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Gevangene
bij arts

ontsnapt
&EN BOSCH - De 19-ja-
fige H.A., die in decem-
ber tot acht jaar gevange-
nisstraf was veroordeeld
jegens een verkrach-
ting, is gisteren ontsnapt
tijdens een medische be-

handeling in een zieken-
huis.
De man moest voor be-
handeling aan een kaak-
ontsteking met een be-
waker en een verpleger
van het Bossche huis van
bewaring naar een plaat-
selijk ziekenhuis.

De man zat nog maar net
in de stoel bij de kaakchi-
rurg toen hij zijn kans
schoon zag. Hij liep de
behandelkamer uit en
verdween in de zieken-
huisdrukte.

Nog geen
spoor van
Vanden

Boeynants
Van onze correspondent

- De Belgische jus-*le heeft nog steeds geen
Poor van de zaterdagavond

\*erdwenen oud-premier Paul
anden Boeynants. De autori-tten gaan er vooralsnog van11 dat de 69-jarige politicus is
titvoerd, maar ook de moge-
pc ontvoerders hebbentiids zondag taal noch tekenBeëeven.
j^i^rmiddag kwam wel bij de
l>af-radio in Mons een telefoontje
'Vn^.11 van een man diemeldde dat, *JB' dood was en dat zijn lichaam. n Worden gevonden in het 30 hec-wre grote Bois de Baudoir, vlakbij
j>otis. Meer dan 500 Rijkswachters
«rnden daarop het hele bos uit,

In?ar Vonden Seen spoor van VDB.
Sn en wordt in België volop ge-
oculeerd over dè motieven achter

Verdwijning van Vanden Boey-
°nts. Er zijn immers nog steedsseen eisen van eventuele ontvoer-ers binnengekomen. Er werd zelfsezegd dat VDB de 'ontvoering'
Plicht zelf in scène zou hebben. 2et, maar aan die geruchten hecht

laatmand geloof- Wel zou VDB deatste weken enkele malen zijn be-
y eigd door onbekenden.
th"^3B al heeft de P olitic alle apo-

ekers met wachtdienst in Brussel
h" wijde omstreken bezocht. VDB
bin a een hartkwaal en een hoge
c °eddruk en moet daarvoor mcdi-

Jnen innemen, waaronder het
j^ddel Adalat. Maar die had hij op

moment van zijn verdwijning
Qet bij zich.
r jn

er de mensen achter de ontvoe-. g tast de justitie volledig in het
2owter' De leider van het onder-
And substituut procureur-generaal
kP

e Vandoren,zei gisteren datre-
wordt gehouden met zowel

den °ritvoering op politieke gron-
dn i' a met een ontvoering die tenoel heeft een losgeld te krijgen.

Het weer
INDE MIDDAG REGEN

tenri\ s kunnen we in de och-w"a
"°« zonnigeperiodes ver-

ea*7«n maar in de middag
**«« de bewolking toenemen
reir er af en toe wat lichte
r af.en °.f motregen. De tempe-
tot B

Ur mdc middag loopt op
tot graden-De wind is zwak
HoK»"atl& uit zuidwestelijke

tntmg en neemt in de mid.
y* toe tot matig.
trJn actuele informatie be-
ki. lende het weer in Limburg*unt u bellen 06-91122346.y^NDAAG:
f°nop: 08.39 onder: 17.01«aan op: 12.24 onder: 05.08

*®nop: 08.38 onder: 17.03«aan op: 13.01 onder: 06.25

Leden wijzen CAO-voorstellen werkgevers af
Bouwbond FNV gaat
acties voorbereiden

Van onze redactie economie

DEN HAAG- De Bondsraad van de
Bouw- en Houtbond FNV heeft gis-
termiddag het laatste CAO-bod
van de werkgevers afgewezen. Als
de bouwondernemers vóór donder-
dag niet tegemoet komen aan de
eisen van de bonden, zijn acties in
de bedrijfstak onafwendbaar. Ko-
mende twee weken zullen bestuur-
ders van de Bouwbond hun leden
informeren over de gang van zaken
en inventariserenwelke bouwwer-
ken voor stakingen in aanmerking
komen.

Breekpunt in de onderhandelingen
is de arbeidstijdverkorting. Werkge-
vers willen in plaats van roostervrije
dagen de ATV in minuten per dag
berekenen. De bonden zijn wel be-
reid om roostervrije dagen naar de
winter te verschuiven, maar willen
in ruil daarvoor een 36-urige werk-
week.
De Bouwbond FNV verwacht dat
de acties half februari van start zul-
len gaan. Dat is voor een deel afhan-

keiijk van de besluiten die de
bondsraad van het CNV morgen zal
nemen. De bedoeling is dat half fe-
bruari eerst een gezamenlijke actie-
dag zal plaatsvinden. Als werkge-
vers daarna nog niet bereid zijn ver-
der te onderhandelen, zullen er sta-
kingen in debedrijfstak uitbreken.

Wegvervoer
De Bouwbond zal daarbij waar mo-
gelijk samenwerken met andere
bonden. Zowel in de kleinmetaal als
in het wegvervoer lopen de CAO-
onderhandelingen zeer stroef en
worden acties voorbereid. Zaterdag
houden de vervoersbonden op di-
verse plaatsen in Limburg ledenver-
gaderingen-. Ook in de grafische sec-
tor verlopen de onderhandelingen
uiterst moeilijk.

Er zijn gisteren op sommige bouw-
plaatsen al- pamfletten namens de
Industriebond en de bouwbond ver-
spreid onder de aanwezige bouw-
vakkkers en electromonteurs.

Zie verder pagina 13

" De Heerlense stadsschouiubtirgf had gisteren weer
eens een uitverkocht huis. De beurspresentatie'van
DSM trok 850 bezoekers - onder wie de staatsecretaris
van Economische Zaken A. Evenhuis - die wilden we-
ten of beteggen in de chemiegigant uitzicht geeft op
een aardig rendement.

Terwijl enkele bezoekers zonder toegangskaan nog
vergeefs bij de ingang stonden, vertelden deskundi-
gen van de Amrobank - voor een decor van Beurs-
plein 5 - dat inschrijven op DSM-aandelen zo gek nog
niet is, zeker wanneer de herplaatsingsprijs laag
wordt gehouden.

In de pauze tijdens de presentatie werd druk gespecu-
leerd over de beursgang van DSM. Veel bezoekers wa-
ren van plan aandelen te kopen.

Foto: WIM KUSTERS

Tweede strafzaak tegen
Masson gaat niet door

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het Openbaar Mi-
nisterie te Maastricht ziet af van een
tweede -strafvervolging tegen de
voormalige directeur Beleggingen

Duitse
vrouwen
vermoord

AKEN - In een bruinkoolmijn in
Bergheim, bij Aken, zijn gisteren de
lijken gevonden van twee jonge
vrouwen. Het tweetal, 18 en 21 jaar
oud, werd sinds zondagnacht ver-
mist.
De vrouwen, afkomstig uit een
dorpjevlakbij Bergheim, waren ver-
kracht en vervolgens gewurgd.
Van de dader(s) ontbreekt elk
spoor.

van het ABP, mr drs A. Masson. Te-
gen hem was een dagvaarding uit-
gebracht wegens mogelijk strafbare
handelingen bij het verkopen van
twee huizen door de Westland
Utrecht Hypotheekbank aan zijn
schoonzoon en een medewerker
van het ABP. Een en ander zou heb-
ben plaatsgevonden in de eerste
helft van 1982.

Voor 11 januarivan vorig jaar werd
in deze strafzaak de eerste rechtszit-
ting uitgeschreven. Op verzoek van
de raadsman van Masson werd zij
die dag echter voor onbepaalde tijd
aangehouden in verband met de
toen aanstaande behandeling in ho-
ger beroep van de eerste strafzaak.
Gelet op de lange tijd die inmiddels
sinds 1982 en de aanvang van de fei-
telijke vervolging is verstreken acht
het Openbaar Ministerie te Maas-
tricht het algemeen belang met
voortzetting van deze zaak niet ge-
diend, licht persofficier mr J. Nab-
ben toe in een gisteren uitgegeven
communiqué.

Weer medewerker
Toetanchamon

gearresteerd
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Opnieuw heeft zich
een medewerker van het Haagse be-
veiligingsbedrijf Toetanchamon ge-
meld bij de politie.

De 30-jarige Hagenaar werd al enige
tijd gezocht in verband met de bom-
aanslagen op SijthoffPers en de ge-
meentelijke sociale dienst in Den
Haag.
De man meldde zich gistermiddag
vrijwillig en is onmiddellijk in ver-
zekerde bewaring genomen. Het to-
taal aantal gearresteerde verdach-
ten is daarmee op vijf gekomen.

Ruimte voor wensen Kamer inzake belastingplannen

Hogere opbrengst door
schrappen aftrekposten

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Het schrappen
en beperken van aftrekposten
volgens de plannen-Oort le-
vert 175 miljoen gulden meer
op dan tot nu toe werd ver-
wacht. Minister Ruding (Fi-
nanciën) heeft dit de Tweede
Kamer laten weten. De extra
opbrengst ontstaat bij de zoge-
noemde gemengde kosten: af-
trekbare kosten die naast een
zakelijk ook een privé-karak-
ter hebben. Het gaat in alle ge-
vallen om de beperking van de
aftrekbaarheid van gemengde
kosten voor ondernemers.
De extra opbrengsten zijn naar vo-
ren gekomen op basis van een on-
derzoek van de belastingdienst.
Daarbij is gebruik gemaakt van ge-
gevens die door de bedrijven zeit
zijn verstrekt. Overigens rept Ru-
ding over een ruime onzekerheids-
marge die ten aanzien van denu ver-
wachte opbrengsten in acht geno-
men moet worden.
Met de extra financiële opbrengsten
van de plannen-Oort ontstaat voor
ministerRuding meer ruimte om te-
gemoet te komen aan wensen van
de Kamer om in de plannen wijzi-
ging aan te brengen. Zoals bekend
wil deKamer sleutelen aan de voor-
gestelde beperking van de aftrek-
baarheid van ziektekosten als bui-
tengewone lasten.
Daarnaast bestaan er in de Kamer
plannen om debeperkingvan de af-
trek van bepaalde gemengde kosten
(verblijf in het buitenland, bezoek
congressen) aan te passen. Voor
werknemers moet de aftrekbaar-
heid van kosten die zijn gemaakt
voor de aanschafvan computers en
bijbehoren deels overeind blijven',
vindt de Kamer.

Ziektekosten
Ruding maakte het afgelopen week-
einde al duidelijk aan bepaalde
wensen tegemoet te willen komen,
mits dieniet te duur uitvallen. Voor
een gematigder beperking van de
aftrekbaarheid van ziektekosten
maakte Ruding eerder al 150 mil-
joen gulden vrij. Vijftien miljoen is
nodig om de kosten van congresbe-
zoek tot 2000 gulden per jaar aftrek-
baar te houden. De aftrekbaarheid
van kosten voor computers boven
500 of 1000 gulden per jaar zou res-
pectievelijk vijftien of vijf miljoen
gulden kosten.
Het is overigens nog uiterst onzeker
of de behandeling van de belasting-
plannen in de Kamer volgens plan
kan verlopen. Diverse fracties heb-
ben zoveel tijd gevraagd voor hun
eerste inbreng, dat diemogelijk niet
op woensdag kan worden afgehan-
deld. In dat geval zou de regering
donderdag niet kunnen antwoor-
den. De Kamer zou dan in de nacht
van woensdag op donderdag door
vergaderen. Eerder heeft minister
Ruding al laten weten dat de debat-
ten uiterlijk op 2 februari afgerond
moeten zijn, wil 'Oort' nog in 1990
ingevoerd kunnen worden.
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In slaap gevallet
tijdens pornofilm
MAASTRICHT - Een Maas-
trichtse liefhebber van porno-
films heeft de vorige nacht lan-
ger in de sex-boetiek moeten ver-
toeven dan hem lief was. De man
was namelijktijdens de voorstel-
ling in zijn video-cabine in slaap
gevallen en ontwaakte pas rond
drie uur 's nachts. Maar toen was
het personeel al lang verdwenen
en de deur op slot.

In paniek belde de man daarom
de gemeentepolitie van Maas-
tricht, die pogingen ondernam
om achter contactadressen van
de sex-boetiek aan de Van Has-
seltkade te komen. Dat lukte
echter niet, waarna de pornokij-
ker de raad kreeg de komst van
het personeel de volgende mor-
gen maar af te wachten en zijn
tijd te doden met het lezen van
royaal aanwezige lectuur. Dat
heeft de man dan maar gedaan.
Pikante bijzonderheid daarbij is
dat het niet de eerste keer was
dat hem dat overkwam. Amper
14 dagen geleden was de man
ook al tijdens het kijken naar een
video-film in slaap gesukkeld.
Dat gebeurde in een sex-huis aan
de Grote Gracht. Toen was ech-
ter nog personeel aanwezig dat
de man tijdig kon wekken uit
zijn diepe slaap.

Opnieuw uitstel
OV-jaarkaart

voor studenten
Van onze correspondent

GRONINGEN - De invoering van
de OV-jaarkaart voor studenten
wordt waarschijnlijk niet gehaald
vóór 1 september dit jaar.Het is ook
uiterst dubieus of de overdrachtvan
de aanvullende studiefinanciering
aan de banken voor 1 september
wordt gehaald. De onderhandelin-
gen met de Nederlandse Spoorwe-
gen en de banken hebben vertra-
ging opgelopen. Het is bovendien
uiterst onzeker of de Informatise-
ringsbank, die zich bezig houdt met
de studiefinanciering en de tege-
moetkoming aan de studiekosten,
akkoord gaat met voorwaarde van
de NS voor de invoering van de OV-
kaart.

Dat zei TweedeKamerlid J. Wallage
(PvdA) gisteren tijdens een werkbe-
zoek van de vaste Commissie voor
Onderwijs en Wetenschappen aan
de Informatiseringsbank in Gronin-
gen. Hij sprak over 'technische pro-
blemen, waardoor het overleg!
wordt vertraagd. Hoe lang het uit-
eindelijk gaat duren voordat stu
denten over de vervoerskaart kun-j
nen beschikken, is niet duidelijk.
De verwachting is dat het nog een
jaarzal duren.
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kunst

Met internationale maskermanifestatie in Venlo

Groots mimefestival op
Zuidnederlandse podia
VENLO- Een internationale maskertentoonstelling met werkvan de Ita-
liaanse maskermaker Donato Sartori, die afgelopen vrijdagavond werd
geopend, vormt de opmaat van het Zuidrfederlands mimefestival, dat tot
en met 24 april in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg wordt gehouden.
In 36 schouwburgenen culturele centra worden in dieperiode 200 theater-
voorstellingen gegeven door nationale en internationale gezelschappen.
Bovendien staan er workshops en een seminar op het programma tijdens
de manifestatie Venlo Internationale Maskerstad, die in het kader van het
mimefestival wordt gehouden. De organisatievan het festival - de samen-
werkende podia in de drie provincies en het Nederlands Mimecentrum -
willen op deze manier ook in programmatisch opzicht inspelen op de
groeiende belangstelling voor de mime.

Het grootste mime-festival, dat ooit
werd gehouden. Zo kwalificeert Ide
van Heiningen, directeur van het
Nederlands Mimecentrum, dit festi-
val, dat wordt gesubsidieerd door
de provinciebesturen van Zeeland,
Noord-Brabant en Limburg. Van
Heiningen zei verder bijzonder ver-
heugd te zijn over de grote bereid-
heid bij de theaterdirecteuren om
de mime-kunst aan een groot pu-
bliek te presenteren.
Alle facetten van de mime komen
aan bod tijdens het festival: van de
traditionele pantomime a la Marcel
Marceau via declowneske mime tot
de naar bewegingstheater tenderen-
de 'mime-corporel'. Ook en vooral
zal de maskermime onder de aan-
dacht worden gebracht. Een kleine
dertig groepen zullen op het festival
present zijn, waaronder de befaam-
de Marcel Marceau en de Neder-
landse mimespeler Rob van Reijn,
die met 'Het Reyngoud Mysterie'
zijn veertigjarig jubileum viert. Ook
is een educatieve theatervoorstel-
ling geprogrammeerd, die de titel
'Het Uitzicht, in het donker zijn de
dingen...' heeft meegekregen. In
deze voorstellingen ligt de nadruk
op het gebruik van het masker in
combinatie met de lichaamstaal van
de speler.
Het festival, dat een budget heeft
van ruim twee miljoen gulden,
wordt voor de helft gefinancierd
door de provinciale subsidies. Daar-
naast heeft de organisatie enkele
sponsors weten te strikken en dra-
gen de deelnemende theaters hun
steentje by.

De manifestatie Venlo Internationa-
le Maskerstad, die in het kader van
het festival wordt gehouden, be-
staat uit drie onderdelen: de reeds
gememoreerde tentoonstelling in

het musuem Van Bommel-Van
Dam, een workshop en een interna-
tionaal congres met als thema: De
betekenis van het masker in het mo-
derne theater.
De tentoonstelling 'Sartori Theater-
masker-Maskertheater' is samenge-
steld door het maskeratelier Centro
Maschere e Strutture Gestuali uit de
beurt van Padua. Zij geeft een beeld
van de ontwikkeling van het thea-
termasker van Grieken tot nu en
van het werk van Amleto Sartori en
zijn zoon Donato. Deze laatste gaf
bij de perspresentatie een toelich-
ting op deze expositie, die in totaal
ruim 150 maskers laat zien, de mees-
te vervaardigd van leer. Hij noemde
de mime en de maskerkunst twee
magnetische tegenpolen binnen een
geheel. „De theatermakers en -spe-
lers hebben in het begin van deze
eeuw opnieuw ontdekt, dat hetmas-
ker iets puurs, spontaans en origi-
neels heeft en een uitstekend com-
municatiemiddel en gebruiksvoor-
werp voor hen is", aldus de masker-
maker, die verder meedeelde meer
geleerd te hebben van het opruimen
van het atelier van zijn inmiddels
overleden vader dan van zijn lessen
op de kunstacademie. Sartori, die
aanvankelijk werkte in de traditie
van de Commedia dell'Arte maar
zich daarna steeds meer met ver-
nieuwingen ging bezighouden en
voor grootheden als Dario Fo mas-
kers ontwierp, zal samen met zyn
medewerkers van 20 februari tot en
met 4 maart een workshop verzor-
gen waarin alle theoretische en
praktische facetten van het masker
maken aan bod komen. Op 5 en 6
maart wordt de maskermanifestatie
afgesloten met een congres, waarin
wordt ingegaan op de betekenis van
het masker voor de moderne po-
diumkunsten.

"Marcel Marceau is een
van de trekpleisters van
het Zuidnederlands mi-
me-festival. De inmid-
dels 64-jarige 'vader van
de pantomime' zal in
Nederland in totaal ne-
gen optredens verzor-
gen. Hij brengt zijn
nieuwste theatershow,
die het afgelopen thea-
terseizoen met veel suc-
ces in het. Parijse Théa-
tre de Champs Elysee in
première ging.

'Een beetje pijn',
een gouden greep

MAASTRICHT - Wat beweegt ac-
teurs om voor Harold Pinter te kie-
zen, een auteur die zyn teksten in
een ingewikkelde verpakking
pleegt te presenteren? In elk geval
was niet het feit dat de TV momen-
teel een Pinter-serie op het scherm
brengt er de oorzaak van. Toen To-
neelgroep Geleen (Tong) Pinter op
zijn repertoire nam, was daar nog
niets van bekend. Het komt de
groep misschien wel ten goede, met
een verhoogde belangstelling voor

zijn opvoeringen. Toegegeven, een
beetje een prestige-kwestie is het
wel, wantPinter spelen is een uitda-
ging. Dramatische spanning creë-
ren en vasthouden is deopgavevoor
regisseur (Jos Jonkers) en acteurs.

"n Beetje pijn' werd door Tong ge-
speeld in het Löss-theater, Maas-
tricht. Hoofdrolspeler Max de
Bruin, als Edward, werd geflan-
keerd door Ger Schoenmakers, als
echtgenote Flora, aangevuld met

Wim Schutgens in de woordeloze
rol van lucifersverkoper. Drie men-
sen die elkaar geen duimbreed toe-
geven als het om acteren gaat, al
was de grootste hap aan de hoofd-
rolspeler toebedeeld.

