEN - Een aardig bezette
sporthal Varenbeuk vormde zon-
dagmiddag het decor voor de bas-
ketbalderby tussen Braggarts en
Brunssum Eagles. Braggarts won
weliswaar met 70-57 maar het wa-
ren de Eagles die iedereen verraste
met een helft fris aanvallend spel. In
de eerste klasse struikelden de re-
serves van Braggarts voor de eerste
keer dit seizoen, terwijl Kepu Stars
thuis tegen de reserves van Bruns-
sum flink uithaalden(101-60) en het
Brunssumse basketbal daarmeeeen
tweede domper bezorgde.
„Een eerste helft zonder aroma en
een tweede helft met veredeld
vecht-basketbal", was het commen-
taar achteraf van Braggarts-coach
Jaap Kersjes. Met deze beeldspraak
trof de praatgrage Braggarts-trainer
de spijker op de kop. Brunssum
opende met verrassend spranke-
lend basketbal en was dan ook geen
schim meervan het zwaar gehaven-
de team dat in de greep was van het
degradatiespook.
Braggarts verrast door de frivole

spelwyze van de Brunssum i
antwoordde met stug en fant;.
loos basketbal zonder enig zei:
trouwen. De tussenstanden 6-14 (7e
minuut) en 27-17 (17e minuut) ga-
ven dan ook een juiste afspiegt
van de krachtsverhouding in
aanvangsfase. De Heerlenaren
gen de bui al hangen en versch'
ten hun verdediging met su<
overigens, want begeleidende v
le steun van de reservebank en
flinke portie vechtlust waren de i
'Braggelére' weer naar twee minu- ;
ten in de tweede helft weer volle
in de wedstrijd.
De Eagles verloren al hun veren en i
schoten alleen nog maar windeie-
ren. Braggarts daarentegen had de
toverformule gevonden en met
ker niet attractief werkbasketbül
werden de adelaars vleugellam ge-
maakt. Pas in de slotfase hervond
Brunssum zich waardoor na afloop
toch een acceptabele eindstand op]
het electronische scorebord prijkte.
De wedstrijd werd overigens per-.
fect geleid door de beide scheids-1
rechters.

Pancratiusbank/VCH 3, lijstaan-
voerder in de derde divisie, liepzon-
der de geblesseerde Truus Gielen
tegen de tweede nederlaag van dit
seizoen aan. Voor dat stuntje teken-
den dereserves van Letro/Oikos die
na ruim twee uur zegenvierden met
1-3 (15-17, 12-15, 15-11, 9-15). Een
dissonant in deze ontmoeting was
het uitermate zwakkefluiten van ar-
biter Harrie Roumen, die aan Roer-
mondse zijde veel gooi- en smijt-
werk toeliet en een terecht protest
van deHeerlense aanvoerder Marlie
Maas afdeed met een gele kaart.
VC Voerendaal stond voor de zware
opgave om in Nuenen het eveneens
laaggeklasseerde Nuvo'6B van de
winst af te houden. De equipe van
coach Huub Diodderen slaagde met
glans in die opzet: 0-3 (5-15, 7-15. 13-
-15). In de laatste set drukte VCV in
één opslagbeurt door van 13-8 naar
13-15.

Het slopende duel had veel kracht
gekost, maar VCH 2 verbeet de ver-
moeidheid. De emoties namen toe,
naarmate de finish in zicht kwam.
Bij 12-14 zorgden een rode kaart
voor de Were Di coach en opslagen
van Bertina Cobbenhaeghen voor
kokende spanning (14-14), voordat
even later twee dreunende smashes
van Were Di aanvalster Ellen de
Kemp te machtig bleken voor de
moegestreden Heerlense defensie:
15-17.