Edward en Flora vormen een echt-
paar van achter in de vijftig uit een
middenstandsmilieu, ergens in En-
geland. De volstrekt onbelangrijke
figuur van een lucifersverkoper is al
voldoende om de gevestigd-schy-
nende relatie tussen de echtelieden
te verstoren. Gevoed door hun fan-
tasie en een ongemotiveerd verlan-
gen naar relatie in niet te vervullen
dromen,zakt derelatie van het echt-
paar in elkaar als het kaartenhuis
dat het decor vormt voor dit spel.
De toeschouwers zijn ademloos stil,
in die sfeer is de spanning te snij-
den. Ze wordt beklemmend waar
elk gebaar, de minste gelaatsuit-
drukking, op korte speelafstand van
de tribune valt af te lezen en te be-
critiseren. Het vraagt van de acteurs
een sterke beheersing om de draag-
wijdte van toon en gebaar te beme-
ten. Voor de toonloze rol van Wim
Schutgens, te vergelijken met een
dommekracht, is die beheersing
evenzeer een opgave. Je zult maar
aandrang krijgen om te hoesten, te
niesten, je neus te snuiten.

In haar verleidingsscène met de bi-
zarre figuur van de lucifersman
(was hij wel lucifersverkoper? Was
hij misschien dief? Verkrachter?),
die gemakkelijk grotesk had kun-
nen worden, groeide Ger Schoen-
makers (Flora) naar een hoogte-
punt. De, zwarte, humor lag in de
monologen en dialogen van de
hoofdrolspeler besloten.
Van het invoegen van enig dialect
om de band met hetverleden te be-
nadrukken, konden wij persoonlijk
niet gecharmeerd raken. Naar ons
gevoel doorbrak dit alleen maar de
sfeer van het geheel.

Met Harold Pinter in zijn banier,
streeft het amateurtoneel naar een
hogere dimensie. Op 4 maart brengt
'Tong' Pinter in Kerkrade-West, bij
gelegenheid van het toneelfestival
dat georganiseerd wordt door to-
neelgroep 'Frohsinn'.

mya maas

Sharon Quartett sluit concertserie af
Circusnummer
op contrabas

MAASTRICHT — In het Wijn-
grachttheater van Kerkrade werd
afgelopen zondag de mini-serie Te
gast bij het Sharon Quartett' voor
een kleine honderd mensen afgeslo-
ten. Zij waren getuige van een gas-
toptreden van de Roemeense con-
trabassist Wolfgang Güttler, die tij-
dens dit concert heel nadrukkelijk
de eerste viool speelde. Van de mu-
sici, die bij het Sharon Quartett dit
seizoen te gast waren had de gitaris-
te Susanne Mebes de minst opzien-
barende, klarinettist George Pieter-
son de meest muzikale en Wolfgang
Güttler ongetwijfeld de meest spek-
takulaire inbreng.

Een solistisch optreden van een in-
strumentalist, die normaliter een
bescheiden, begeleidende rol krijgt
toebedeeld, heeft per definitie iets
Vvonderlijks en komisch. Door de

componisten wordt hier veelal op
ingespeeld: de muziek heeft nauwe-
lijks incintrieke muzikale waarde,
maar moet het hebben van de tech-
nische vaardigheden van de speler.
Zo ook in dit geval, waarin Güttler
welraad wist met detaken, die hem
doorFranz Hoffmeister in diens So-
lokwartet nr. 2 en Niccolo Paganini
in de Mozes-variaties werden opge-
legd. De contrabassist, die tien jaar
lang de gelederen van de Berliner
Philharmoniker versterkte, trok in
deze werken door zyn ongelooflijke
technische vaardigheden en zijn
doldrieste capriolen alle aandacht.
De vonken spetterden er als het
ware van af en dubbelgrepen, fla-
geoletten en razendsnel uitgevoerde
gebroken akkoorden en flitsend
passagespel brachten de toeschou-
wers in verrukking. Güttler voegde
aan dit circusnummer zingend en

gekke-bekken-trekkend de nodige
humor toe en het in de resoluut af-
gedwongen Zugabe zijn vingers en-
kele malen struikelen over de sna-
ren. Een kostelijke act* die door het
publiek zichtbaar werd geappre-
cieerd, al zal Herr VonKarajan deze
jankendeen krakende geluiden .
Te lachen viel er dus veel in het
Wijngrachttheater, te genieten van
goede muziek veel minder. Het Sha-
ron Quartett was niet echt op dreef
deze avond. Het Kwartet op. 76 nr. 2
van Haydn en het kwartet op. 51 nr.
1 van Brahms werden onrustig, on-
stuimig en soms zelfs tamelijk grof

uitgevoerd, waarbij zich herhaalde-
lijk intonatiefouten manifesteer-
den. De inbrengvan tweedevioolen
altviool was bovendien erg gering,
zodat de overtuiging ontbrak in dit
optreden. Dat het Sharonn Quartett
echter ook muziek kan maken, be-
wees het kwartet in het andante van
het strijkkwartetvan Haydn.Prima-
rius Gil Sharonn speelde zijn solo
heel fijnzinnig en prachtigvan toon
en werd daarbij genuanceerd en be-
heerst door zijn collega's begeleid-
Een wondermooi gedpeeld gedeel-
te, dat wel, maar helaas wat weinig
voor een hele concertavond.

jos frusch

" Het Sharon Quartett, niet echt op dreefafgelopen zondag

kunst en cultuur
redactie: jos frusch

Maastrichtse 'Ernani'
gedragen door Har Poels

MAASTRICHT - Als Dreikeunin-
ge-lustrumproductie bij gelegen-
heid van het eerste lustrum van
het 'Stedelijk Comité terBevorde-
ring van Muziekdramatische Pro-
ducties' ging zaterdagavond en
zondagmiddag in de beide malen
volle Maastrichtse 'Bonbonnière'
de opera Ernani van Giuseppe
Verdi. Traditiegetrouw werd deze
minder bekende opera van de be-
faamde Italiaanse maestro ver-
tolkt door mensen uit eigen regio
en afgestudeerden van het Maas-
trichts Conservatorium. Dit jaar
namen Adriaanvan Limpt (tenor),
Har Poels (bariton), Jean Segani
(bas) en Thea Vermeulen (so-
praan) de hoofdrollen voor hun
rekening. De koorpartijen werden
ingevuld door ledenvan het Lim-
burgs Vocaal Ensemble en het
Heugems Mannenkoor. In de or-
kestbak zat 'Sinfoniëtta Geleen',
aangevuld met blazers van het
Maastrichts Conservatorium. Re-
gie voerde wederom Frans Mee-
wis en de muzikale leiding had dit
jaar Peter Serpenti.

Vergelijkingen
Het was heel verstandig van
Frans Meewis c.s. om na de suc-
cesvolle 'Fledermaus' van afgelo-
pen jaarvoor deze beide lustrum-
voorstellingen een minder beken-
de opera te nemen. Bij 'grote' ope-
ra's is men al gauw geneigdverge-
lijkingen te trekken met de gepo-
litoerde opvoeringen van vaste
opera-ensembles uit deEuregio of
van vermaarde rondtrekkende ge-
zelschappen als de Milanese
'Compagnia'. Anderzijds brengt
een opera 'zonder meezingers'
ook weer problemen met zich
mee: men moet het voor het pu-
bliek onbekende gebeuren zowel
toneelmatig als muzikaal gaande
houden.Daarin zijn Frans Meewis
en Peter Serpenti zonder meer ge-
slaagd. Tegen de achtergrond van
een wisselend en sober, maar
steeds functioneel decor was er
een voortdurende op- en afgang
van medewerkers, waardoor het
statische element, inherent aan
opera-voorstellingen, grotendeels
ongedaan gemaakt werd.
Soldaten
Soldaten kunnen niet in de maat

lopen, laat staan zingen - dat vfl»
ik al uit mijn eigen diensttijd -9

de mannen uit Heugem bracht
dit ook netjes in praktijk. De d*
mes van het LVE, aangevuld i£twee Studium Chorale-leden, ~*
schikten zicht- en hoorbaar oVJmeer podiumervaring. V?,,
dank zij Har Poels, die een uits^kende Don Carios op het ton<?
zette, was deze productie als 6
heel zeer verdienstelijk. Niet*
leen vanwege zijn vorstelijk voOM
komen, maar meer nog door zjfl
vocale prestatie was hij zond
meer de koning van Ernani, "1
Thea Vermeulen als een goedec
geloofwaardige tegenspeelst*
Invaller Jean Segani vertolkte dj
in meer opzichten ondankbare*"van Don de Silva op niveau, **miste ik bij hem de afgrondde*
stem van de oorspronkelijk V<J*dezerol gecontracteerde Hub ".
ber. Adriaan van Limpt kon 1$
in de titelrol niet helemaal wa*
maken, ondat hij het 'knöde'
maar niet kan laten. Uit de c>rkeS
bak stegen, vooral in de strijkeI*
sectie, soms minder schonek^ken op; een combinatie van aH 1

teurs en niet-meer-amate^vormt toch blijkbaar geen geld*
kig huwelijk. Wanneer het Ma {̂
trichtse comité met de la"»,
naam kans ziet om in de toeko" 1

met uitsluitend (semi-)beroep.
krachten te werken, zal men ö?
ook buiten de Limburgse hoo>
stad kunnen laten zien en hore"

peter p. GraV^
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recept
Hartige saus van
gedroogde pruimen

Benodigdheden voor 4 personen: 20
gedroogdepruimen, 25 g boter, 500 g
mager rundvlees in dobbelsteentjes
gesneden van 1-2 cm, 1 grote ui ge-
peld en fijngehakt, zout en versge-
malen peper naar smaak, snufje

nootmuskaat, mespunt kaneel, 5 dl
water en 1 el citroensap.

Week de pruneaux 6 uur in zoveel
koud water dat ze onderstaan. Ver-
wijder de pit en snijd het vruchtvlees
in stukjes. Verhit de boter. Voeg de
dobbelsteentjes vlees toe en bak ze
rondom mooi bruin. Doe de uisnip-
pers bij het vlees en fruit ze, voortdu-
rend omscheppend tot ze glazig zien.
Breng het geheel op smaak met zout,
peper, nootmuskaat en kaneel en

roer alles goed door. Giet water bij
het vleesmengsel en breng aan de
kook. Temper de hittebron, doe het
deksel op de pan en laat het geheel 25
minuten sudderen. Voeg vervolgens
de geweekte pruimen en het citroen-
sap toe. Breng de saus opnieuw aan
de kook. Temper de hittebron en laat
de pruimenvleessaus nog 20 minu-
ten zachtjes sudderen. Serveer hier-
bij drooggekookte rijst.
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Sovjet-troepen
in april uit

Oost-Europa
ïDr'i ~ e Sovjetunie maakt in
j"ueen begin met de eenzijdige te-gtrekking van troepen uit de lan-
<W^ °ost-Europa. Dit heeft de on-
Si Juister van defensie, Vitaly
sd ?nov. gisteren gezegd in een ge-preK met de Oostenrijkse radio.

Michail Gorbatsjov
inklaarde verleden jaar december
i de Verenigde Naties dat de Sov-
eJinie binnen twee jaar50.000 man
g 5.000 tanks zou terugtrekken uit
ost-Europa. Sjabanov zei gisteren

de e terugtrekking zou geschie-
fii!» 'n twee fases. De eerste fase be-
jj^tapril dit jaar, de tweede in 1990.
adere byzonderheden gaf hy niet.

KLM: 11 miljard
voor investeren

Van onze redactie economie

j^STELVEEN- De KLM gaat de
in mende vijfjaarelf miyard gulden

esteren in nieuwe toestelllen,
Da»UWe geb°uwen en opleidingen.
1994Staat in het Meerjarenplan 1989-

gin n's u^ concurrentieoverwe-
De

gCn voor een groot deel geheim,
b zyn nodig in ver-
lucht met de exPl°sieve groei in de

goeri yoor de KLM was 1988 een
Sa . Jaarmet een groei van het pas-
jgiersvervoer van acht procent,
liof iVrachtvervoer steeg met maaruefst met elf procent.

brt^, dankzij de sterk gedaalde
'«ndstofkosten ontwikkelt de

2ioK,Stgevendheid van de luchtvaart
tn m positieve zin.

Voor begrafenis van keizer Hirohito 150 miljoen uilgetrokken

Jaarsalaris Akihito
vier miljoen gulden

TOKIO - De nieuwe Ja-
pansekeizer Akihito zal
hetzelfde salaris gaan
toucheren als zijn over->
leden vader Hirohito:
257 miljoen yen (vier
miljoen gulden) per
jaar, belastingvrij. Bo-
vendien zal de staat dit
jaar 2,5 miljard yen, 40
miljoen gulden, spen-
deren aan de kosten van
de keizerlijke hofhou-
ding.

De regering zal 2,6 mil-

jardyen (42 miljoen gul-
den) bijdragen aan de
kosten die het hof moet
maken voor de begrafe-
nis van keizer Hirohito,
die op 7 januari over-
leed. Afgelopen dins-
dag besloot deregering
in totaal 9,3 miljardyen,

150 miljoen gulden, uit
te trekken voor de be-
grafenis op 24 februari.

De Japanse keizerlijke
familie telt, naast het
gezin van Akihito, nog
15 leden. Die staan jaar-

lijks samen voor 217
miljoenyen (3,5 miljoen
gulden) op de loonlijst.
De Keizerlijke Huis-houdelijke Dienst, die
de financiële handel en
wandel van de keizerlij-
ke familie in de gaten
houdt, besteedt jaar-
lijks 8,3 miljard yen (133
miljoen gulden) aan sa-
larissen voor haar 1.130
werknemers en voor
het onderhoud van de
keizerlijke eigendom-
men.

Positief
Vanuit CDA en PvdA is positief op
de voorstellen van de minister-pre-
sident gereageerd. Mediaspecialist
Van der Sanden (CDA) gaf te ken-
nen niet tegen een uitbreiding van
de STER-reclame te zijn. Volgens
hem neemt de premier ook geen af-
stand van het regeerakkoord daar
waar het gaat om de commerciële
omroep. Bij de PvdA is men even-
eens voor een uitbreiding van de
STER.

Avro, Tros en Veronica en de vier
uitgevers (Elsevier, Perscombina-
tie, Telegraaf en VNU) houdenvast
aan hun plannen voor een commer-
ciële omroep. ATV-secretaris Jim
Bos: „Wat je vaststelt is dat com-
merciële televisie in de ons omrin-
gende landen steeds meer ingang
vindt. Nederland kan zich aan die
ontwikkeling niet onttrekken."

Pravda prijst
George Shultz

MOSKOU - De Pravda heeft gis-
teren een deels positief oordeel
gegeven over het werk van de
Amerikaanse minister van Bui-
tenlandse Zaken George Shultz.
De krant noemde hem 'één van
de architecten' van de dooi in de
relatie tussen Sovjetunie en Ver-
enigde Staten.

De Pravda benadrukte het ver-
mogen van Shultz om 'geduldig
te onderhandelen en oplossingen
voor ingewikkelde kwesties te
vinden' en was ook positief over
'zijn ervaren aanpak om compro-
missen te bereiken', een aanpak
die 'eenpositieve rol' zou hebben
gespeeld op de laatste top tussen
Reagan en Gorbatsjov.

De Pravda verweet Shultz wel
achter de Amerikaanse militaire
interventies 'in alle hoeken van
dewereld' te staan, zoals de inva-
sie in Grenada en deAmerikaan-
se bemoeienis met Libanon.

Shultz is niet betrokken geweest
bij de talrijke schandalen die de
Amerikaanse politiek hebben
geschokt, onderstreepte de Prav-
da, die verder - wat niet vaak ge-
beurt in deze krant - een portret
schetste van de minister als
mens, zijn belangstelling voor
golf, tennis en koken en zyn af-
keer van luxe.

Uitlatingen premier over commerciële omroep gehekeld

VVD woedend op
premier Lubbers

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De WD zal in de Tweede Kamer nadere uitleg
van premier Lubbers verlangen over zijn uitlatingen inzake
commerciële omroep. De liberalen zijn boos op de eerste mi-
nister nu hij door uitbreiding van de STER-reclame, de com-
merciële omroep overbodig wil maken. „Ik denk dat de pre-
mier daarmee op gespannen voet staat met de uitvoering van
het regeerakkoord", aldus WD-mediaspecialist' Hermans
voor de NCRV-radio. Minister De Korte van economische za-
ken liet zich in dezelfde bewoordingen uit.

Hermans wees erop dat in het re-
geerakkoord de mogelijkheid voor
commerciële omroep wordt gebo-
den als drie A-omroepen daarvoor
.te zamen met uitgevers een plan
maken. Dat plan, opgesteld door
Avro, Tros en Veronica (de ATV-
omroepen), is er inmiddels. Deze
week praten de ministers Brinkman
(WVC) en De Korte (Economische
Zaken) met adverteerders over de
zaak.
Het WD-Kamerlid zei verder dat
het plan van Lubbers niet die com-
merciële omroep brengt die de WD
voorstaat. „In feite roept Lubbers
de niet ATV-omroepen VARA,
KRO en NCRV, op eens wat com-
merciëler te gaan' denken", aldus
Hermans.

Geknoeid
De hechtenis van de vorige weekaangehouden directeurvan de Ant-
werpse handelsfirma Cross Link is
gisteren verlengd. De man heeft in-middels bekend dat hij heeft ge-
knoeid met vrachtdocumenten.
De Antwerpse onderzoeksrechter

bevestigde dat Cross Link samen-
werkte met de uit Irak afkomstige
zakenman Barboutti, die ook in de
Bondsrepubliek Duitsland is ge-
noemd als spilfiguur bij de bevoor-
rading van Libië.

binnen/buitenland

Voetbalbons
krijgt schuld
Heizeldrama

»e " SSEL - De openbare aankla-
"ln het Heizel-proces heeft giste-
J* belangrijk deel van de
%) voor het drama gelegd bij de
de secretaris-generaal van« Belgische voetbalbond, Albert

De Procureur des Ko-
tend ac^lt e beschuldigingen te-n Roosens en de voetbalbond be-zen en eiste een veroordeling.
y
|3ls bekend vielen er nog voor hetgm van de Europacup-fmale tus-" Livérpool en Juventus, op 31f 1985, 39 doden.
terpCUreur Paul Erauw wraakte gis-
,je nde keuze van het totaal verou-

Heizelstadion voor de wed-
e )̂(1- Hij verweet Roosens verder
jj lichtzinnige voorbereiding.
„/°£ het negeren van een zwarte
jj*"*! ontsnapte de voorverkoop,

1^ elke controle en konden er Ita-
If. **| terechtkomen in het als neu-
*« bedoelde 'dodenblok' Z.

Vteu^ had overigens evenmin
ftiiu rin£ voor de leiding van dew<swacht, die „klaarblijkelijk al
m *^eer overtuigd was dat er lam-
lto en in plaats van hooligans op
Va .f Waren"
ren aag ' b'J devoortzetting van het
gJ^'S'toir, zal ook de rol van de
"ien llooligans zelf aan deorde ko-

Jaruzelski spreekt
niet over toelaten
bond Solidariteit

WARSCHAU - De Poolse partijlei-
der, generaal Wojzech Jaruzelski,
ging gisteren tijdens de zitting van
het Centraal Comité in Warschau
niet in op de vraag of het verboden
vakverbond Solidariteit weer toege-
laten moet worden.

Jaruzelski pleitte voor een verder-
gaand pluralisme in de Poolse sa-
menleving met inbegrip van de op-
positionele bewegingen. Hij verde-
digdemet nadrukzyn hervormings-
politiek.

De secretaris-generaal van het Cen-
traal Comité, Marian Orzechowski,
zei dat de tijd rijp is voor een beslis-
sing over de kwestie van het vak-
bondspluralisme. * Orzechowski
wees erop dat er garanties moeten
komen dat de situatie van 1981 zich
niet herhaalt „toen fabrieken het
strijdtoneel werden van politieke
discussies".

Orzechowski is verantwoordelijk
voor de resolutie over vakbondsplu-
ralisme, waarover het Centraal Co-
mité vandaag beraadslaagt. Over de
inhoud van deresolutie is nog niets
bekend. De leider van Soldariteit,
Lech Walesa, heeft recentelijk ver-
klaard dat het verboden vakver-
bond zal meewerken om een eind te
maken aan deeconomische crisis in
Polen op voorwaarde dat Solidari-
teit weer wordt toegelaten.

Tweede aanhouding in Antwerpen wegens levering goederen

Bonn: fabriek in Libië
kan gifgas produceren

BONN - De regering in de
Bondsrepubliek is tot de slot-
som gekomen dat een chemi-
sche fabriek van Libië, die met
Westduitse hulp zou zijn ge-
bouwd, in staat is gifgas te pro-
duceren. Dat heeft de West-duitse minister van financiën,
Gerhard Stoltenberg, gisteren
gezegd. Het is hiermee voor
het eerst dat Bonn instemt metde visie van de Amerikaanse
regering, die haar verdenking
van Libië al weken geleden
openbaar maakte. De autori-
teiten in de Bondsrepubliek
hadden tot voor kort sceptisch
op de beschuldigingen van
Washington gereageerd.

Libië houdt vol dat de fabriek in
Rabta, op zon tachtig kilometer van
de hoofdstad, louter is bedoeld voor
de produktie van medicijnen. De
bewijzen die het bewind in Tripoli
hiervoor heeft overlegd, hebben in
het Westen nog slechts weinigen
overtuigd.

In deBondsrepubliek is een gerech-
telijk onderzoek begonnen naar de
betrokkenheid bij de bouw van de
fabriek in Rabta van de Westduitse
onderneming Imhausen-Chemie.

Ook bij andere Westduitse bedrij-
ven hebben de autoriteiten getracht
nadere inlichtingen te verkrijgen.

Het Amerikaanse weekblad Busi-
ness Week stelt dat bedrijven uit
niet minder dan twaalf landen heb-
ben bijgedragen aan de financiering
of de bouw van de vermeende che-
mische wapenfabriek in Rabta. Vol-
gens het weekblad was een aantal
van de betrokken bedrijven niet op
de hoogte dat hun leveranties bij de
omstreden fabriek in Libië terecht
zouden komen.

In Antwerpen is inmiddels een
tweede aanhouding verricht in ver-
band met de levering van goederen
die gebruikt zouden zijn voor de
bouw van de vermeende gifgasfa-
briek in Libië. Het gaat om een me-
dewerker van een inmiddels faillie-
te transportfirma in Antwerpen, Sa-
nexomar. Hij wordt verdacht van
valsheid in geschrifte en misbruik
van vertrouwen.

VS bezig met
uitbreiding

gifgaswapens
WASHINGTON - De Verenigde
Staten zijn op dit moment koploper
van de wereld op het gebied van de
technologie van chemische wapens
en zij zijn van plan de komende tien
jaareen miljoen nieuwe binaire gif-
gaswapens te produceren. Dit heeft
de Amerikaanse krant 'The Was-
hington Post' gemeld.

Moskou heeft in 1987 de productie
van gifgaswapens stopgezet en aan-
gekondigd een begin te maken met
de vernietiging daarvan. De VS zijn
voorstander van een internationaal
verbod op het gebruik van chemi-
sche wapens, maar Amerikaanse
functionarissen hebben gezegd dat
de VS slechts met de produktie zul-
len stoppen als er een effectief ver-
bod op de productie mogelijk is..

punt uit
Inspectie

De chartermaatschappij Air"
Holland heeft in de nacht van
zaterdag op zondag een inspec-
tie uitgevoerd op haar drie.
Boeing 7575. Dit op verzoek
van vliegtuigfabrikant Boeing,
Gekeken is naar de bedrading**
van het brandmeldingssysteemTj
vanuit de cockpit naar de'--
brandblusflessen. Bij de drie
757'svan Air Holland is alles in
orde bevonden. De inspectie,,
had geen gevolgen voor de-
vluchtuitvoering. Vorige week
is naar aanleiding van de ramp 'met een spiksplinternieuwe
Boeing 737 van British Midland
al een soortgelijke inspectie
uitgevoerd aan de 737-vloot van'
deKLM en Transavia.

Drugsmokkel
Siem W., ooit winnaar in het tv-
programma 'De sterkste man.
van Nederland', is gearresteerd
voor medeplichtigheid aan
drugssmokkel. De rijkspolitie
verdenkt hem ervan betrokken
te zijn bij een grote heroïne:
zaak, die al in een aantal Euro-
pese landen totarrestaties heeft
geleid. In totaal is er 66kilo her-
oïne opgespoord. Bij W. werd
tijdens een huiszoeking een pi,-
stool in beslag genomen.

Overleden
Het CDA Tweede-Kamerlid mr.
G. van Muiden is vrijdag in een
ziekenhuis in Oostenrijk over-
leden aan de gevolgen van een
hartinfarct. Van Muiden is 58.
jaar geworden. Van Muiden bc-:
vond zich in Oostenrijk voor;
een skivakantie. Hij heeft- met
een korte onderbreking - vanaf
1977 zitting gehad in de Tweede
Kamer.

Carapatiënten
De gevoeligheid van de lucht
wegen bij CARA-patiëntert
voor huisstof neemt niet af als
zij ouder worden. Kinderen'
met CARA, die niet gevoelig
zijnvoor huisstof, hebben bete-'
re vooruitzichten dan zij, die-
daarvoorwel gevoelig zijn. Dat
concludeert drs J. Gerritsma in'
het proefschrift, waarop hij op-
-25 januari aan de Groninger'
universiteit promoveert tot
doctor in de geneeskunde.

Afgelast
De Spaanse luchtvaartmaat-'
schappij Iberia heeft gistereff
ongeveer 100 vluchten afgelast,
waarvan 36 naar diverse bc-_
stemmingen in Europa. Oor-
zaak is een staking van vlieg-
tuigmonteurs die weigeren het
werk te doen van collega's die
door de directie van Iberia zijn
ontslagen, omdat zij tijdens een
eerdere werkonderbreking ge-
weigerd zouden hebben het mi-
nimale onderhoud te verrich-
ten. De vakbond van de mon-
teurs eist een eigen CAO en
heeft voor 20 en 27 januari nog
twee stakingen aangekondigd.

Vuurwerk
Minstens 43 mensen zouden op
slag zijn gedood en vier werden
ernstig gewond toen in een
Vietnamese bus vuurwerk con-
tact maakte met een sigaret en
ontplofte. Aldus meldt de Viët-!
namese krant Nhan Dan. Het
vuurwerk was bestemd voor de
viering van het Chinese Nieuw-
jaarop 7 februari.

Zieke vis
De bot en de aal in de Wadden- ;
zee hebben te kampen met
ziekteverschijnselen doordat
de (spui)sluizen een jojo-effect "hebben op het zoutgehalte van ,
het water. Dit is het voorlopige „
resultaat van een onderzoek,
door Rijkswaterstaat en Rijks-
instituut voor visserij onder-
zoek naar ziekte onder vissen iij»;
de Waddenzee.

Radiodieven
Vier militairen diezijn gelegerd
in Amersfoort, zijn aangehou-
den op verdenking van de dief-
stal van autoradio's ter waarde
van 100.000 gulden. Gedurende
het inmiddels bijna afgeronde
onderzoek zijn 63 diefstallen
opgelost. De verdachten heb-
ben bekend. De militairen, een
beroepskorporaal eerste klasse
en drie dienstplichtige huzaren
stalen de radio's uit personenr
auto's op de kazerne en in om-
liggende gemeenten. Het Mare-
chaussee-rechercheteam heeft
tijdens het onderzoek ook 28
helers kunnen aanhouden.

Protest
Op 220 Friese openbare basis-
scholen zal morgen noodge-
dwongen geen les worden ger
geven. De ouders van de leer-
lingen zullen hun kinderea
thuis houden. Ze doen dit uit
protest tegen het onderwijsbe-
leid van minister Deetman. Di)t
heeft secretaris A. Hooghierft-
stra van het Provinciaal Be-
stuur Friesland van de Vereni-
ging voor Openbaar Onderwijs
(VOO) gisteren bevestigd. De
VOO is een organisatie van
ouders die de kwaliteit en de
toegankelijkheid van het on-
derwijs wil bevorderen.

Stakingen
en mist hebben
er gisteren in
Italië voor
gezorgd dat
vrijwel het hele
luchtvaart
verkeer stil
kwam
te liggen.
Duizenden
passagiers
moesten op de
luchthavens
achterblijven.
Waar niet
werd gestaakt,
was het de mist
die
verhinderde
dat vliegtuigen
konden landen
of opstijgen.
Gisterochtend
staakten de
piloten van
Alitalia en Ati
twee uur. Zij
zijn van plan
dit ook de
komende
dagen te doen.
Een aantal
luchtverkeers-
leiders voerden
de hele dag
actie en willen
ook donderdag
het werk
neerleggen.

(ADVERTENTIE)

*«Ja^Ta jut» Wf "j&SÊk "mJES^^^^^^
__jjos^""~ mt -\' H■ ■ij

_______W_W^^^
''■'.- _________/■{* ■'■■_■' ' ■'■■■;:L-.LtL>_-'' 'L'-^ tij ■___*■■' -L^L_}:'-L'-%

snderdguld «IQQ
-il n ||, r " " /

Wievoor eenziektekostenverzekeringmeerbetaalt 7V>roplfkriC VW7PkpI"H HÜYTt7dan nodig is - en dat is vaker het geval dan u denkt- ZAJigPMJUö *^_Z^!_Z!l;z____^'_?__\_T"
kan datveranderen. WUtu een ziektekostenverzekering fl" "^NTVANG IK MEER INFORMATIE ~|
waarbij u nietstruikeltover de hoogtevan de premie.dan .3 EN £EN GEHEEL VRIJBLIJVENDE OFFERTE, iis VGZ de aangewezenmaatschappij.Want bij VGZ bent '. Naam. m/v .u tegen een aantrekkelijke premie zorgeloos verzekerd. Adr . Postcode-VGZ heeft tevens een nieuwe, unieke verzekerings- ___'.' Ti-vorm voor u ontwikkeld: de Instappolis. Bij deze polis
kunt ukiezen uitwel 8 verschillende mogelijkhedenvoor eroep ,
een eigenrisico. Daarbij heeft u ook nog het recht om Geboortedatum man: vrouw:

de hoogte van uw eigen risico te veranderen, ongeacht Gewenst eigen risico: f Klasse: —
uw leeftijd of gezondheidstoestand. f~mti kinderen: waarvan boven de 16 jaar: I

Uiteraard is hetpakketvan VGZteveelzijdigomhier Huidige verzekeraar: j£
volledig op te sommen. Maar met één gratis telefoontje ?on 'n «"" ongefrankeerde envelop'opsturen aanVGZ, ; |„.„„,'' „,„- .___._.. ~ i "■ Antwoordnummer 292,6500VC NIJMEGEN. _naar 06-0199 of me. de ingevulde couponkr.,gtu een | VOLKSGEZONDHEIDSZORG-VGZ ONDER- Ï_P3*\ Iuitgebreid informatiepakket en een geheelvn>bli)vende LINGE WAARBORGMAATSCHAPPIJva r^
offerte toegestuurd. Ook voor meer informatiekunt u Of bel £?l*atis 06-0199 SOons altijd op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur bereiken. I , Ü *_'_ —— J
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KORSETTERIE-: LINGERIE
MET EEN SPECIALE

AFDELING ELASTIEKE
KOUSEN EN MEDISCHE

BANDAGES,
OOK NAAR MAAT.

1Levering ziekenfondsen

Op alle niet-afgeprijsde artikelen
10% korting, uitgezonderd

maatwerk en medische artikelen.

KORSETTERiE-UNGERiE. UNIEKE BALANSOPRUIMING
KORSELETS grote maten van 189- v00r89,00 PANTY'S speciaal voor pantalon van 24,50 v00r12,00 H
KORSELETS EN PANTYLETS met buikversteviging BH lange maagband van 85- v00r39,00 Wf
van 139- voor 79,00 BH met beugel D-E cup van 69- v00r35,00 fcp| TM
KORSELETS lichtgewicht van 139,95 v00r69,00 BH naadloos katoen van 29,95 voor 17,00 ■WN|
PANTYLETS lichtgewicht katoen NACHTHEMDEN 169-, 139- 119,-, 89- nu vnaf 29,00
van 169- v00r 59,00 PYAMA'S van 69- v00r35,00 ■ N»
MEDISCHE RUGBAND van 180- v00r98,00 HUISJURKEN halve prijs & I
GAINES met sluiting van 110- v00r59,00 DUSTERS badstof 299-, 229-, 119- nuvanafs9,oo ■ M
PANTY'S met lange pijp van 69- v00r39,00 GEZONDHEIDSONDERGOED ■ W
PANTY'S slipmodel van 49- voor 29,00 angora en wol, restanten halve prijs , wi
PANTY'S slipmodel van 34,90 voor 19,00 SLIPS badstof 3 stuks voor 10,00 I M

■VOlSwUwl IC 11Cil IdCiVWI w"l lUUllvl Saroleastraat 50, Heerlen, tel.: 045-713419.

PE SPECIAALZAAK WAAR U DESKUNDIG WORDT GEADVISEERD j

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d.
12-1-1989 zijn de volgende faillissementen:

A. UITGESPROKEN:
1. Eyeapple Fashion Industries (EFI) BV, De

Koumen 26, Hoensbroek gem. Heerlen.
Rechter-commissaris: Mr. G.M.C.J.

!*" Gemmeke-van Delft. Curator: Mr. I.C.P.Th.
M. Bakers, Tempsplein 21-22, 6411 ET Heer-
len, tel. 045-719005 (flnr. 13623).

De aan voormelde vennootschap definitief ver-
leende surséance van betaling (m.i.v. 24-3-1988
tot 24-9-1989) is bij voormeld vonnis ingetrok-

; ken.

; B. OPGEHEVEN:
2. M4Computers BV, Stationsstraat 21, Maas-

tricht (flnr. 13199).
3. Henk Sniekers BV, h.o.d.n. Het Dusseltje,

Dorpstraat 69, Nuth, nevenvestiging te
Hoensbroek, Hoofdstraat 113 (flnr. 13556).

■ I

LEZERSSERVICE

Limburgs .Dagblad
ERNST MOSCH |

und seine
Original Egerlander Musikanten

zaterdag 18 februari 1989
Rodahal - Kerkrade

Entree ’ 35,- en ’ 40,-.
■

Kaartverkoop bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en deVW Vaals. 92139

Nette in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 36x

6000 - 118,- 132- 143- 198-
-12000 186,- 229,- 257- 279- 389-
-18000 278- 337- 386,- 418,- 584,-- 24000 370- 448,- 515,- 559- 779,-

-; 28000 432- 526,- 601- 653- 909-
-42000 644- 784- 898- 973,- 1364-

Effect. rente vanaf 0,81% per maand
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag lussen

’ 1000-en ’ 100000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le. 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar. 99099

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd_ (gediplomeerd) kredietintermediair ___

Harmonie St.-Cecilia 1866, Geleen,
zoekt met spoed

een DIRIGENT
■ voor het harmonieorkest (65 muzikanten, afd.

uitmuntendheid). Repetitieavond is op vrijdag.
Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen aan

harmonie St.-Cecilia 1866, Itterbeek 2,
6166 GH Geleen (tel. 04490-4760).

I NICE-MONACO 7 dagen ’ 599,- fI ZWITSERLAND 5 dagen ’ 499,- fI BERLIJN 3 dagen ’299,- f
f BERLIJN 4 dagen ’419,- fI LONDEN 3 dagen ’339,- fI LONDEN 4 dagen ’449,- f
f PARIJS 3 dagen ’279,- fI PARIJS 4 dagen ’399,- ff PARIJS 5 dagen ’499,- ff
I OBER-HARZ 5 dagen ’499,- I
I LUGANO 7 dagen ’749,- M
I OOSTENRIJK 10 dagen ’795,- ff

jOkEEN UNIEK BUNGALOWPARK INV^JJf ZANDVOORTAAN ZEE
y^iiwißMiniiiL» 1 MPQS —¥&■ *Ww ___"' '

M_W%j___.Èi.WL:. 'f^ÊÈiL _r***êi Jêf*^% CPC RBHmIR h

wÊfim P**18^"'Supermodern subtropisch golfslagbad «&K^Wll

'n Dogje winkelen in Haoriem ofkmsietS^ -«^m^km. fw^^^^lfej^iH^t «"IUB |^^ ■*_*! f&__\ ______W&?

___SW/9^S_t_W&!flMr ■ _nv WtJUfmnmm^m^mf^j. <■ ■■"■■-.>,■_■. ï &:£i%s3* _BB——T. é____ '-___ ïï^vv: : ■ v.—**sH 2^^^lM#^l »■ WWÊÊÊÊ___________¥■■ _9 _e_W, 1W ififl Sportief zeilen en branding-surfen «„_,„» fio. " „_.„„:.„ wprtpnnon m_\_*>£$_ m______Fm__Ém W&*__l' __¥' W_s___ B^l m^^mhjiMMl bomen per nets de omgeving ventermen

91 -WW$ -"> & '■■' _Ws__¥ $&m W*"Z-:-'' ■ f ifltltiiMWm :F.y. Jï. *_..■"> ____. ___* ._f_ ___ __\ mm __/■ ?_mm\ _ #1H _____
"■ __^^^w*& f^ j_ÉsL___*_dHÈti \_\f__\_f_ _\ Wêè_\ H^9 BBwJjgLjjQn

Verrassende <*mn_ j W ___m W" *'? ''*: j__tsm_W_l S Pi'llÉlllP ___È___WÊ___\ '^^rttaSwonï^ urn

i^ffli HU "1 111"^*§W3aß ■■■■— _tm_':f*yJSSÉÊ: '>^ÈSë } >S. $^k&£_____\
S^'^fev^Jm :^^'

B[ f^Bj Ma!f«'w 'liiH
_w_Z*__\___v&W __m*___W—__\ é_______\

m_—_——WÊbJtÊÊ_——-——_ï_b '^^^":' ■ "■■;';:'''':::' 191

JEKUNT 'T ZD LEUK NIET BEDENKEN OF 'TKAN!
Wie vakantieplannen maakt, moet kiezen. Wordt 't wandelen van het nieuwe bungalowpark zijn gegroepeerd rond een plein. Het Het Bungalowpark in Zandvoort biedt veel:

of winkelen? Grote stad of natuurgebied? Golfslagbad of strand en zee? geheel is overdekt met een reusachtige transparante koepel, zodat er
Vendorado maakt uw keuze heel wat eenvoudiger. Want u altijd een behaaglijk klimaat heerst. Ji^^kunt 't zo leuk niet bedenken of t kon... in en om Zandvoort aan Zee. levens omvat net park een direktaan net strand gelegen meftennjs. en s^b^n.bngies- en vergaderakkommodatie" sport-restauram.

Komende zomer bent u welbm in een grandioos nieuw bungalowpark Boulevard-gebouw, met onder meer 125 appartementen. Alle met J^JÏ^^in ZandvOOrt Uitzicht Op Zee! Sport, spd en ontspanning:" midgetgolf " Pit-Pat " jeude boules" jockpot/outomatenhal

Ook als ude andere Vendorado parken al kent, wordt dit beslist Het Bungalowpark in Zandvoort gaat eind juni open. Wilt val »ftoe'to*stTond-zeeeflduinen-

een unieke ontdekking: wat een komfort, wat een luxe, wat een spor- eerder op vakantie, of gaatu liever naar bijvoorbeeld Limburg of de Ir "nATu/lfïVICKI" QTI MlDkiï lhVCOinCDl" "
tieve en ontspannende mogelijkheden! En dat allemaal midden tussen Duitse Eifel? Vraag dan toch de folder aan. Want daarin vindt u uiter- : IJAI yyil lis iucn. 3 ■UUK "*" uc rwLucKi
öïb en ui.ij^ummoiiuu M.uyu.,r «u _ o \;„„j»m j„ Oxn^l^^nrl/on ' Alles over Loohorst, Hetlbachsee, Weerterbergen en het nieuwe bungalowpark in

" de duinen, op slechts een paar minuten lopen van strand en zee. aard ook alle informatie over deandere Vendorado Bungalowparken. . Zandvoort leest ujn de Vendorado fdder Gebruik deze ~„„ u dje gezenige
De winkeltjes, restaurants en andere centrale akkommodaties Loohorst, Heilbachsee en Weerterbergen. ; kleurenfoto gratis toegezonden!

i Naam: J
Straat: J
Postcode: Plaats: J

J_^_^ _ Telefoon:
I _\__m I9mk \^mW^\k Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naai:

WyÊ MW. __9__W__LM '\^Ê^mmW Vendorodo, Antwoordnummer 10072,4800 VB Breda. Er ligt ook een folder voor u kloar
vmmmm m^mr^mmW i bij V&D, ABN Bank, D-Reizen en de grote postkantoren. u0 1

Bd voor informatie en reservering: 020-6656565 k , ....... --------t



'Vooral hogerpersoneel in de knel'

Vakcentrale MHP ziet
niets in verdere ATV

OUTEN - De vakcentrale MHP heeft geen behoefte aan ver-
L*e arbeidstijdverkorting (ATV). FNV-voorzitter Stekelen-
<s*ë kondigde onlangs aan dat de grootste vakcentrale via een
passief offensief wil proberen verdere ATV van de grond te
3pn waarbij deFNV in eerste instantie mikt op een 36-urige
Zim eek- Maar de MHP, vakcentrale van hoger personeel,
5j daar niets in, zo maakte MHP-voorzitter Jos Werkhoven

5 steren op een bestuursvergadering in Houten duidelijk.

kIKHP vindt al lang dat ATV niet
lto J^t. Vooral het hoger personeel
Mai »

in e doordat arbeids-
fasen die dank zij ATV vrijko-
&aa ?nv°ldoende worden herbezet,
evn r neemt de werkdruk on-

vredig toe, meent de MHP.