WereDi beschikte over een aanzien-
lijk surplus aan kracht en combina-
tievermogen. De thuisploeg herstel-
de evenwel de balans met stug ver-
dedigen en veel wilskracht. Een si-
tuatie die garant stond voor legio
spectaculaire rallies en wisselende
kansen. Na het regelmatige verlies
van de openingsset, posteerde
coach Jos Geraedts wisselspeelster
Ankie Dusseldorp op het midden,
verhuisde Sally Dormans naar de
hoofdaanvalsterspositie en voerde
Cecile Wingen de regie.
In deze samenstelling bleven de
VCH-reserves uitstekend volgen.
Bij 9-11 kwam Vicky Sterk als
pinchhitter in het veld: 17-15. De
thuisploeg ging goed door (10-4),
maar verloorvanaf diefase het over-
zicht enigszins: 11-15. Opnieuw
moest een achterstand worden weg-
gewerkt. Met name de net vijftien
jarigeGaby Goessens had een werk-
zaam aandeel in het realiseren van
die opgave: 15-8.

In de via voorrondes verkregen
A-groep verloor latere winnaar
Schaesberg 1 in de eerste finaleron-
de verrassend van Schaesberg 2 met
2V2-IV2. Hierna liet het team met
Henk Temmink, Arno Henzen, Wil-
liam van Zanten en Raymond Ho-
nings zich evenwel niet meer ver-
rassen en stevende regelrecht op de
overwinning af. Voor het ingaan
van de laatste ronde was de eind-
overwinning reeds een feit, waar-
door de slotronde tegen titelverde-
diger DJC slechts een formaliteit
werd, die het Schaesbergse team
echter eveneens met een 2/2l 1/2
overwinning afsloot. DJC werd nu
tweede voor Hoensbroek ME en
Voerendaal.
In de B-groep bleef de spanning tot
de laatste ronde toe bewaard. Na de
slotronde bleek Schaesberg 5 het
sterkste team te zijn met IV2 punt
voorsprong op Brunssum. Derde
werd Fortuna 2 voor SV Heerlen.

LANDGRAAF - De Limburgse
kampioenschappen snelschaak
voor clubteams werden dit jaar vol-
ledig gedomineerd door de scha-
kers van de organiserende vereni-
ging Schaesberg.

Schaesbergse
schakers

heer en meester
Van onze medewerker
HARRY SCHOLTES

t^AESBERG - Voor een redelij-
(J belangstelling vermorzelde Sim-
|L zaterdagavond in sporthal de

te Schaesberg de Alk-j^arse worstelvereniging SSS met
ILÖ- Simson 2 behield haar onge-
le§en record en vernederde Alk-
£ar 2 met 17-3. De jeugd van Sim-ij? zette in de wedstrijd tegen de
(^riaarse junioresalles op alles en
(J> haar inzet met een nipte 20-19

§e beloond.

J^son 1 verscheen in het duel te-J1SSS 1 niet in haar sterkste sa-K6,lstelling. De in België woonach-J5e Turkse atleet Mustafa Alakay
zonder opgave van rede-

niet op het appel, terwijl de an-
1^Belg Jean-PierreWafflard nog
|Jj*ds met een schouderblessure
(j^t. D e van Goliath overgekomen
rjrje patr ick Jennes kan de druk
t** de hoofdklasse vooralsnog niet
t/ en doet het even wat kalmer
L*1- Ondanks al deze handicaps
r rstelden de Schaesbergse vedet-

Eric Bos won in de 82 kilogram klas-
se reglementair met4-0. Arno Post-
ma voltooide de succesvolle avond
van Simson door Riek van Houten
kansloos te verslaan. In eerste in-
stantie speelde Arno een spelletje
van kat en muis en etaleerde een
weldadig aandoend grepenspel. Na
1.15 minuut vond de getalenteerde
Simson atleet het welletjes en klop-
te van Houten op touche, 4-0. De
sterk worstelendeRené Geelen ten-
slotte toucheerde in de klasse 100
kilogram Mart Verdonk reeds na 43
seconden met 4-0.