Werkhoven ziet meer heil in scho-
ling, vormen van (deeltijd) ver-
vroegd uittreden in combinatie met
een gematigde loonkostenontwik-
keling. Dat biedt volgens Werkho-
ven de beste garantie voor een we-
zenlijke vermindering van de werk-
loosheid.

De MHP-voorzitter had verder forse
kritiek op de PvdA-plannen om de
koppeling tussen lonenen uitkering
volledig te herstellen. Ook wil de
PvdA tot het jaar 2000 geen verdere
verlaging van de belastingdruk.
Werkhoven noemde de PvdA-plan-
nen 'oude wijn in oude zakken.
In een verbeterde economie met
gunstige groeiverwachtingen moe-
ten alle burgers op een aanvaardba-
re en evenwichtige wijze kunnen
meedelen. Dat geldt ook voor het
overheidspersoneel en voor de uit-
keringsgerechtigden. Dat is echter
iets anders dan het kritiekloos te-
ruggrijpen naar de instrumenten uit
de jaren '70, aldus Werkhoven.

Winstdaling
Macintosh

'°sh ■ ~ **e* textielconcern Macin-
°nd Ul* dat eigenaar is van
tijmeil meer Superconfex, Kwan-
Voh' Halfords en Piet Klerkx, heeft
biin^ aar een omzet geboekt vanJ}}8 I>l miljard gulden tegen 970\vj'J°en gulden in 1987. De netto-
'9B7 w 3' 'n vergelijking met dievan
rjg. "^scheiden zyn, zo heeft de
ters v.an bestuur van Macintosh gis-en laten weten.
öeomgev J"2etgroei is vrijwel geheel het
Half van de consolidering van
Ca S' waarvan in 1987 alleen
hgjj^ de resultaten van het tweede
Kie|!?ar waren verwerkt, en van Piet
°Hv e winstdaling komt niet
b 6sterwacht. Al in mei verklaarde
\vjn "ursvoorzitter Beijer dat de
stüu ager zou zijn. Deraad van be-
bete^. Verwacht voor dit jaareen ver-
tfift g van de financiële resulta-
C>e 'rdalin ad Van bestuur schrijft dat de

1*leel k
Van de winst voor een groot

eu n het gevolg is van uitgevoerde
bij gte verwachten reorganisaties
ha ?e Nederlandse produktie- en
Pajplsondernemingen (Macintosh
öenn^' Macintosh International en
Maê' ICn Smits)- De activiteiten van
iijn lntosh Falcon en International
gen er 1 januaridit jaar overgedra-aan Stercotex in Amsterdam.

Ommezwaai
Werkhoven had geen goed woord
over de „ommezwaai" van minister
Van Dijk (Binnenlandse Zaken).
Tot woede van de bij de MHP aan-
gesloten bond van hogere ambtena-
ren CMHA besloot de minister tij-
dens het ambtenarenoverleg een
aantal maatregelen die gunstig uit-
pakken voor de hoger betaalden te
schrappenen te vervangen door een
algemene loonsverhoging voor
iedereen van laag tot hoog. De
CMHA wijst in tegenstelling tot de
drie andere centralesvan overheids-
personeel het onderhandelingsre-
sultaat af en stapt waarschijnlijk
naar de commissie Albeda.

Werkhoven noemde Van Dijk een
„draaikont". De minister is al zijn
uitspraken en voorstellen van de
laatste maanden vergeten. Boven-
dien gaat hij voorbij aan het feit dat
de hogere ambtenaren er qua ar-

beidsvoorwaarden bekaaid afko-
men vergeleken met collega's in het
particuliere bedrijfsleven. De
„draai" van de minister leidt dan
ook tot verdere demotivatie en tot
vertrek van hogere ambtenaren
naar de particuliere sector, zo voor-
spelde Werkhoven.

beurs-overzicht
Dollar hoos;

- Hoewel de dol-
ste

gls*eren m een zeer vaste
tjerrVning verkeerde was er op
op„ Amsterdamse effectenbeurs
tee sprake van een euforie. In-
2ep "deel, de beurs opereerde
alp ehoedzaam en kwam in het
De tmeen niet vel*der dan be-
ukte koersstijgingen.
in',hield verband met het feit dat» ac Verenigde Staten de ban-n gesloten bleven, waardoor
t
vanuit Wall Street weinig rich-ggevends viel te verwachten.
zichtnam bovendien enige voor-cntigheid in achting in verband

et <je publikatie komende
oensdag van de Amerikaanse. algemene stemmingsindexpmg 0,1 punt vooruit naar 162,2.Jj? °ude ANP-CBS-index gingor jQO punten heen: deze steegl Punten tot 300,2. De CBS-

on ir l̂ndex sloot 0.8 punt hoger
kï r\_' maar exclusiefKoninklij-e uhe was de stijging kleiner:
aklJ?U, nt tot 171,9. De omzet in«andelen was met f 735 miljoenbehoorlijk.
v "J^el het enige fonds dat flink«n de hoge dollarkoerskon pro-
beren was Koninklijke Olie, het
laS?St gevoelige fonds voor dol-'arbewegingen. Het olie-aandeeloni 240 hoger °P f243,90. Ook
_l\t- e °Ptiebeurs waren de olie-"Pties met ruim 12.000 contrac-ten favoriet.nilever, waarvoor op de optie-__ l eveneens veel belangstel-"ng bestond, verliet de effecten-Jjarkt f 0,80 hoger op f 123,70."oogovens werd f 0,90 terugge-pakt naar f 75,10. Akzo en Phi-
zen S n met minimale verlie-
d

n en KLM eindigde onveran-

Pentagon bouwt
voor miljard dollar
in het buitenland

WASHINGTON - Het Amerikaanse
ministerie van Defensie wil in het
belastingjaar 1990 voor 8,6 miljard
dollar projecten bouwen. Daarvan
zal voor 1 miljard worden gebouwd
in het buitenland.

Op de begroting heeft hetPentagon
in totaal 557,9 miljoen dollar gezet
voor het bouwen aan de NAVO-in-
frastructuur in Europa. Daarvan zal
alleen al 316,1 miljoen worden uit-
gegeven in de Bondsrepubliek. De
rest wordt uitgegeven in Groot-Brit-
tannië en Italië. Buiten Europa zal
vooral worden gebouwd aan Ameri-
kaanse bases in de Filippijnen en
Zuid-Korea.

Zes OPEC-landen
bezitten 70 pet

van olie-reserve
NICOSIA - Zes lidstaten van de or-
ganisatievan olie-exporterende lan-
den OPEC, waaronder v;jf Golfsta-
ten, bezitten samen 70,5 procent van
de bewezen oliereserve van de we-
reld. Dat heeft de Middle East Eco-
nomie Survey MEES gisteren ge-
meld.
Het gerespecteerde blad stelde dat
de reserves van de 'grote zes' de af-
gelopen vijfjaar met 308 miljard va-
ten zijn gestegen tot 699 miljard va-
ten. Die landen zijn Saoedi-Arabië,
Irak, de Verenigde Arabische Emi-
raten, Koeweit, Iran en Venezuela.
De reserve van Saoedi-Arabië is het
grootst met 255 miljard vaten. Irak
volgt met 100 miljard, de VAE met
98 miljard, Koeweit met 95 miljard,
Iran met 93 miljard en Venezuela
met 58 miljard vaten.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen
AEGON 93,10 92,70
Ahold 90,60 90,80
Akzo 150,40 150,30
ABN. 44,40 44,20
Alrenta 158,70 158,80
Amev 57,60 56,80
Amro-Bank 81,50 81,00
Ass. R'dam 154,80 155,50
Bols 143,50 143,00
Borsumij W. 126,00 127,50
Buhrm.Tet. 61,40 61,40
C.S.M.eert. 65,90 66,00
Dordtsche P. 220,50 223,10
Elsevier 65,80 65,60
Fokker eert. 30,10 30,90
Gist-Broc. c. 38,40 39,40
Heineken 150,00 152,00
Hoogovens 76,00 75,10
Hunter Dougl. 82,60 83,20
Int.Muller 79,50 80,00
KLM 43,00 43,00
Kon.Ned.Pap. 48,20 48,60
Kon. Olie 241,50 243,90
Nat. Nederl. 69,30 69,00
NMB. 196,30 196,00
Nedlloyd Gr. 284,00 281,50
Nijv. Cate 84,90 84,30
Océ-v.d.Gr. 300,00 294,00
Pakhoed Hold. 108,00 108,00
Philips 36,90 36,80
Philips divB9 35,50 35,30
Robeco 101,90 102,30
Rodamco 157,90 158,20
Rolineo 98,00 98,30
Rorento 61,20 61,30
Stork VMF 28,60 28,40
Unilever 122,90 123,70
Ver.Bezit VNU 93,20 94,00
VOC 36,90 36,60
Wessanen 83,90 83,50
WoltKluwer 156,20 155,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 30,20 30,30ACF-Holding 57,90 '58,10
Ahrend Gr. c 177,00 177,00
Alg.Bank.Ned 45,20 45,10
ABN div'B9 43,50 43,10
Asd Opt.Tr. 26,30 26,60
Asd Rubber 8,40 8,90
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 78,50 77,10
Aut.lnd.R'dam 61,00 61,00
BAM-Holding 265,00 265,00
Batenburg 72,00 72,50
Beers 125,00 125,00
Begemann 70,50 72,40
Belindo 421,00 421,00
Berkel'sP. . 7,60 9,10
Blyd.-Will. 27,40 26,00
Boer De, Kon. 314,00 317,00

de Boer Winkelbedr. 59,70 59,80
Boskaüs W. 12,30 12,55
Boskalis pr 9,35 9,75
Braat Bouw 815,00 815,00
Burgman-H. 3030,00 3200,00 b
Calvé-Delftc 806,00 814,00
Calvéprefc 4350,00 4360,00b
Center Parcs 60,00 59,70
Centr.Suiker 66,20 66,30
Chamotte Unie 13,60 13,70
Cindu-Key 94,50 96,00
Claimindo 409,00 409,00
Cred.LßN 77,50 77,90
Crown v.G.c 74,00 72,80
Desseaux 188,50 190,00
Dordtsche pr. 217,20 219,50
Dorp-Groep 45,00 44,50
Dorp v.div.B9 44,00
Econosto 185,80 185,00
EMBA 108,00 115,00b
Enraf-N.c. 45,90 45,50
Eriks hold. 295,00 294,00
Frans Maas c. 65,00 63,50
Furness 78,50 78,20
Gamma Holding 65,20 65,50
Gamma pref 5,70 5,80
Getronics 26,50 26,60
Geveke 39,00 39,20
Giessen-deN. 128,00b 114,50
Goudsmit Ed. 175,00 177,00
Grasso's Kon. 90,00 88,00 aGrolsch 108,50 108,50
GTI-Holding 149,00 147,00
Hagemeyer 85,00 86,00
H.B.G. 175,00 175,00
HCS Techn 15,70 15,50
Hein Hold 132,00 133,00
Hoek's Mach, 170,00 169,00
Holdoh Hout 439,00 438,00
Holec 17,60 18,40
H.A.L.Tr. b 1417,00 1388,00
HoU.Am.Une 1420,00 1390,00
Heineken Hld 132,00 133,00
HolLSea S. 1,57 1,67
HoU.Kloos 318,00 b 325,00
Hoop enCo 13,80 14,00
Hunter D.pr. 1,95 1,95
ICA Holding 17,50 17.50
IGB Holding 39,00 39,00
IHC Caland 22,80 23,00
Industr. My 163,00 164,00
Ing.Bur.Kondor 578,00 580,00
Kas-Ass. 36,90 37,00
Kempen Holding 17,30 17,30
Kiene's Suik. 1255,00 1240,00
KBB 78,20 78,70
KBB (eert.) 78,20 78.50
KoaSphinx 67,30 66,50
Koppelpoort H. 255,00 256,00
Krasnapolsky 154,50 153,50
Landré & Gl. 44,80 44,80
Macintosh 43,50 41,80
Maxwell Petr. 585,00 585,00
Medicopharma 76,70 76,50

Melia Int 6,10 7,50
MHV Amsterdam 18,00 21,00
Moeara Enim 1030,00 1035,00
M.Enim 08-cert 13500,00 13750,00
Moolen en Co 34,90 35,20
Mulder Bosk. 39,00 39,00
Multihouse 9,90 9,80
Mynbouwk. W. 418,00 421,00
Naeff 225,00
NAGRON 45,70 46,90
NIB 510,00 515,00
NBM-Amstelland 14,80 e 15,80
NEDAP 269,50 268,50
NKF Hold.cert. 234,00 233,50
Ned.Part.Mij 31,50 31,50
Ned.Springst. 7305,00 7305,00
Norit 621,00 621,00
Nutricia 241,00 242,00
Omnium Europe 19,30 19,10
Orco Bank c. 84,90 85,50
OTRA 482,00 481,00
Palthe 146,00 145,00
Polynorm 86,00 86,50
Porcel. Fles 124,00 124,00
Ravast 52,50 53,10
Reesink 60,50 60,40
Riva 55,20 54,50
Riva (eert.) 55,00 54,00Samas Groep 61,00 60,00
Sanders Beh. 82,00 81,50
Sarakreek 38,00 37,00
Schuitema 1280,00 1300,00
Schuttersv. 86,00 85,00
Smit Intern. 27,20 27,10
Stßankiersc. 30,30 30^20
TelegraafDe 391,50 392,00
TextTwenthe 224,00 225,00 b
TuUp Comp. 60,30 60,80
Tw.KabelHold 119,70 119,20
Übbink 90,50 95,00 a
Union Fiets. 16,90 16,00
Vér.Glasfabr. 224,00 225,00
Verto 64,00 64,00
Volker Stev. 48,50 48,20
Volmac Softw. 86,00 86,30
Vredestein 20,00 20,40
VRG Gem.Bez. 169,50 170,20
Wegener Tyl 161,00 162,00
West Invest 19,70 19,70
Wolters Kluwer 155,50 155,50
Wyers 60,50 60,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,80 35,80
ABN Aand.f. 69,50 69,20
ABN Beleg.f. 51,40 51,80
ALBEFO . 51,00 51,10
Aldollar BF $ 20,60 20,50
Alg.Fondsenb. 224,00 224,00
Alliance Fd 12,90 12,90
Amba 43,40
America Fund 266,00 268,00
AmroA.in F. 91,20 91,40

Amro Neth.F. 68,90 70,50
Amro Eur.F. 66,30 66,30
Amvabe! 98,00 98,00
AsianTigersFd 53,00 53,00
Bemco Austr. 64,20 63,50
Berendaal 103.00 104,00
Bever Belegg. 28,20 f 28,20
BOGAMIJ 119,00 118,50
Buizerdlaan 35,70 35,70
Delta Lloyd 39,80 39,80
DP Am. Gr.F. 21,80 21,90
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 73,00 73,20
Eurinvestfl) 105,00 105,00
EurAss. Tr. 5,00 5,20
EurGrFund 51,00 51,40
Hend.Eur.Gr.F. 160,20 162,00
Henderson Spirit 70,80 71,00
HoUand Fund 62,00 61,70
Holl.Obl.Fonds 119,50 119,40
HoU.Pac.F. 107,90 107,70
Interbonds 600,00 553,00 d
Intereff.soo 33,80 33,80
Intereff.Warr. 239,00 240,50
JapanFund 48,90 48,50
MX Int.Vent. 61,00 61,00
Nat.Res.Fund 1320,00 1335,00
NMB Dutch Fund 33,80 34,50
NMB Obhg.F. 36,40 36,40
NMBRente F. 101,70 101,80
NMB Vast Goed 38,00 38,20
Obam, Belegg. 191,80 192,30
OAMF 15,75 15,95
Oreur.Ned.p. 46,90 46,80
Prosp.lnt.High.l 10,20 10,20
Rentalent Bel. 1355,70 1356,70Rentotaal NV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 104,00 103,50
Sci/Tech 17,60 17,75
TechnologyF. 21,50 20,50
TokyoPac.H. 250,00 249,00
Trans Eur.F. 68,30 68,90 'Transpac.F. 545,00 560,00
Uni-lnvest 117,00 117,00
Unicolnv.F. 82,40 82,60
Unifonds 26,50 27,00 1Vast Ned 121,90 121,90 1
Venture F.N. 39,00 39,00 1
VIBNV 85,40 85,50 1WBOInt. 77,50 77,70 <WereldhaveNV 205,30 205,30 1
Wereldh.divB9 202,00 202,00 !
i

Orig. n.amerik. aandelen
AlUed Signal Ind 34,00 33,80 !
Amer. Brands 64,80 64,50 ;
Amer. Expres ■ 27,70 27 70
Am.Tel.iTel. 28,80 28,80
Ameritech 94,10 94,50
Amprovest Cap. 130,00 130,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 28,60 29,40 '

Atl. Richf. 82.00 83,70
BAT Industr. 4,50 4,60
Bell Atlantic 69,80 69.70
BellCanEnterpr 37,20 37,20
Bell Res.Adlr 1,45 1,45
BeU South 38,80 39.20
BET Public 2,25 2,28
Bethl. Steel 23,80 24,10
Boeing Comp. 61,00 60,90
Chevron Corp. 46,30
Chrysler 27,40 26,80
Citicorp. 26,20 26,80
Colgate-Palm. 45,50 45,50
Comm. Edison 32,80 32,80
Comp.Gen.El. 410,00 415,00
Control Data 21,25 21,00
Dai-Ichi Yen 3500,00
Dow Chemical 88,50 89,40
Du Pont 92,00 b
Eastman Kodak 44,20 44,50
Elders IXL 3,40
Euroact.Zw.fr. 220,00 220,00
Exxon Corp. 44,10 44,50
FirstPaclnt 1,30
Fluor Corp. 22,75 22,30
Ford Motor 53,00 53,00
Gen. Electric 44,70 44,80
Gen. Motors 87,30 87,80
Gillette 34,00 34.00
Goodyear 52,00 52.00
Grace It Co. 27,40 28,00
HoneyweU 61,00 60,80
Intßus.Mach. 122,80 123,70
Intern.Flavor 49,60 49,80
Intern.'Paper 49,00 48,90
ITT Corp. 52,10 52,00
Litton Ind. 74,50 73,20
Lockheed 43,80 44,40
Minnesota Mining 61,50 62,00
MobUOil 47,30 47,30
News Corp Auss 9,50 9,80
Nynex 65,10 66.20
Occ.Petr.Corp 25,70 26,50
Pac. Telesis 30,10 30 70
P.& O. ® 5,80 5,80
Pepsico 39,50 38,80
Philip Morris C. 102,00 102,90
PhiU. Petr. 20,40 21,00
Polaroid 37,20 37,00
PrivatbDkr 315,00 306,00
QuakerOats 55,25 55,75
RJR Nabisco 94,00 94 70
St.Gobin Ffr 608,00
Saralee 46,00 45,50
Schlumberger 34,30 34,80
Sears Roebuck 41,80 42,30
Southw. BeU 40,10 40,50
Suzuki (yen) 730,00 730,00
Tandy Corp. 39,70 39,30
Texaco 53,10 53,20
Texas Instr. 41,70 4160
T.I.P Eur. 1,70a 1.64
ToshibaCorp. 1090,00 1090,00
UnionCarbide 26,50 '26,75

Union Pacific 67.00 67,00
Unisys 28,50 28,10
USX Corp 30,90 31,00
US West 57,60 d 57,30
Warner Lamb. 75,50 75,60
Westinghouse 53,40 53,20
Woolworth 54,00 53,50
Xerox Corp. 58,60 58,80

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 48.00 e 48.00 b
Am. Home Prod. 161,00 165.00
ATT Nedam 58,00 58,00
ASARCO Ine. 43,00 45,00
AU. Richf. 168,00 172,00
Boeing Corp. 125,00 126,00
Can. Pacific 36,00 35,70
Chevron Corp. 91,50
Chrysler 54,00 54,50
Citicorp. 52,10 53,50
Colgate-Palm. 95,00 93,50
Control Data 38,50 38,50
Dow Chemical 181,00 187,00
Eastman Kodak 90,80 91,50
Exxon Corp. 90,00 90,00
Fluor Corp. 43,00
Gen. Electric 91,00 92,00
Gen. Motors 180,00 182,50
Gillette 70,00 71,00
Goodyear 107,00 109,00
Inco . 73,00 b 73,50
IBM. 245,50 250,00
Int. Flavors 100,50
ITT Corp. 105,50 106,00d
Kraft Ine 202,00
Kroger 18,00 17,00
Lockheed 90,00 88,00
Merck& Co. 120,50 121,50
Minn.Min. 127,00 129,00
Pepsi Co. 79,00 79,00
Philip Morris C. 208,00 210,00d
PhiU. Petr. 41,00 41,00
Polaroid 69,00 69.00Procter 4 G. 167,00
Quaker Oats 100,00 100.00Schlumberger 68,50 70,00
Sears Roebuck 83.00 d 85,40
Shell Canada 73,60 73,20
Tandy Corp. 80,00 81,00
Texas Instr. 83,90 84,00
Union Pacific 137,00 138,00
Unisys Corp 57,00 57,00
USX Corp 62,00 62,00
Varity Corp 4,10
Westinghouse 108,00 109,00
Woolworth 110,50 109,50
Xerox Corp. 116,00 114,00 d
Warrants
Akzo 38,50 38,50
AMRO warr. 3,30 3,30
Asia Pac Gr F. 7,30 7,60

Bogamij 10,10 9,40
Falcons Sec. 14,10 14,20
Honda motorco. 2740,00 2740,00
KLM. 85-92 122,00 124,50
Phiüps 85-89 20,00 18,50
Stßankiers a 2,60 2,50
Stßankiers b 2,90 2,90

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 100,50 100,50

Aegon warr 13,50 13,40
10/2ABN 87 97,70 97,70
13Amev 85 98,00 97,75
«Amev 85 96,00 96.00
10 AmevBs 102,25 102,25
11Amev 86 98,50 98.50
14'/,AmroB7 98,40 98,40
13 Amro-BankB2 101,80 101,70
10/2Amro 86 97,75 97,75
10 Amro 87 97,75 97,75
53A Amro 86 100,75 100,75
Amro Bank wr 27,80 28,20
Amrozw 86 68,50 68,50
9 BMH ecu 85-92 102,20 102,20
7 BMH 87 98,25 98,25
11 CC RaboB3 101,50 101,50
9 CCRabo 85 104.80 104,80
7CCRabo 84 108.00 108,00
IOVnEEG-ecu 84 101.25 101,25

85 105,40 105,40
12'/iHIAirl.F 95,00 95,00
12 NIB(B) 85-90 102,00 102,00
11'ANGU83 101,50 101,50
10 NGU 83 100,50 100,50
21/. NMB 86 86,00 86,35
NMB warrants 39,50 40,50
8% Phil. 86 95,10 95,35
6Vi Phil.B3 95,35 95,35
14'AUn.Becumy 86 99.90 99,90
12'AUnil. 97,75 97,75

Parallelmarkt
Alanheri 16,60 16,70 e
'Berghuizer 50,70 52,90
Besouw Van c. 36,00 36,10
CB Obüg.F.l 101.50 101,50
CB Obüg.F2 101,60 101,70
CB Obüg.F.3 103,10 103,20
De Drie Electr. 28,20 28,70
Dentex Groep 30,00 30,50
Dico Intern. 82,00 82,00
DOCdata 29,50 f 29,20
Geld.Pap.c 72,80 72,60
Gouda Vuurvc 63,00 62,00
Groenendijk 28,00 28,50
Hes Beheer 239,00 230,00
Highl.Devel. 12,00 b 12.00 b
Homburg eert 3,70 f 3,50
Infotheek Gr 21,10 22,10
Interview Eur. 8,00 7,80
Inv. Mij Ned. 45,00 45,50
KLM Kleding 28,70. 28,50

Kuehnei-Heitz 27,00 27,50 f
LCI Comp.Gr. 33,80 33,40
Melle 298,00 294.00
Nedschroef 69,50 69,50
Neways Elec. 10,10 10,20
NOG Belfonds 30,00
PieMed. ■ 11,50 11.60
Poolgarant 10,30 10,30
Simac Tech. 17,40 17,90
TextLite 5,50' 5.20 - "VerkadeKon. 262,00 265,00
Weweler 73,80 71,30

OPTIEBEURS
akzo c jan 150,00 446 1.80 1,60
akzo p jan 150,00 641 1,00 1.00
buhr c jan 60,00 322 2,00 1.60
dFI c feb 210,00 498 1,60 2,60
d/Fl c mrt 200,00 391 7,90 9,70
d/Fl c mrt 205,00 421 4,30 5,60
d/Fl c mrt 215,00 405 1,30 1.35
d/Fl c jun 200,00 321 8,10 9,80
d/Fl c dcc 210,00 323 5,40 6,80 a
eoE c jan 260,00 819 6,10 5.60
eoE c jan 265.00 327 2.70 a 2,50
eoE p jan 265,00 520 1,70 b 1,80
eoE p jan 270,00 393 4,50 5.»
eoE p feb 260.00 813 3,00 3,10
eoE p apr 260,00 478 7,50 7,50
eoE p okt 240.00 2338 5,00 5/»
eoE p okt 250,00 1256 9,50 9,00
giSt c jan 40,00 498 0,40 0,60 b
giSt p jan 40.00 447 1,60 1,00
hein c jan 15C.00 573 2,20 2,70
hoog c jan 65,00 341 11,00 10,00
hoog c jan 75.00 388 1,60 IJ»
hoog c apr 75,00 333 6,00 5,60
kim c jan 40.00 499 2,90 3,00
kim c jan 45,00 819 0,10 0,10
knP c jan 45,00 603 3,30 3,70
knP c jan 47,50 605 1,30 a 1,20
knP c'apr 42,50 379 6,50 7,00
knP c apr 50,00 646 1,80 1,90
natn c jan 65,00 356 4,30 4,00
phü c jan 30,00 701 7,00 630
phil c jan 35,00 1165 2,00 1,70
phil c apr 35,00 627 3,40 3,50
phü c apr 40,00 1016 1,00 1.00
phil c 093 30.00 340 11,60 11.50
phil p apr 40,00 383 4.30 4.50
oüe c jan 230,00 1596 11.80 13.70
olie c jan 250.00 331 0,60 0.70
olie c apr 230,00 455 16,80 18,50
oüe c apr 240,00 1475 10,20 11,70
olie c apr 250,00 1433 5.80 6.30
oüe c apr 260.00 567 2,70 3,70
olie c 091 210,00 591 44,50 46,20
umi c jan 120.00 2990 3.30 3,90
unil c jan 130,00 111 l 0,20 0,10
umi c apr 120,00 767 7.50 8,26
unil c apr 130,00 921 3.00 3.20
umi c jul 130,00 374 4,40 4,60
unil p jan 120.00 501 0,30 0.20

economie

Levensmiddelendetaillislen: onaanvaardbaar

Verzet tegen verhoging premies
aansprakelijkheidsverzekering

HAAG - Het Vakcentrum,- beroepsorganisatie van le-
"ensmiddelendetaillisten, keert
va iegen e f°rse verhogiügenan de premies voor de aanspra-e'ijkheidsverzekeringen waar-
?ee zijn leden worden gecon-
fronteerd. Het is onaanvaard-
baar, aldus het VC, dat verzeke-aars die premies van 7 tot 15Wocent zouden verhogen. De or-

ganisatie zal protesteren bij de
verzekeraars.

Volgens het Vakcentrum moet
eerst de invoering van de wetge-
ving inzake de produktaanspra-
kelijkheid plaatsvinden. Dat ge-
beurt omstreeks half mei. Het is
niet terecht dat nu reeds, voor-
uitlopend op die wijzigingen, de
premies zouden worden ver-

hoogd. Want nu is er ook nog
geen sprake van groter risico
voor de verzekeringsmaatschap-
pijen.

Aangevoerd wordt ook dat alle
zogeheten geparallelliseerde le-
vensmiddelenbedrijven met be-
trekking tot hun eigen merken
eeij regeling hebben getroffen
met fabrikanten over de schade

die ontstaat door gebreken aan
dergelijke produkten. Op die ma-
nier, zegt het VC, wordt hetrisico
teruggesluisd naar één partij, na-
melijk de producent. Daarom is
het onmogelijk dat ondernemers
en verzekeraars met een zodani-
ge risicoverzwaring te kampen
krijgen als de verzekeraars nu
suggereren.

Het Vakcentrum vindt dus dat
premieverhoging eventueel pas
na het ingaan van de wetgeving
zou kunnen. Overigens is de or-
ganisatie van mening dat een
stijging van de huidige premies
met 7 tot 15procent niet kan wor-
den verklaard door de vermeer-
dering van het bestaande risico
in de levensmiddelendetailhan-
del.

Slechte graanoogst
Sovjetunie in 1988

MOSKOU - De
graanoogst in de
Sovjetunie heeft vo-
rig jaar 195 miljoen
ton bedragen, het
laagste cijfer in drie
jaar. De oogst is be-
duidendkleiner dan
westerse deskundi-
gen hebben voor-
speld. Het nieuws is
gisteren bekendge-
maakt door Stepan
Sitaryan, vice-voor-
zitter van het staats- "plancomité.

In 1987 oogstten de
Russen 211,3 miljoen
ton graan en een jaar
eerder was dat 210,1
miljoen ton. Het
streefcijfer voor 1988
was 235 miljoen ton.

Westerse deskundi-
gen hebben voor-
speld dat het streven
niet zou worden ge-
haald. Het Ameri-
kaanse ministerie
van Landbouw heeft

de oogst op 205 mil-
joen ton geraamd en
de Internationale
Tarweraad(IWC)
voorspelde een oogst
van 200 miljoen ton.
Onlangs hebben zo-
wel partijleider Mi-
chael Gorbatsjov als
andere functionaris-
sen aangedrongen
op inspanningen om
de landbouwpro-
duktie te vergroten.

Aan het eind van vo-
rig jaarheeft de Sov-
jetunie een overeen-
komst gesloten met
deVerenigde Staten
voor de invoer van
graan uit dat land.

Unilever koopt twee
olijfoliebedrijven

ROTTERDAM - Unilever heeft in Zuid-Europa twee olijfoliebedrij-
ven gekocht. In Italië gaathet om San Giorgio in Pomezia (Rome) met
een jaaromzetvan ruim f 123 miljoen en ongeveer 100 medewerkers.
In Spanje is 90 procent verworven van JoséGuiu y Cia in Lerida met
een omzet vorig jaarvan f 59 miljoen en 30 medewerkers.
Deze acquisities passen volgens Unilever in haar beleidom in de lan-
denrondom de Middellandse Zee in de olijfoliemarkt vertegenwoor-
digd te zijn. Dit was in Spanje nog niet het geval. Bovendien wil het
concern deelnemen in de export van Spaanse olijfolie naar andere
Zuideuropese landen.

CNV-bond wil
36-uren-week

in textiel
UTRECHT - De Industrie- en Voe-
dingsbond CNV wil in de textielin-
dustrie (23.000 werknemers) een
werkweek van 36 uur. Momenteel
geldt in deze bedrijfstak nog steeds
een werkweek van 38 uur.

Daarnaast wil de bond tijdens de
komende cao-onderhandelingen af-
spraken maken over meer deeltijd-
arbeid, scholing en over speciale
projecten voor langdurig werklozen
en etnische minderheden. Voorts
moet de leeftijd voor vervroegd uit-
treden gehandhaafd blijven op 60
jaar. Daarnaast moeten werknemers
met VUT als ze 40 dienstjaren heb-
ben. De bond eist verder een loons-
verhoging van 2 procent met een
minimum van 360 gulden per pro-
cent.

Horecava trok bijna
100.000 bezoekers

AMSTERDAM - De Horecava,
de vakbeurs voor de horeca en
instellingenwereld en de cate-
ringindustrie die van 9 tot en met
12 januari in de Amsterdamse
RAI werd gehouden, heeft 99.021
belangstellenden getrokken. Vo-
rig jaar 'kwamen 93.463 bezoe-
kers naar dezelfde beurs. Deze
cijfers heeft de Rai gisteren mee-
gedeeld.
De interesse uit de horeca-sector
kreeg wellicht een extra impuls

door de diverse symposia die
voor deze bezoekersgroepen
werden gehouden. Zowel het
symposium „Goede voeding,
goede zaken", als de bijeenkom-
sten georganiseerd door de
werkgeversorganisaties Horecaf
en Horeca Nederland trokken
veel belangstelling, aldus de Rai.

Volgend jaar wordt de Horecava
van 8 tot en met 11 januari ge-
houden, eveneens in deRai.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 16-1-1989 om
14.30 uur by de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 26.780-/27.280,
vorige ’ 26.660/27.160) bewerkt ver-
koop ’ 28.88 v, vorige ’ 28.760 laten.
ZILVER, onbewerkt ’ 360-/ 430, vori-
ge ’ 355-/ 425; bewerkt verkoop ’ 470
laten, vorige 470 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,03 2,15
Brits pond 3,55 3,80
Can. doUar 1,68 1,80
Duitse mark(100) 111,00 115,00
lers pond 2,89 3,14
Austr. dollar 1,74 1,86
Jap. yen (10.000) 160,75 165,75
Ital. lire. (10.000) 14,65 16,05
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 31,85 34.35
Zwits. Fr (100) 130,00 134,50
Zweedse kr. (100) 31,50 34,00
Noorse kr. (100) 29,50 32,00
Deense kr. (100) 27,75 30.25-
Oost.schill.(lOO) 15,79 16,39
Spaanse pes.(100) 1,72 1,87
Griekse dr. (100) 1,20 1.40
Finse mark (100) 47,00 50,00
Joeg, dinar (100) 0.01 0.06
Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 2,09075-09325
Brits pond 3,6895-6945
Duitse mark 112,830-880
Franse franc 33,090-140
Belg. franc 5,3855-3905
Zwits. franc 132,220-270
Japanse yen 163,93-63,030
Ital. lire 15,375-425
Zweedse kroon 33,120-33,170
Deense kroon 29,140-29,190
Noorse kroon 31,100-31,150
Canad. dollar 1,74475-74725
Oost. schill 16,0650-0750
lers pond 3,0120-0220
Spaanse pes 1,8020-8120
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,8050-8150
Hongk.dollar 26,75-27,00
Nieuwz.dollar 1,3150-3250
AntiU.gulden 1,1575-1875
Surin. gulden 1,1575-1975
Saudische rial 55,65-55,90
Ecu gulden 2,3510-3560

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP/-
CBS-indices over deAmsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerstekolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979= 100):

algemeen 297,2 300,2
alg.-lokaal 291,0 293,7
internationals 304,0 307,3
industrie 260,7 264,3
scheep/luchtv. 268,6 268,3
banken 362,4 362,0
verzekering 620,7 619,4
handel 486,1 488.3
cbsobl.index 113,7 114,0
rend. staatsl. 6,45 6,42
waarvan 3-5 jr 6,38 6,37
waarvan 5-8 jr 6,46 6,42
waarv.s langst 6,60 6,55
rend. bng-len. 6,71 6,72
rend. banklen. 6,43 6,43

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen maandag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
dezelfde dag):
Akzo 150,30-150,50(150,30)
Kon Olie 243,90-245,20(243,90)
Philips 36,80-36,90 (36,80)
Unilever 123,70-124,50(123,70)
KLM 43,00 (43,00)

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 2223.39 996.27 188.89 845 88Hoogst 2236.25 1005.3 189.60 851 31
Laagst 2215.36 990.6 187.89 842 11
Slot 2224.64 996.60 188.66 846.07Winst/
verlies 1.43 20 - 0.16 + 0.12 - 0.27

Mijnwerkers in Hongarije ge-
ven met handopsteking te kennen
dat zij niet tevreden zijn met het
loonaanbodvan de regering. Ver-
leden jaarhebben de mijnwerkers
gestaakt voor onder andere hoger
loon. Er is nu een brief naar de
Hongaarse minister-president ge-
stuurd waarin zij nogmaals hun
eisen kenbaar maken.
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Duitsland 1
09.45 ZDF-info Gesundheit.Gezond-

heidstips. Vandaag: groene staar. 2.
Vierseizoenenkuur: Minder vet. Pre-
sentatie: Sigrid Schenkenberger.

10.00 Tagesschau Tagesthemen.
10.23 Fürchte dich nicht, Jakob.Se-

rie. Herh.
12.05 Urnschau.
12.25 Kulturreportage: Ein Jahr nach

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

Sklavenhalters. Braziliaanse serie
naar de roman van Maria Dezonne,
Pacheco Fernandes. Met: Lucelia
Santos, Rubens de Falco, Marcos
Paulo e.a.

15.30 Berlin - Ecke Bundesplatz. Se-
rie portretten. Afl.2: Niels Kopeke,~ graf-redenaar in zijn vrije tijd.

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Spass am Dienstag. Kinder-

programma met Werner en Zini.
17.15 Tagesschau.
17.25 Das Nest. Afl.: Es geht ums

Prinzip.
18.00 Wenn Kuli kommt. Serie. Afl.:
g Der Ehrensache.
f8.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute.
18.52 Immer, wenn sic Krimis

schrieb. Amerikaanse detectivese-
rie. Afl.: Skandal im College.

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

lotterie. Programma rond de ARD-tv-
loterij

21.00 Monitor. Actualiteiten.
21.45 Dallas. Amerikaanse serie met

Barbara Bel Geddes, Patrick Duffy,
Linda Gray e.a. Afl.: Brüderliebe.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Kulturwelt. Willi Baumeister -

Der Weg nach innen. Portret van
deze schilder t.g.v. van zijn geboorte-
dag, 100 jaar gelden.

23.45 Tagesschau.
23.50-23.55 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

___________%_W-------W-W-----------m____W------W--_--mm------—_______-mmr-__

" Ton Kuyl in 'Bas-Boris Bode. (Duitsland 2 - 16.30 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

■ = zwart wit programma

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

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

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

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

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

15.25 Panorama. Herh.
16.15-17.05 Wie schrijft die blijft.

Herh.
17.30 De Snorkels. Amerikaanse te-
" kenfilmserie. Afl.10: De langste korte
route.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Herh.
18.05 Prikballon. Kleutermagazine.
18.20 (TT) Carios en Co. Magazine

waarin poppen vertellen watkinderen
willen weten. Afl.: Hik, hik, hik.

18.35 De papegaai. 6-delige serie met
Miriam de Boer, Maarten Pinxteren,
Ineke Holzhaus e.a. Afl.2: Op zoek
naar Johan.

19.00 The Muppets. Gasten: Kris
Kristofferson en Rita Coolidge.

19.25 Lotto-winnaars, mededelingen
en programma-overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie met

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
O'Brien e.a. Shaneraakt een gevoeli-
ge snaar bij Maria.

20.20 Fanklub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie een vedette wordt. Van-
daag: Johnny Tiger met 'Day after
day'.

20.30 Wij en de andere dieren. 12-
-delige Britse documentaire reeks.

20.55 lemandsland. Toeristisch ma-
r\_-r\r\_ Thema' 7iiiH-Wnnr\A/pn*»n

21.40 Moet kunnen. Muziekprogram-
ma m.m.v. Frank Dingenen, Pascale,
Tasha, D'Bop e.a.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Camera. Foto- en filmmagazi-

ne. M.m.v Johan de Vos en Johan
Heddegem.

23.15-23.20 Coda. Die Beredsamkeit
van Joseph haydn. Musica Nova
0.1.v. Roger Leens.

" Kris Kristofferson en Rita Coolidge in het gezelschapvan
'De Muppets'. (Belgiè/TV 1 - 19.00 uur)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Een
avondje uit neemt voor Leigh een ge-
vaarlijke wending.

19.23 Tweemaal Zeven. Kort tv-spel-
letje met Mark Demesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 De drie wijzen. Quizprogram-

ma waarin twee kandidatenduo's
moeten raden wie van de drie panel-
leden een juist antwoord geeft. Van-
daag spelen Kamiel van Hoeymissen
en Magda Vandenbroucke tegen Dirk
Vanderbeke en Geert Vanderbeke.
Panelleden: Guy Mortier, Mark Uyt-
terhoeven en Els de Vuyst. Presenta-
tie: Daniel Van Avermaet.

20.50 Uitzending door derden. Pro-
gramma voor de Liberale Televisie-
en Radio-Omroep.

21.35-22.05 Soepel werken: Werken
in crisistijd. Driedelige serie. Deel 1.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Fleur. Gevarieerd televisie-

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

17.30 Oe bal is rond. 8-delig jeugd-
voetbalprogramma in samenwerking
met deK.N.V.B. Deel 5.

18.00 "" Popformule. Muziekpro-
gramma gepresenteerd door Martijn
Krabbé en Mariska van Kolck.

18.40 Toekomst in telecommunica-
tie. 8-delige cursus over telecommu-
nicatie gepresenteerd door Chriet Ti-
tulaer. Afl.B: Netwerken.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Ge-
woon inenten.