Frans Snijders worstelde in de 62
kilogram klasse een schitterende
wedstrijd tegen Henny Muurlink.
Frans legde zijn tegenstander finaal
in de knoop en rondde zijn groot
overwicht met een uitermate knap-
pe touche zege af, 4-0. Peter Snij-
ders worstelt steeds beter. Ook in de
partij tegen Dirk ten Haaf etaleerde
Peter een groots overwicht. Uitein-

In de 52-kilogram klasse haalde
oefenmeester Ad Postma de trouwe
34 jaren'oud zijnde Leiko Horsch
van de stal en zowaar slaagde good
old Lei erin om de partij tegen Den-
nie Vos na een minuut op schitte-
rende enkiene wijze met 4-0 op tou-
che te winnen. In de 57 kilogram
klasse verving Johnie Voncken Pa-
trick Jennesen had in Stef ten Haaf
een van de betere Alkmaarse wor-
stelaars als tegenstander. Na aan-
vankelijk goed worstelspel van Joh-
nie Voncken ging de zege toch naar
de clevere ten Haaf, die dank zij een
uitgekiende greep na 2 minuten op
touche won, 0-4.

ten een ijzersterke wedstrijd en ga-
ven Alkmaar werkelijk geen schijn
van kans.

" Smash van Datak/VCL in de wedstrijd tegen Polaris.
Foto: CHRISTA HALBESMA

" Verbeten duel om de bal tijdens de derby Braggarts-Bruns^
sum Eagles. Foto: WIM KÜSTEjt'S.
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Het experiment van Kluis werd
een succes getuige het groter
aantal inschrijvingen (285 deel-
nemers bij jeugd en senioren) en
de positieve reacties van de aan-
wezigen. En dat ondanks de af-
wezigheid van de A-licentiespe-
lers, die in 's Hertogenbosch het
toernooi om de Nederlandse
Kampioenschappen moesten af-
werken.

Bij de dames viel er een verras-
sendewinnares bij de B-licenties
te noteren, namelijk Frieda Hou-
ben van Schimmert. Jos Doh-
men van Kluis zegevierde onge-
slagenbij de heren. Bij de oudste
jongens werden veel punten in
de wacht gesleept door de ver-
eniging Bartok. Van de allerjong-
sten waren de spelers en de
speelsters van Kluis oppermach-

sport

SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK

veau scoorde de
hengst met Rutten in
het zadel meteen
62.44 procent.
Met haar paard
Windsor debuteerde
Jeannette Haazen
zeer verdienstelijk in
de Prix St.-George.
Weliswaar won zij
deze proef met haar
paard Ushin en werd
Bernadette Gelissen
met Urlandietwee-
de, de derde plaats
met een scoringsper-

centage van 63.55
procent met Windsor
mag toch gezien
worden. Tijdens de
DS 10 proef wisselde.
Jeannette Haazen en
Bernadette Gelissen'-
keurig van plaats en
werden respectieve-
lijktweede en eerste. -Met haar paard Za-"
dior won Miriam 'Knoors zowel de DM
1 als de ZZ 2 proefop ,
zondag.

tij door in drie slo-
pende sets, die alle-
maal in de verlen-
ging beslist werden,
Esther Valkenhoef
te verslaan. De spe-
lers en hun coach
Breuer voelden weer
eens 'echte wed-
strijdspanning.
Geconcentreerd be-
gon men toen aan de
beide heren dubbel-
spelen. Er werd op-
vallend aggressief
badminton gespeeld
door de Victorianen
en deze keer niet
zonder resultaat. Pe-
ter van Soest en Wiel
Hanssen versloegen
in twee sets het duo
Kristanto-Janssen
en het koppel Frans
Swinkels-Robert
Ploeger wees in de
derde set Hagenaar
en Reket terug. Vic-
toria stond plotse-
ling voor met 5-3, de
eerste keer in deze
competitie. De eer-

ste zege lag in het
verschiet ware het
niet dat men in beide
gemengd dubbel-
spelen geen kracht
meer had om een
vuist te maken. Uit-
eindelijk werd het
5-6 in het voordeel'
van Sportschool Zij-
derveld maar het
eerste punt was ge-
scoord, ondanks,
deze nederlaag en
dat betekende wel
morele winst voor de
Hoensbroekenaren.
Over twee weken
starten de play-offs
in de hoofdklasse en
in de degradatie-
poule komen dan
Drop-Shot, De Ritte,
Zijderveld en Victo-
ria tegen elkaar uit.
Voor de landstitel
wordt er gespeeld
tussen Velo, Duin-
wijek, BCH Den
Bosch en BC Arn-
hem.

Knap herstel Pancratiusbank/VCH Simpele winst Datak/VCL
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