19.00 Familie Oudenrijn. Nederland-
se serie. Afl.: Oude tantes en oude
auto's. Merrei erfteen schuur met een
bijzondere inhoud, die Martin een
aantal bekeuringen oplevert.

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

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Onze Ouwe. Politieserie. Afl.:

Een doodgewone moord. Rudolf Bal-
laat voelt zich ongerust en bedreigd.
De telefoon wordt afgetapt en op
straat parkeert af en toe een vreemde
auto voor de deur.

21.35 TV Show. Talkshow van Ivo
Niche.

22.35 Aktua Geld. Magazine over
geld met o.a. derde trekking van
789ste Staatsloterij. Presentatie Ti-
neke Verburg.

23.20 Marblehead Manor. Ameri-
kaanse comedy-serie. Afl.: Eet sma-
kelijk. De vrouw des huizes bekent
aan Lupe dat zij graag een kind zou
willen.

23.50-23.55 Journaal.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
-10.30-11.00 Schooltelevisie. Jonge

onderzoekers. Les 9.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.30-15.00 Schooltelevisie. Het ver-

haal. Les 8.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Medelanders Nederlanders.

Tussen Amsterdam en Sicilië. Herh.
-18.30 You're welcome! Cursus En-

gels. Les 12.
19.00 (TT) Het Klokhuis.
-19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.

20.29 Van Gewest tot Gewest. On-
derwerpen: 1. 'Rotandorp' Noordwol-
de. 2. Een jaarDeventer in persfoto's.
3. De muskusratten in Zuid-Holland.

21.05 Uit het NOS-Archief. Deel 3.
Het Raphael Kwartet speelt werken
van Beethoven. 1. De Cavatina uit het
strijkkwartet nr. 13, opus 130.- 2.
Strijkkwartet, opus 133 -Grosse
fuge. Herh.

21.32 Het Europa van het Gulden
Vlies. Documentaire serie. Afl.2: De
Groothertog van het Westen (1419-
1454).

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Tineke Verburg presenteert 'Aktua geld. (Nederland 2 -
22.35 uur)

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.15-13.45 Mensch und Natur " das

Klima. Serie over de invloed van de
natuur op de mens. Afl.l: Sonne,
Wind und Hitzestress. Herh.

15.00 Von Weimar nach Bonn. Serie.
Afl.: ...aber darm gehören sic uns.
Documentaire over de nationale 1
mei-viering in 1933 waardoor Hitler
de arbeiders voor zich won.

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
15.58 Siebenstein. Serie. Afl.: Ver-

wandlunskünste. Herh.
16.20 Logo. Kinderprogramma.
16.30 Bas-Boris Bode. 12-delige se-
rie van Harry Baer. Met: Mikael Mar-
tin, Franz Buchrieser, Diana Körner,
e.a. Afl.3: Der Junge, den es zweimal
gab (3).

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

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

17.45 Der Landarzt. Serie met Chris-
tian Quadflieg, Gila von Weitershau-
sen, Antje Weisgerger e.a. Afl.: Diag-
nose Liebeskummer.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Vanavond:

High tech-Spionen, ein Agentenring
wird entlarvt.

20.15 Die Outsider. Amerikaanse
speelfilm uit 1982 van Francis Ford
Coppola. Met: C. Thomas Howell,
Ralph Macchio, Matt Dillon e.a. Bij
een gevecht tussen de Greasers en
de Soes valt een dode. Maar daar
blijft het niet bij.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Apropos Film. Filmnieuws van

Helmuth Dimko en Peter Hajek.
22.40 Der wilde Mann. Speelfilm van

Matthias Zschokke. Met: Dieter La-
ser, Beatrice Kessler, Ingrid Kaiser
e.a. Een heer moet de nacht door-
brengen in een herberg öp het platte-
land. Het wordt een nacht vol verras-
singen en nachtmerries.

23.50-23.55 Heute.

België/RTBF 1
14.00-16.00 Schooltelevisie. 16.50-
-17.20 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba nouba, met: Les tri-

podes en Stripy. 18.30 Jamais deux
sans toi, gevarieerd informatief pro-
gramma. 19.00 Nieuwsoverzicht. 19.03
Ce soir, Waalse actualiteiten. 19.25
Lotto en Joker. 19.30 Journaal. 20.00
Festival du cinéma de Bruxelles. 20.05
Actualité a la une. 20.10 Doublé sept,
spelprogramma. 21.25 Planète des
hommes: Documentaire over een inwij-
dingsritueel van een jonge sjamaan.
22.20 Journaal. 22.50-00.35 No mans
land. Frans-Zwitserse speelfilm uit
1985 van Alain Tanner. Met: huges
Quester, Myriam Mézières, Betty Berr
e.a.

programma's dinsdag televisie en radio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NCRV
15.30 James Herriot. Engelse serie.Bi.: Oorlogsdreiging. De oorlogsdrei-
ging neemt toe en Siegfried en James
Jwerken aan de bestrijding van mond-

;*èn klauwzeer. Herh.■f0.20 (TT) Entree. Muzikaal klein-
*kunstprogramma. Presentatie: Doris- Baaten. Herh.
47.10 "" Weerklank. Muziekpro-

gramma. Herh.
17.30 Journaal.
17.45 De Kids. 13-delige Canadese

jeugdserie. Afl.3: Plankenkoorts.
Caithlin heeft epilepsie maar laat zich
daardoor niet beïnvloeden. Michelle
is bang om een spreekbeurt te hou-
den.

18.11 De Stuntels. Tekenfilmserie.
18.16 Ducktales. Tekenfilmserie van

Walt Disney. Afl.: Ook gij Dagobert.
18.36 Alex. Tekenfilmserie.

18.41 Kleine Isar. Getekende serie
naar het gelijknamige boek van Ber-
tus Aatjes. Afl.: Verraad.

19.00 Journaal.
19.18 (TT) Drempels weg. Actiejour-

naal. Presentatie: Dick Passchier.
19.29 (TT) Een week om nooitte ver-

geten. Korte jeugdfilm uit de serie
'Mijn idee. Met: Armemarie Steen,
Hein Boele, Ellen Veger, e.a. Maaike
ontmoet Bob, die in een rolstoel zit.
Ze krijgt te maken met allerlei voor-
oordelen over haar nieuwe vriendje.

19.54 Cosby Show. Amerikaanse co-
medy-serie. Vanessa ziet een grote
toekomst in de popmuziek nadat ze
een videoclip gemaakt heeft.

20.19 A Different World. Amerikaan-
se comedyserie. Denise wil op vakan-
tie naar Griekenland, maar Claire ziet
dat niet zitten.

20.52 (TT) Showroom. Praatpro-
gramma.

21.42 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
22.30 Journaal.
22.40-23.20 (TT) Ander nieuws. Do-

cumentaire over mensen die doof en
blind zijn.

fl Henk van der Horst en Jan Fillekers in 'Showroom. (Ne-
derland 1 - 20.52 uur)

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik.
08.10 Schooltelevisie.
09.10 Sesamstraat.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

16. Herh.
10.10 Schooltelevisie.
17.05 Teletekstoverzicht.
17.30 Korkmazlar. Serie over een

Turkse familie in Duitsland. Afl.3: Sa-
nems List.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 29.

18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Weltweit.
20.45 Nonstop nonsense. Sketches

van en met Dieter Hallen/orden. Met:
Rotraud Schindler, Gerhard Wollner,
Kurt Schmidtchen, e.a. Afl. 14: Didi in
der Ritterzeit.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Monitor im Kreuzfeuer.
22.45 Landesspiegel: Die Zeche hat

mich gepragt. Documentaire over de
kunstenaar-arbeider Manfred Szej-
stecki.

23.15 Plus 3 extra. Sociaal-econo-
misch magazine. Vandaag: Müllent-
sorgung: 10 nach 12. Aansl.: Laaste
nieuws.

België/Télé 21
19.00 Tribune économique et sociale:
Les classes moyennes. 19.30 Journaal
(Met simultaanvertaling in gebaren-
taal.). 20.00 La photo. Grieks-Franse
speelfilm uit 1986 van Nicos Papatakis.
Met: Cristos Tsangas, Aris Retsos,
Zozo Zarpa e.a. 21.40-22.30 Tanner
88, 6-delige Amerikaanse serie met Mi-
chael Murphy. Afl.2: Night of the Twin-
kies.

TVS
16.10 Agence Interim. 16.30 Bonjour,
Bon Appétit. 17.00 Récréation. 17.30
Des chiffres et des lettres. .18.00
L'Homme de Pouvoir. 19.30Papier gla-
cé. 20.00 Sports magazine. 21.00 Ciel
Mon Mardi. 22.00 Journal télévisé.
22.35 Ciné-Club: La petite Lise. 23.45-
-01.00 Édition Spéciale.

Radio 1 radio(Elk heel uur nws.) 7.04 Echo-ma-
gazine. 7.15 Het levende woord.
7.30 Nws. 7.33 Echo-maagzine.
8.09 Echo-magazine. 8.45 Kruis-
punt. 9.06 Met de KRO, met Arme.
10.06 M/V-Magazine. 11.06 Echo-
magazine. 12.06 Schone Kunsten.
12.56 Meded. voor land- en tuinb.
13.09 Echo-magazine. 14.06
Nieuwsradio. 19.03 Nieuwsradio
extra. 20.02BORAT, gespeld 8.0-
R.A. accent aigu T. 21.02 De ra-
diovereniging. 22.02 De Vlaamse
connectie. 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 Ochtendhumeur.

Radio 2
(Elk heel uur nws.) 7.04 Radiojour-
naal met 7.30 en 8.30 Nws.overz.
8.04 Actual. 8.25 Financ. nws. 9.04
De muzikale fruitmand. 10.04
Vrouw zijn. 11.30 Ik zou wel eens
willen weten. 12.04 Lunchtime-ma-
gazine. 13.04 Tijdsein. 13.30 Als
mensen veranderen. 13.54 EO-
Metterdaad hulpverlening. 14.04
De plantage: Soortgenoten. 14.48
De jazz van Pete Felleman. 15.04
Het spoor, met Cheerio en Aan de
slag. 15.50 Margreet Dolman.
16.04 Ischa. 16.53 Vrije geluiden.
17.04 De Plantage: Plantage ma-
gazine. 18.30 Meningen. 19.03
Plantage magazine. 20.02-7.00 Zie
Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nws.) 6.00-0.00 Ver-
rukkelijke dinsdag. 6.02 Holland
wordt wakker! 9.04 Rigter. 11.04
Angelique. 12.04 Steen & Been
Show. 14.04 Twee meter de lucht
in. 16.04 De verrukkelijke vijftien.

18.04 Driespoor. 19.03 Dubbellis-
jes. 20.03 Popkrant. 21.03 Vuur-
werk. 22.03 Poppodium. 23.02-
-0.00 Tracks.

Duitsland 3 SWF
_——________________________________________________________________________

08.20 Tele-Gymnastik.
08.30 Telekolleg 11. Cursus algebra.

Les 29.
09.00-10.40 Schooltelevisie.
16.25 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Algebra,

les 29. Herh.
18.00 Sesamstraat.
18.30 Welt der Tiere. Serie. Afl.: Mie-

ren.
18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Abendschau.
19.30 Vierlandereck. Aflevering uit de

rubriek Rheinsender.
20.15 reisewege zur Kunst: Eng-

land. Documentaire over Yorkshire.
21.00 Südwest aktuell -Neues urn

Neun.
21.15 Am schwarzen Fluss. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1962 van Robert
Mulligan. Met: Rock Hudson, Burl
Ives, Gena Rowlands e.a. De jonge
arts Anton Drager vertrekt naar Su-
matra om onder de hoede van dr.
Jansen ervaring op te doen in de be-
handeling van lepra. Drager kan
slechts met moeite het vertrouwen
van Jansen winnen. Helemaal op
zichzelf aangewezen staat hij tegen-
over een vijandige medicijnman van
de inboorlingen.

23.15 Warum Christen glauben. Re-
ligieuse serie. Afl.2: Zu welchen
Ende?

23.45-23.50 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met Iteke Weeda. (8.00 Nws.) 9.00
Continu klassiek. 11.00 Concert-
zaal: Radio Symfonie Orkest 0.1.v.
Henri Lewis m.m.v. Peter Gaaster-
land, fagot. 12.15 Nieuwe klassieke
platen. 13.00 Nws. 13.02 De klas-
sieke top tien. 13.45 Belcantorium.
16.00 Het Kunstbedrijf. 17.00 Het
grote werk in kleine bezetting. I. Itz-
hak Perlman, viool en Daniel Ba-
renboim, piano. 11. Grumiaux-trio.
18.00 Nws. 18.02 Lied van de
week. 18.15 Leger des Heilskwar-
tier. 18.30 Muziek in vrije tijd; I.
Brassband. 11. City of London wind
Ensemble 0.1.v. Geoffrey Brand.
19.30 Kamermuziek uit de Barok:
Trio Sonnerie. 20.00 Nieuws. 20.02
In memoriam Hilde Güden en Irm-
gard Seefried. 21.30 Literama.
22.30 Orgelwerken van Ritter (1).
23.10-0.00 Kamermuziek. Yvar
Mikhashoff, piano.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 De creatie. 10.00De
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 bu-
ren. 13.30 Rondom het Woord.

14.00 Leerspiegel: Leerhuis. 14.10
Dagvaardig. 14.30 Zelf mode ma-
ken. 15.00 Schone wereld. 16.00
Op de rand van het recht. 16.30
Ombudsman. 17.35 Postbus 51.
17.55 Meded. en Schippersber.
18.00 Nws. 18.10 Vers op vijf.
18.20Uitz. van de PSP. 18.30 Ver-

tel me wat. 18.40 Taal en teken.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30 Ouderenwijzer. 21.00
ga va? 21.30 Latijn. 22.00-22.30
Troyaanse oorlogen.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-

zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Die Gai*
09.35 Mr. Magoo. Afl.: Mr. Magoo ur»
Robin Hood. Deel 2. 10.00SAT 1 BIK*;
10.05 General Hospital. Afl.: UnW
oder Mordversuch? 10.50 Koehen _
SAT 1. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Wei*
Madehen ms Manöver zieh'n. OostójJ
rijkse komedie uit 1958 van Ru**
Schündler met Harald Juhnke, JJJStöckel, Grethe Weiser e.a. 13.00Tel*
Börse. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: P^gramma-overzicht. 14.05 Jackie unj
Jill. Die Barenkinder vom Berg Tara*
Afl.: Ein aufregender Tag in Sacramfl"!
to. 14.30 ■ Lassie. Afl.: Babysitt*]
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 Ge-
neral Hospital. Afl.: Wird Laura beicjn
ten? 15.50 Teletip Natur. 16.00 M««1
Freund Taffdi. Afl.: Die Spur führt insj
Revier. 16.25 Der Goldene Schus*
16.35 Die Leute von der Shiloh RanoV
Afl.: Auf Biegen und Brechen. 17-n
SAT 1 Bliek. 17.45 Bezaubernde Jeajjj
nie. Afl.: Wer ist der Pokerhai? 18-JJ
Glücksrad. 18.45 SAT 1 Bliek. 19;°*
Weerbericht. Aansl.: Gewinn in SAM
19.10 Cannon. Afl.: Die Tochter ófGenerals. 20.00 SAT 1 Bliek. 20.1»
Stingray. Afl.: Ginny und ihr Vat*
21.05 SAT 1 Bliek. 21.10 Der tollkühf*
Jockey. Amerikaanse filmkomedie *1953 van George Marshall met Je"»
Lewis, Dean Martin, Pat Crowley e\
22.50 SAT 1 Bliek. 23.00 Kommissar *- Drei blaue Panther. Duits/Italiaan^politiefilm uit 1967 van Frank Kram^T
met Tony Kendall, Brad Harris, Siefl' L
fried Rauch e.a. 00.30-00.40 Prograifri
maoverzicht.

SSVC
12.30 For Schools: Videomaths.
12.45 For Schools: Zig Zag.
13.05 Children's SSVC.
13.20 Rainbow. Serie.
13.35 Look Stranger. Serie.
14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Serie.
14.50 International Pro-Celebrity

Golf.
15.40 Children's SSVC.
16.00 The Sooty Show. Serie.
16.20 The Snorks. Serie.
16.35 Bad Boyes. Serie.
17.05 Blue Peter.
17.30 The Blockbusters.
17.55 The Flying Doctors. Serie.
18.45 News and Weather.
19.00 Wish you were here....? Span-

je.
19.25 Blankety Blank. Show.
20.00 Tomorrow's world. Magazine.
20.30 Eastenders.
21.00 No Frills. Serie.
21.30 Colin's Sandwich. Serie.
22.00 News and Weather.
22.30 Film '89. Magazine.
23.00-23.55 Rugby Special. Hoogte-

punten.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good Morning Scandinavia.
08.00 TheDJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
08.45 Paris to Dakar Rally Report.
09.00 Cisko Kid. Serie.
09.30 Pound Puppies. 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. Show.

14.30 Mobil Motor Sports News.
15.00 Ritters Cove. Serie.
15.30 Starcom. Serie. ,
16.00 "" The Coca-Cola Eurochaf1

Top 50.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Gidget. Serie.
18.30 I Dream of Jeannie. Serie.
18.57 The Uniroyal Weather Repo* '19.00 The Ghost and Mrs. Muir. S«' j

rie.
19.30 Gemini Man. Serie.
20.30 Tuesday Movie. In Possessio"
21.57 The Uniroyal Weather Repo*
22.00 N.F.L. American Footb*"

1988/89.
23.00 "" Pop formule. A
00.00 "" The Coca-Cola Eurochan!

Top 50. .
00.57 The Uniroyal Weather RepO"1,

01.00 JohnLill plays Prokofiev.
01.35 Lalique Glass. ,
01.50 Chillingirian Quartet pW

Brahms.
02.35 Oscar Shumsky.
03.00 Guitarra.
03.30 Marisa Robles. i
04.00-06.30 Landscape Chann»1

Programmes for Sky.

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

BRT 2
5.30 Sjapoo. (6.00, 7.00 Nws., 7.30
Nws. en RVA-ber.) 8.00 Nws. 8.12
NV hoop doet leven. 10.00 Nws.
10.03 Broccoli. 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg 1989. 13:00 Nws.
13.10 Muziekboetiek. 14.00 De ge-
wapende man. 17.00 Focus. 17.10
Het algemeen belang. 18.00
Nieuws. 18.10 Het orgeltje van
Yesterday. 19.00 Rockgolf. 22.00
Nws. 22.05Je weet het maar nooit.
23.30-2.00 Twee tot Twee. (0.00
Nws.)

WDR4

4.05 Radiowecker. 6.05 M°f?o7
melodie. 9.05 Musikpavillon ' pf(r
Gut aufgelegt. 14.05 Auf de' fl.
menade. 15.00 Café-K°'
16.05 Heimatmelodie. I'lAicti«il
Sik-Express. 20.05
Broadway undKudamm £!s!.__.&>
sik zum Traurnen. 22J
Nachtexpress. ..ij

i lil Illlllf

satelliet
RTL Plus

06.00 Hallo Europa.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. Herh.
09.55 Australian Open 1989. Tennis:

samenvatting van de maandag ge-
speelde wedstrijden.

11.00 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. Herh.

11.40 Sketchhotel. Serie. Afl.: Hotel
Alpenglühen (1).

11.50 Tekenfilm.
12.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. Afl.: Onkel Randy.
12.30 Klassik zu Mittag, met het RTL-

Orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.10 Australian Open 1989. Tennis:

rechtstreekse reportage vanuit Mel-
bourne.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
Economisch maagzine.

15.55 RTL Aktuell.
16.05 Die Springfield Story. Serie.
16.55 RTLaktuell.
17.00 Australian Open 1989. Tennis:

samenvattingen.
17.55 RTL Aktuell.
18.00 Ihr Auftritt: Al Mundy. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Hande weg von der
Dame.

18.45 RTLaktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Wie die Axt im Walde.

20.00 Weerbericht.
20.10 Der Chef. Amerikaanse serie.
21.05 Crime Story. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Auf eigene Faust.
22.00 RTLaktuell.
22.25 Australian Open 1989. Tennis:

samenvattingen.
22.35 Sexy Folies.
23.10-00.45 Der Pilot. Amerikaanse

speelfilm uit 1979 van Cliff Robert-
son. Met: CliffRobertson, Frank Con-
verse, Diane Baker e.a. Mike Hegan
is de beste piloot van de North Ameri-
can vliegtuigmaatschappij. Voor som-
mige zelfs de beste die er is, maar
niemand weet dat Hegan alcoholist
is. Zelfs als hij op het laatste nippertje
een fout kan herstellen en er een on-
derzoek naar Hegan's gedrag komt,
kan niemand hem iets nawijzen. Tot
die laatste, noodlottige start...

3 SAT
14.15 Programma-overzicht. 14.30 °Jlalido Workshop Concert, Milano. Wo£ I
gang Amadeus Mozart: conzert voj*l
piano en orkest Nr. 21 C-Dur, XV «(: I
15.03 Claudio Arrau spieltLudwig v*1 JBeethoven: Sonate C-Dur, op. 3 Nr.*
15.33 Palalido Workshop Concert, WJ llano. Ludwig van Beethoven: cono8?
voor piano en orkest Nr. 1. 16.05 W#
tsprache Musik. 17.04Musik zum Tra'j' Imen. Franz Schubert: 'Impromp*
B-Dur Nr. 3. 17.15 Heute abend in 3s#
17.20 Mini-Ziß. 17.30 Sport-zeit extr»
18.00 Bilder aus der Schweiz. 19-^Heute. 19.22 3-sat Studio. 19.30 W
heirate cine Familie. Afl.: Kinderkrant
heiten. 20.15 Ungarn: Frühling "JHerbst. Documentaire. 21.05 Neulaf*
dcs Denkens. Tweedelige serie. Da*
1. 21.45 Kulturjoumal. 21.53 Sport-zfï
Nachrichten. 22.00 Zeit im Bild 2. 22.^
Club 2. Aansluit. 3sat-Schlagzeilen.

Ulij

Super Channel
07.00 World News and Business-
-08.00 The Mix. Entertainment. Elk W

(tot en met 16.30 uur) World Ne*s-
-16.30 Hot Line. Live show. (.
18.30 Captain Power and the 5°

diers of the Future. Serie.
19.00 Wanted Dead or Alive. Serie
19.30 Kate and Allie. Serie. .
20.00 Entertainment Tonight. Spo"

snight. pn.
21.45 World News. In de talen t'

gels, Duits en Nederlands.
22.00 Entertainment Tonight. Sup"'

Sports Night.' .
00.00-03.00 The Mix. Entertainment111111l

Belg. Rundfunk
f_V

6.30 Radiofrühstuck. 7.15 Wuns^
kasten. 7.30 Regionalmag*^
7.45 Veranstaltungskalender .
Presseschau. 8.30 Besinn"
Worte. 9.00 Regionalmagazin lge.
Musikexpress. 10.00 Gut Afjjj
legt. 11.05 Gut Aufgelegt i^.
Musik bei Tisch. 12.15 Veran»
tungskalender. 12.30 pr, 4 <)s
schau. 13.00 Frischauf. flpSchulfunk: Naturund Teen
14.25 Musikzeit Heute: Oic< $
terklange aus aller Welt- 'Nachtmittagsstudio. 16.05 fa.
light. 17.05 Oldiekiste. 18?;tu«ll
gionalnachrichten: BRF-"*
18.40-20.00 Musikjournal.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00
wie kein anderer. 11.00 'Tren
elf. 12.00 Is ja 'n Ding. 14°"HU«ll
16.00 Entenjagd. 17.00MusiV-°rf.
17.50 Sportshop. 18.00M"3'""^
19.00 Prima. 20.00-1 00Ein I""9

Musikprogramm.
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OPRUIMING BIJ DE MEUBELBOULEVARD I
/-" -^/ X Wij zijn verplicht een deel van onze huidige

B Xs "N^—^^ collectie tegen STERK GEREDUCEERDE PRIJZEN
—~\S^~~^ ~~X ~^y --^ Nn^-^n>^-' — °P *c ru'nr,en- D*t om plaats te creëren voor onze

/^ \^ ~^~~ nieuwe collectie 1989. Dit levert TIJDELIJK voor

' .. -v_^--— \y^ _^V^" ' u financieel een groot voordeel op.
-/ ImELJBELBQÜIeVAQPI "^\^^ Een bezoek aan onze MEUBELBOULEVARD met een totale

~~T] ' r-i It fl fl f verkoopoppervlakte van 10.000 m2isvoor u ALTIJD de
flTjff" I ij M~ "Tiiiii IV )\ ’*) / k moeite waard, want u vindt er alle soorten meubelen zowel

ïP_^\ (lil | n ■ 1 BB | I liWfl/7 KLASSIEK als MODERN in diverse PRIJZEN. STIJLEN.;\T \ u | fiÉteSf Hll^r kJf^ Ü B ~-JlLalJ!±A___ *** HOUTSOORTEN en BEKENDE MERKEN zoals: AUPING.
- r "Jf JuLLzJL— . [*^ fIFJg PJ h"»^ fl |j r Jk |T Tj—1 frfy> benders/bench. castelijn, Gelderland, hennie

_,[_"■■ - r̂'T7^—-^ —±— -"' - "~
Wij beschikken over 100 GRATIS PARKEERPLAATSEN (voor— " " de zaak) een COFFEESHOP. KINDERCRÈCHE en LIFT.

Meubelboulevard René Pans b.v.
Cabergerweg 10. Maastricht, tel. 043-215585 Meubelboulevard yr^

Gt beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht, P orm f^^ld4n rechts afslaan (dus niet de slinger af naar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. 's Maandags vanaf 13.00 uur geopend en donderdag koopavond.

& RIJINSTRUCTEUR
»i/v) j?' rijschoolhouder :(jjii„ Haal het enige doortCfèrie erkende kader-
tje «uploma. In januari
Hwb "? Utrecht en Best, :18"' avond- en za-
itóPP'eidingen. Na drieC^en kunt u al aan dej^Wfieer dan 250 vacatu-re Us vast en zeker werk.
J pJL^ht een fijne baanfiel?n Prima toekomst?
j°°r ïï nu (°ok 's-avonds)_ F_ gratis studiegids

04998-

-fyteje TAXICHAUF-
Ndil dag-nacht- week- 1!Cs?i>st evt. WAO-er. Ju-Cf>cüu°i Brunssum. 1
feat, exclusief heeft nog
to?, voor enkele leuke'Ï8.ftr ?■ Tijden in 0ver-jj^0J5423634.19.0^'aars gevr. mld. na?ARn uur, " bouwbedrijf

Baanstraat 125,t^Sggaftel. 045-313105.
tesrS^arsa bar zoekttó*E- Inl. 045-241592 ofS^JlJsuur.Srh^Eß 'gevr. met erv."flijn^esband in omg. 0.-
-to4^cflch wenden na 6fe^Jsl433. "
jt^'ands bouwbedrijfmLYPOI" Dld. omg. M.?CachKöln ËET.-
M „ en mets. Ook col."tójer2- Tel. 045-229529 of

f^a
ad?- Het dagblad DeM^{, zoekt op korte

' i?wERS(STERS). Heefttó^sse? Bel dan 045-

-ftotru; BUFFETJUF-!tree^U*,gevraagd voor hetl_fee^ V 1 Schaesberg,i^S2i£2atj>6.hs' l_\!Lï in de huishou-
5 uren inIf.o negeen zwart werk.&r, £t062 LD, Markti^LgD Kerkrade.

&V].es en ECHTPARENï?h't Maas-_^iglo43-635264.
■^fn^erencafé De'^Wb^1 nette BAR-
Oie feï^KELNER, part-

04490-51Ó23T na
OojT - ;fcERTaT£fe)rnend seizoenüi-cTMNG-KOKS, gevor-
md ge-"natn'J^staurant WUhel-aals°Aen' Drielandenpuntiraaj,^melden na tel. af-

~^Bl o_, . UitzendbureauyenStJ sPoed' voor eent°m^derenbedrijf inSRi«?XU?g van Beek, een
CWERKER die deze
-"iodß u6ll g°eae inwerk-
'tl lelil r uitbouwen tot
in l^e.functie Het biedt
eken^mste kandidaat uit-

toekomstmoge-
eftiid __ D,lis' be" Jein dear en k 311.18 toten met 20
Sn, daU(?ud, Jevan aanpak-
U. Ki Is dlt de baan voorIoflVo°r meer informa-
actvin Pr ?ens binnen bü
eek Vltzendbureau inonbggggsti-aat9,tele-

33^. voor 2a 5 r«„'l /2 en 4 jaar.voor
00 n)°r^n,s. van Bio tot j

045-251078.
1 aef>. METSELAARS

1*?'8 Jevfaagd,__ jk m Zuid-Lim-)d^, zonder vakkennis on--49§ 7E, solüciteren. Tel.[^^_ n.i 17 (Ki uur

Psol^ BV-. Schaes- !'PpenTf,velreiniging. uit- iilttn' Joegen, steigerver-
-27Ó9. eL 045-312154/- i
J^ÈNTerfverh. etc. ''lUenTt- stabilisatiemeth.
n^-LgLgjs-45741i

e&s,b«UlifM.Haasres r 1" het vertrouwde

«Een BEKLEDEN, rails ifi, gordijnen maken.insXlpnj^en en vak- 1veo^-., Gratis prijsop- 'lnPlei^ "n% Inteneur, :
r^eLojs-312613.
k- »„Ll?^ voor timmer-, !itipeli,zinkwerk met ga- i
te RX'-nJ?Jbl- advies^>f-
\■rk2_x_JL°-T uw dak" ;IEsS 11. niet de :«ge schnftelljke garan- ''erte T^^^Ub^vende '1

SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
Voor al uw nieuwbouw en
VERBOUWINGEN: bouw-
bedrijf Baburek, tel. 045-
-216969.
Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas, water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
Voor alle dak- en ZINK-
WERK. P.H. Boumans,
dakdekkersbedrijf. Tel.
045-321252.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating.
Vrijblijvende prijsopgave.
Tel. 045-326574.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
ofzonder 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.
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.
STEREOTOREN, VHS vi-
deo te koop. Tel. 045-
-727669.
IJSKAST ’ 75,-, gasfornuis

’ 95,-, wasautomaat ’ 195,-,
diepvrieskast, 300 Itr.,

’ 250,-, gashaard ’ 150,-,
gasplaat ’75,-. Tel. 045-
-725595.
Te k. BABYLEDIKANTJE
met kanten hemel, vr.pr.

’ 250,-. Tel. 045-462875.
Tek. SilverPICK-UP tuner
stereoset ’450,-. Tel. 045-
-720745.
Weg. omst. prachtig, zeer
zwaar eiken BANKSTEL
(kuipmodel), 3-2-1-zits,
nw.pr. ’5695,-, IV2 jr. oud,
nw.st., ’2350,-. Tel. 045-
-226186.
Te k. CARNAVALS-
GROEP, 25 of 50 pers., met
toebeh., ’2O,- p.st. Tel. 045-
-226773. ,
AANHANGER, 2 gr. hon-'
den, motorpak, mt.3B, V2iaar; renfiets. auto-onderd.MG, 4 st. velgen Ford Es-
cort, alles t.e.alj. Tel. 04459--2742.
Te k. mod. SLAAPKA-
MER kleur grijs,kast, com-mokde, spiegel, 2-pers. bed
met matras, vr.pr. ’ 1395,-;
moderne witte eethoek, ta-fel 1.80x 1.80 m,4 witte stoe-len met lichtgrijze bekl.,
vr.pr. ’1550,-: slaapkamer
en eethoek, IV2 jaar oud;
4-pits gascomfort met dek-sel, ’ '75,-. Tel. 045-717430 of
045-740581.
Te koop complete BODY-BUILDINGAPPARA-
TUUR. Belboomweg 8,
Stem.
KACHELS. Grandioze ver-
bouwingsopruiming: 10-
-70% korting. Nieuw en ge-
bruikt. DeKachelsmid, Wa-lem 21, Klimmen. 04459-
-1638.
Goede KLEUREN-TVS
met garantie. Philips groot-
beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Wegens verhuizing te k.:
mooie leren DRAAIFAU-
TÈUIL’ 175,-; 16 m houten
swisch roeden compl. m.
ringen ’475,-; nouten hou-
ten salontafel 130x64 m. la-
den ’395,-; koperen hang-
lamp’ 145,-: mooiepaarde-
haam ’ 275,-: koperen
hangketel 040 ’ 195,-; 3 bij-
zettafeltjes ’45,-. Tevens
antieke eethoek m. 6 leren
stoelen ’ 2750,-. Tel. 04747-
-2549.
Te k. vellen LEER voor
vele doeleinden. Tel. 04490-
-52652.

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.

Vloertegels
35 m2superkwaliteit in veel kleuren

en grote maten.
5 of 10 jaar garantie, mcl. superlijm en voegsel:

’ 1.500-
-franco huis

Marmer vloertegels
beige en wit

vanaf ’ 69,50

Eurotegel
Laanderstraat 47, Heerlen.

Tel. 045-715544.
Te k. prachtige manou
KINDERKAMER met
commodekast, kleerkast en
ledikantje. ’ 1500,-. Tel.
045-257213.

BANKSTEL, zwaar eiken,
’375,-; slaapkamer ’375,-,
eethoek ’ 175,-, kleurente-
levisie, 12kan., ’ 175,-; mod.
kast, wit, ’475,-. Kouven-
derstraat 208, Hoensbroek.
KOLEN te k. le keus, zéér
goedkoop. Tel. 045-422217
of 4231991

Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
(272516 ook 's avonds).
Goud, ZILVER, munt.
postz. etc. cont. bet. vrijbl.
tax. Groenstr. 109, Geleen.
VIDEO'S VHS gevraagd
ook kleuren tv's va. 16kan.
en stereo-torens. 04406-
-12875.
INKOOP goud, zilv., brilj.,
munten, contant geld. Ver-
seveld, Saroleaslr. 80A,
Heerlen. Tel. 045-714666.
Leg, verpl.
Te k. gevr. STEIGERMA-
TERIAAL, metselprofie-
len, betonmolen, bouwlier
enz. G. Timmermans,
04747-2549.
Te k. gevr. eiken BANK-
STEL, eiken wandmeubel
en eiken eethoek. Tel.
04490-23248.

Nabij centr. Hrln. mooi ge-
meub. KAMER alle comf.
v. nette werk. mensen, na
18.00 u., za. na 12.00 u.
Schaesbergerweg 43, Hrln.
Tel. 045-724226.

Te huur VALKENBURG
kamers, 3 min. van station,
eigen opgang, met koel-
kast, gascomfort. Tel.
04406-15323. Na 12.00 uur.
KAMERS te huur, Aker-
straat-Nrd. 136, Hoens-
broek, tel. 045-216667.
Te h. Kerkrade BE-
DRIJFSRUIMTE Ca. 700m2, op zeer goede locatie.
045-451656.
Luxe APPARTEMENT ge-
meubileerd 1 slaapk. pr.
’575,- p.m., tel. info 045--715771, ma en vr. van 9 t/m
17 uur.
ZIT/SLAAPK., tevens stu-
dio/app. Hoensbroek, na
14.00 u. 045-229654.
N'HAGEN gemeub. zit-
/slpk., w.c, keuken etc. ge-
meen. All-in. 045-315418.
Gemeub. KAMER, gebr.
keuken, douche, w.e.
Schaesbergerweg 152 Heer-
len.
KAMERS te h. Maastrich-
terstr. 24 Brunssum.
APPARTEMENT te huur
te Geulle mcl. c.v., electra
en water en c.a. Te bevr.
043-649428.
Centrum HEERLEN tehuur kamers. Te bevr.
Dautzenbergstr. 6 Heerlen.
Tel. 045-711309.
Direct te huur voor keurig
persoon, grote, geheel ge-
meub. KAMER aan rand
Heerlen-Centrum. Tel. 045-
-217592.
KAMERS te huur, te Kerk-
rade. Tel. 045-418308.

| duizenden metersiICARNAVALtoTOFEgfK/y* &mËI IVTT T $ Hfc ,
i

_jw^\ v^a llr vóór slechts- *3MË k ï

Wmvttïffl V^^. J __\ __^^m_^^\ L 1 1 ■ 1 A-* dm mM' " --* ' m m_W m
,

"^____m __m É!^ JrllfÉA%7^ffV%iP9lP^olP
Maastricht Wycker Brugstraat 57. tel.: 043-251504 " Scharnerweg 79. tel: 043-625706

Sittard Steenweg 10, tel: 04490-13578 ■ Heerlen Winkelcentrum 't Loon Homerusplein 6 lel 045 711676
Geleen Rijksweg Zuid 76 (naast Albert Hei|n), tel. 04490-53343.Pracht eiken BANKSTEL, 'vr.pr. ’ 875,-: massief eiken ]

wandmeubel. vr.pr. ’ 1000,- i; zwaar eiken eethoek, ]
vr.pr. ’ 975,-; massief eiken lsalontafel, vr.pr. ’ 325-; al- _\les als nieuw. Tel. 045- "
323830.
Tek. modern BANKSTEL,
salontafel, tv-kast en eet-
hoek, prijs n.o.tk. Tel. 045-
-455685
Te k. NIKKORMAT EL.
met 35 en 50 mm.; Nikon F
met 35. Rolleiflex SL 26.
topcond. m. 2 lenzen, dia-
proj. Rollei, 6x6 Leitzkl.beeld. Tel. 045-218633.
STARFASHION groothan-
del voor vryetüd- en con-fectiekleding. Nieuw eroti- ische lingerie. 04490-19235.. Weg. omst. modern grijs le-
ren BANKSTEL 3-2-zits,
kuipmodel. V.p. 1125,--mo-
derne witte eethoek. Vr.p.
1025,-; modern leren draai-
fauteuil, V.p. 475,-. Alles 3
mnd. oud. 045-323830.
Diepvrieskasten en -kisten,
KOELKASTEN, was- en
droogautomaten, kooktoe-
stellen. Alles tegen de helftvan de prijs. Incl. volle ga-
rantie. Vnesko, Sittarder-
weg 136, Heerlen, 045--727342.
LEMOTEX textiel- en le-
der-groothandel biedt aan
uit eigen import verkregen
lederen dames- en heren-jacksvan ’ 45,-, rokken van

’ 20,-; joggingpakken van

’ 15,-;Panda's van ’ 45,-etc.
Geen P.V. Laurstra. 28
Eygelshoven. Tel. 045--462D00.
KLEUREN-T.V weg.
omst. te koop, zeer goed,

' 045-270083.
DAMESRENFIETS te
koop, kinderfiets, naaima-
chine, surfplank, kleuren-
tv. 04406-12875.
Een wereld vol
keukendromen

vindt u in het Glaspaleis,
Kerkplein te Heerlen, in de
nieuwe Design-keuken-
studio van Vossen Keu-
kens Heerlen.
VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten,
grote voorraad en voordeli-
ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
Speciale AANBIEDING:vfoerplanken 20 mm dik

’ 1,15p.m. excl. Alle maten
lichtkoepels. Houthandel
Rinkens Eygelshovener-
weg 60, übach over Worms.TeL 045-319846.

Scherpe
prijzen

Vloerplanken en schroot-
jes. Tevens alle balkhout,
plaatmateriaal, lichtkoe-
pels etc. Tevens bezorgen.

Houthandel Rinkens
Eygelshovenerweg 60

Übach over Worms
Tel. 045-319846

Vele tientallen KLEUREN-
TELEVISIES, in orde, van- "af’ 99,-.Bij de echte expert!
Expert Keulen, Markt,
Simpelveld, tel. 045-443344. '"Voll. eigen techn. dienst en "géén voorrijkosten.

EEN ANDER MONTUUR
MAAKT U EEN ANDER MENS'

Staat u weleens stil bij de bril die u
draagt?
Er is wellicht geen technische reden
die vraagt om vervanging, doch een
montuur drukt een stempel op uw
uiterlijk.

§|r Zoals U ook aandacht geeft aan uw
make-up en uw kleding, verdient uw
gezicht bijtijds een nieuwe bril.9 ~ 'm Met/75,-* voor een nieuw montuur

ißls^ -si 'ütfJ'^l ÜÉfew JIÉËiiPwJI maakt HansAnders U dat gemakkelijk.
HÉ^■■ lÜT9 ÉlNfl HP^P^NI Loopt U eens binnen en kijk eensHpiPli Pr~! tlCal "f "Wil vrijblijvend in onze modieuzekollektie'J'__\\\\ j ’ I ■ van 750 monturen.

__
-r—~\-_,*»*'

■^^mm "****" _mm _ —' _s_*+_'\Jw:

B H k __\\\\\\\ \ I **Jm ézé^
_é_ÉÊ ______% _____W\ __é_wi> ' «üW*' Maar de glasprijs dan?',

__m_ AtiïÊÊiïÈ __W_ __t_____W zult u zich afvra9en- Welnu, met oogarts
S. „^Htffili _W_____ÈÊÊÊ recept knjgt u 25% "korting op de toch

al lage prijzen van ons Rod'ac opties
HÜH -mÊSa ____W______m ____t____t_sÈ glasprogramma. ________--—v

l «#wjiL_.,iW"^^^'f,^OßDaX3:
Kn^ —«Hl *"--" " \ KONTAKTLB^SVLOBSTOFFBM

Il ~- \ 4MPS& "l^^l -_\\\%__^jf__J^_\ Vergelijk maar Adviesprijs Bi) ons
*%'. mm V^' m%\ *l 4 - IPfiPB ahTotai 18,60 10,95« «Vyi /**■ Soaclens 16,90 9,25
J* v 'M xv-——"^ M i ; Oxyseptll 17,70 11,50
"__ .;t< MÊÈk * m___m - -*®> Titmusll 19,70 12,75

||p BP* \fc- m Clens | 15,00 | 8,50

~
S M_ ' mM] LWi j| * i.v.m. b.t.w. verlaging nu nog’74,05

M ML W__. m\ Vragen? Bel Hans Anders
m\ klantenservice: é*

01660-68940. toestel 44
"H|itr (tijdens kantoor-uren). 40*è__\ __f

mm é_K\_frr1 I ,|K^
__t_W_\ iiit"W -__&BÊÊ ifitf _t\ M^To^c^5__m LgijH J_% t_«*__m_\ iC w%^_^^^_y^

__fÉ _M mr&4 wmSz^J^?*

Van de 75 Hans Anders vestigingen zijn deze 't dichtst bij U in de buurt: MAASTRICHT, Markt 4, tel. 043-210975. HEERLEN, Dautzenbergstraat 17b,tel. 045-712075. T^^/^/"^V*A *SITTARD, Begijnenhofstraat 3a, tel. 04490-27298. ROERMONO, Hamstraat 42, tel. 04750-16258. WEERT, Langstraat 63, tel. 04950-38390. VENLO, Markt 16, (achter _^\ VV 7
het stadhuis), tel. 077-545094. / _s\\V £
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{^^TUSSENMUREN
■Mm I EN PRIJZEN

DE VLAKTE!
■ Geen gebouw zonder gebreek,

zoals wij slopers zeggen. De uitbrei-
W m ding van meneer Sijben zijn zaak

W vordert gestaag en we zijn nu zover
M dat het nieuwe aan het bestaande

t ,1 W IV gedeelte kan worden gekoppeld.
wf f Daarvoor moeten dus eerst nog de

W tussenmuren tegen de vlakte.

Wk Da's niet zon probleem, maar er
m t £& m is een beetje weinig plaats! Het staat

Ü NH W nog bonnvol splinternieuwe
W K fauteuils, bankstellen,

mr kasten, eetkamers, slaap-
II 'f kamers en andere klassieke en

j m rn moderne meubelen van de mooiste
pr |S 11 kwaliteit. Die moeten dus allemaal

li weg. Zo snel mogelijk, want wij
lil w moeten verder.

\_\
P f| jl Daarom heeft hij speciale

WF prijsjes gemaakt en mij gezegd dat
W \ ff vanaf 14 januari de

\ OPRUIMING kan beginnen.
JÉ 11 'n Wéék lang * ruimt meneer

JêÊ Ëk Sijben op, en u weet 't: als-ie dat
m^ m M doet, dan doet-ie het goed...

Dus ik wil maar zeggen: Kom
■ffi^tmËJ m % ■ a's ce bliksem! Geef de buren

W " % et nakijken. Want er stóón me daar
toch schoonheden... eeuwig zonde als

m een ander daarmee wegloopt!

___ p**^| ________________! ■

ÊêêÊ ï \ Maasnielderweg 33, tel. 04750-16141

’ Roermpnd-Maasniel ,

VgMÉ <____ÉË_Z______ WjéjMéM \ tlm zaterdag
jf^w- Mb^fl I \ ____^_^_^__^^^^^*^^^^

Openingstijden: maandag 13.00-18.00 u., dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 u., zaterdag 9.30-17.00 u., donderdag koopavond.

É ■ *t^^^ '~m fc ■ I ■■ am. "» ~A 'm 'X 'M lil

EMMAPLEIN 9-10, HEERLEN
Wij starten 1989 op grandioze wijze.
Met een collectie nieuwe garens, zoals onze Cablé-Acryl.

Nu in 21 modekleuren. Per 100 gr. T vj"*
Maar ook bieden wij een aantal prachtige Mohairs als

enorme aanbiedingen.

Kortharige 40% Mohair Sefino: 10% wollen breigaren
in schitterende modekleuren. Van ’ 10,95 nu ,m QC
Van ’ 6,75 # g Q|- per 200 gr. f 'Ij "3
nu per bol. J öj«J3
Hele trui ’ 39,50 600 gr. nu ’ 14jj
Grote bol breigaren 50% wol met lurex.
van 450 gr., Nld. 4-4V2. Van ’ 3,45 nu
ruim voldoende voor trui maat # £fi38-42 nu ’ 1,03

’ 12,50 | Hele trui ’ 16,50J
Daarnaast bieden wij onze klanten de ALMONDE CLUB"
KAART aan waarmee op alle reguliere breigarens permanent
20% KORTING wordt verleend. Dit lidmaatschap is gratis.
122868

U bent van harte welkom.
DE WOLWERELD, Emmaplein 9-10, Heerlen1 -^i. . . i " " i " i i i ——^^

Zoek je een opleiding met niveau?
Wil je uitzicht op vast werk?

Dan moet je zeker eens komen kijken op onze

OPEN DAG
woensdag 18 januari a.s.

van half vier tot half negen

MTS-MEAO Sittard
Valkstraat 10, tel. 04490-14943

Sittard Maastricht Geleen Heetten Kerkrade
Rijksweg Noord 88-90, Grote Gracht 31, Rijksweg Centrum 22, Geerstraat 24, Mozartstra^'tel. 04490-14234 tel. 043-212731 tel. 04490-43213 tel. 045-714090 tel. 045-463ZJ1

[PERSOONLIJKE P-^b-SÏT^^
LtNlNuUhfp^1,11.000,- "■* f 69614

, 488.04 384.^7 > 1

~5.000,- Ll* , 8,3.41 "°f4 164.M»8 I

\r____^t__VKi. 1—=r = ==**
' " CMV BANK-BRUNSSUM-KERKSTRAAT 29*

TELEFOON O4S-251043. /^TI ✓—\|—V~\~\n _~_ A KikVan 17.00-21.00uur en zaterdags van Vi/K C=4 II i \V/ KZXNH
9.00-13.00uur: 06-022 7272 (gratis) / j/M v—✓UUU W UJ-U
VOORDELIG, DISCREET EN SNEL. OOK / Ê IJW l/rpHipt WaafOlöVOOR AL UWVERZEKERINGSZAKEN, jgrfj U" WCUICI WOOl^j{

WE BEGINNEN 1989 MAAR METEEN
MET DE OPRUIMING VAN HET JAAR.

_S-*_W \\Wmmm^mmmmm»mm--mm--__w^.-^ __y \« m^ÊaMMMMtMMmmmmmmmmmmMMMMm^9^Bmmmmw

_f\_r_r\_\_\_\tLM\\_k_\_f+r _Wm} mmmi____\ _f Rinck ruimt op en daarprofiteertuvaa In de maand januarigeeft Rinck kortingen tot 50%. Neem
Ui KU llYlIN03"K M^k\3m bijvoorbeeld ditprachtige heren montuur, van 138,-voor 69,-. En zo heeftRinck nog veel meerprachtige
l/^nTILI^ T^^T AJ__*\ aanbiedingea Kortom, kom snel kijken want zon

mm_W___m^_________mm__Mf\Vl\ lIIIW IUI mmW Ar %_W aanbod mag u niet aan uw neus voorbij laten gaan. Ê_pJ_^_pi WÊÊ BfllLL-ZN
RINCK LAAT OGEN BETER ZIEN EN MOOIER SPREKEN, iiii ZW Zf<3 LENZEN

RINCK HEERLEN:Akerstraat 2,045 - 711456.

Schoenen een maat VER-
GROTEN/VERBREDEN,
met garantie, ’ 10,-. Vijgen,
Akerstraat 30, Spekholzer-
heide.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwt rieten, biezen enro-
tan stoelen met gar. 045-
-418820. ;
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24
uur.

Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr. -in-
stall. defect? Garantie op de
reparatie, geen voorrijkos-
ten en korting op onderde-
len. bel direct: 045-726206.
De massage van VERONI-
QUE is uniek!!! Tel. 045-
-228481 (geen sex).
Door jongemasseuse totaleONTSPANNINGSMAS-
SAGE (no sex). Tel. 045-
-223574.

Nieuw!!! Uniek en enige to-
tale ONTSPANNINGS-
MASSAGE (no sex). Tel.
045-351555.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.

St.-Maartenszee P^ildLOW. Zwemparadijs^
seizoen vanaf’ 294"'.
end vanaf ’ 2£><"
02246-3109. ____^S

„De Skiwerkplaats"
Speciaal voor vakkundig onderhoud -

huur - montage - tuning - inruilt'
Alpine en langlauf ski's en schoen0

- gebruikt en nieuw -
Eikenderweg 16, Heerlen,

tel. 045-716704 b.g.g. 711040__-i<xX

GUNSTIGE LENINGEN 4

(huisbezitters: mmm PERSOONLIJKE DOORLOPEND 1
EXTRA LAGE LftSTEN LENINGEN W KREDIET „J

le, 2e EN 3e I■i tw _ii.FW_f__tmwf fm>'lM I K,,ai"- Pmnd n,n", v I
HYPOTHEKEN J^Jl^jJ^ly^JylJJ^jl^j^y^JJJ ■»<"'« Incl. r.nl. p«r mnd ' ■Persoonlijke Leningen.zonder 5.000.- 100.- 0,97 *""kheoiet- looptijd , onderpand verslrekbaar en meestal ___ „ _

__~ au ■"bedrag in maanden kwijtschelding bij overlijden. 11.000,- 220,- 0,87» '
10.000.- 69.- 97.- 107r 8000 . 121,. 147,. 30.000.- 600.- 0.83*
15.000,- 103,- 145,- 161,- I io.OOO 199,- 238,- 280,- 40.000,- 800,- OjHJ*.^^
25.000,- 172^242,-269,- I iß.too 284,- 352,- 431,- m^_-__mÊÊÊÊÊÊmÊÊmmm_m^
40 000 27S 388- 431 - I 20.000 376.- 467,- 571,-1 FINANCIERINGSKANTOU» m,

«««« lil ll.' lil I 2SOOO 470-- 583- 7,4'lr\n .^fc^^rMirPfN75.000,- 514,- 727,- 809,-m 30000 5S4i. 7001. 857,-1 tVj JvlA iN btf4L. 'o-000 w*-"61"■«423-- 1 HlII WW C, J\J
woning kunn.n dl ..-...,„ vtntnn jfl| Etl r.nle v.nal 0.e,% por m..nd UU U UVIl—_f u|

■H ■■ ■■ Scharnerweg 108 Maastro
Bijkantoor:

f y^fcV m.'L' r JL'-rl'/A.'l'Jl Hoofdstraat 9, Hoensbroe*
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Ontdekt op Brunssummerheide

Gestolen kluis
na zes jaar

teruggevonden
Van onze verslaggever

..ANDGRAAF - Een inwoner van Land-
;raaf heeft dit weekeinde aan derand van
le Brunssummerheide met zijn metaalde-
ector een kluis ontdekt die in 1983 gesto-
en werd uit een café in Waubach.
n de kluis, die veertig bij vijftig centime-
er groot is en ongeveer honderd kilo
veegt, waren zes jaar geleden nog een
lanzienlijk geldbedrag en waardevollepa-
neren opgeborgen. Daarvan bleek niets

meer over. Het gevaarte zat een meter
diep in de grond.

Uit dekluis, die vol modder en stenen zat,
haalde de politie Landgraaf onderdelen
van het slot, een totaal verweerde porte-
feuille, een wikkelvan een pak bankbiljet-
ten en een nauwelijks leesbare kwitantie
waarop de naam van een horeca-onderne-
mer uit Übach over Worms stono\. In de
kluis zat ook een bijpa doorgeroest geld-
kistje waarvan de verflaag verweerd was.

Beloning
Onderzoek heeft uitgewezen dat de kluis
indertijd al is opengebroken. Overigens
looft de kastelein, die gisteren met stom-
heid geslagen was door de onverwachte
vondst, een fikse beloninguitvoor hen die
alsnog een tip kunnen geven die leidtnaar
de dader. De Landgraafse politie zal even-
tuele tips met discretie behandelen. " Het teruggevonden kluisje met

daarvoor restanten van een slot.
Foto: WIM KUSTERS

Nieuwe topman
VVV wil andere
herkenbaarheid

Van onze
verslaggever

HEERLEN - „Van
de mijnindustrie is
hier niets meer te
herkennen. Hier en
daar nog een schacht
maar voor de rest
niets. Heerlen is niet
meer het centrum
van de mijnindus-
trie, daarom moet
Heerlen een ander

herkenbaar iets krij-
gen. Dat zou de tele-
matica kunnen zijn.
Zon begrip zou goed
voor Heerlen te ge-
bruiken zijn. Heer-
len heeft al iets zake-
lijks, iets efficiënts,
koels en dat kan een
aantrekkingskracht
hebben. Telematica
past bij het karakter
en de sfeer van de
stad maar er moet

duidelijk gemaakt
worden wat het bete-
kent."

Dat zegt Hub Schrrj-
ver, 39 jaar en sinds
augustus vorig jaar
directeur van de
VW in Heerlen. Hrj
is geboren in Den
Haag, houdtvan zei-
len, was directeur
van recreatiepark El-
fenmeer in Herken-
bosch en gaat nu de
Heerlense VW-kar
trekken als opvolger
van Bertie Bis-
schops.

9 zie voor
interview
pagina 14

Renovatie van

f1,5 miljoen
Voor het eerst toename inwoners sinds herindeling

Simpelveld groeit weer

Strijthagermolen
moet in oktober

meel kunnen malen

Van onze verslaggever

HEERLEN — Voor het eerst sinds de herindeling is het
aantal inwoners van de gemeente Simpelveld toegeno-
men. De gemeente telt momenteel 11.874 inwoners. Vo-
rig jaar januari waren dat er 11.850, wat een stijging van
24 betekent.
Wat de overige gemeenten van de
Oostelijke Mijnstreek betreft geldt
datLandgraaf, Brunssum en devier
kernen van Onderbanken in de lift
zitten. Nuth en Voerendaal stegen
licht. Het aantal inwoners van Kerk-
rade bleef nagenoeg gelijk. De be-
volkingscijfers van de gemeente
Heerlen worden pas eind dezeweek
bekend gemaakt.
In de 11.874 inwoners tellende ge-
meente Simpelveld daalde het aan-
tal aantal geboortenvan 133 naar 97,
maar de overlijdens bleven stabiel
(79 tegenover nu 80). De gemeente
telt momenteel 5.955 mannen en
5.919 vrouwen.

-I
Nuthenaar

Math Meertens
overleden

NUTH - Op 62-jange leeftijd is gis-
teren in Nuth Math Meertens na een
kortstondige ziekte overleden. De
mede-directeur van 'Henri Meer-
tens hout- en bouwmaterialen bv
was promotor van het verenigings-
en bedrijfsleven. Meertens was on-
der meer voorzitter van de plaatse-
lijke bibliotheek en leeszaal, mede-
oprichter van het Nuther-marktfes-
tival, bestuurslid van de belangen-
groep Industrieterrein De Horzel en
lid van het parochieel overleg.
Van '59-'B5 was Math Meertens bo-
vendien kerkmeester van de paro-
chie H. Bavo. Voor zijn vele ver-
diensten ontving hij in 1984 de Pau-
selijke onderscheiding 'Pro Eccle-
sia et Pontifice'.
De plechtige uitvaartdienst van
Math Meertens is vrijdag om 11.00
uur in de H.Bavo-kerk.

Over te krappe behuizing

Rijkspolitie
Onderbanken

boos op Ruding
Van onze verslaggever

SCHINNEN-ONDERBANKEN
Minister Ruding (Financien) heeft
het bij de rijkspolitie en de gemeen-
ten Schinnen en Onderbanken da-
nig verbruid. Omdat Ruding wei-
gert met geld over de brug te ko-
men, zitten de plaatselijke dienaren
der wet nog altijd als haringen in
een ton in een piepklein groepsbu-
reau in de Panhuisstraat in Amsten-
rade. En dat terwijl er met de andere
betrokken ministers al lang en
breed overeenstemming is bereikt
over een verhuizing naar het riante
voormalige gemeentehuis van Am-
stenrade.

Die boodschap kreeg een wenk-
brauwen fronsend Tweede Kamer-
lid Douke Eisma (D66) gisteren trj-
dens een werkbezoek aan Limburg
te horen van burgemeester Loefen
van Schinnen en RP-commandant
Schuttelaer.
Schuttelaer somde een wachtlijst
van klachten op over het huidige
politiebureau dat bestaat uit twee
woningen. Veel te kleine kamers,
geen bezoekersruimte, abnormaal
hoge stookkosten etc. Dat daar geen
woord van gelogen was, werd Eis-
ma duidelijk tijdens een rondlei-
ding door het labyrint van smalle
gangetjes en kamertjes ter grootte
van de cel van een kluizenaar. Het
Kamerlid beloofde dan ook in Den
Haag wat druk op de ketel te zullen
zetten.

Het aantal buitenlanders daalde
met 5 tot 670. Dat is 5,6% van de to-
tale bevolking. De Duitsers hebben
hier de overhand met 590 personen.
Daarna volgen 28 Belgen, 13 Oos-
tenrijkers, 12 Italianen, 6 Britten, 5
Amerikanen, 4 Spanjaarden, 3 Ma-
rokkanen en een persoon met de
Canadese, Colombiaanse, Egypti-
sche, Filippijnse, Franse, Indonesi-
sche en Tsjechische nationaliteit.
Twee zijn er zonder nationaliteit.
Dit komt in beide gevallen doordat
van de ouders van deze statenlozen
geen land van herkomst bekend
was.

Landgraaf
Ook Landgraaf kende een lichte
stijging van het aantal inwoners van
de gemeente. Nu zijn dit er 40.186
terwijl de gemeente vorig jaar net
onder 40.000 zat. Woordvoerder Gie-
len hierover: „Wy verwachten dat
de stijging nog een aantal jarenaan
zal houden". Als voornaamste oor-
zaak noemt hij het woningbouwpro-
ject aan het gebied 'Op de Kamp'-
Hier zijn 422 nieuwe woningen ge-
pland waarvan een deel reeds af is.
In 1990 verwacht men nog een extra
toeloop in verband met de bouw
van zwakzinnigenopvanghuis St.
Anna. Om hoeveel personen het dan
ongeveer gaat, kon hij niet zeggen.

Brunssum
"Ook in Brunssum is de voornaam-
ste oorzaak van een lichte stijging
van het bevolkingscijfer de bouw
van nieuwe woningen. In de Hemel-
der is een nieuwbouwwijk in aan-
bouw. Het gaat hier om 400 wonin-
gen waarvan er reeds 50 a 60 vol-
tooid zijn. Rond 1990 moet de hele
nieuwbouwwijk bewoond zijn.
Brunssum telde in vorig jaar 29.713
inwoners. Nu zijn dat er 29.786.

Onderbanken
De gemeente Onderbanken, be-
staande uit de vier kernen Bingelra-
de, Jabeek, Merkelbeek en Schin-
veld, is bezig met een inhaalma-
noeuvre. Vanwege de perikelen
rond het nabij gelegen militaire
vliegveld voor AWACS-toestellen
heeft de gemeente een aantal jaren
nauwelijks of niet kunnen bouwen.
Nu de gemeente weer groen licht
gekregen heeft, worden in ijltempo
de originele bestemmingsplannen
uitgevoerd. Hierdoor is een stijging
merkbaar van het aantal inwoners.
Waren de gezamenlijkekernen in ja-
nuari '88 goed voor 7.997 inwoners,
inmiddels zijn dit er 8.013. Volgens
een woordvoerder zal deze stijging
de komende jaren doorzetten.

Nuth
In de gemeenten Nuth en Voeren-
daal is een lichte stijging te zien. In
Nuth bleef het bevolkingscijfer
voor de eerste hangen bij 17.003 in-
woners, tegen 16.998 het jaar daar-
voor. Voor Voerendaal waren die
cijfers respectievelijk 13257 en
13215. De woorvoerder van de ge-
meente Nuth noemt als voornaam-
ste oorzaak van de slechts geringe
stijging het sterfte-overschot. „Er
sterven meer mensen dan er gebo-
ren worden".

Kerkrade
Kerkrade tenslotte kende een lichte
daling van het aantal inwoners. In
januari vorig jaar telde de grensge-
meente 52.989 inwoners. Dit jaar ja-
nuari is het (voorlopige) cijfer
52.941. Woordvoerder Rooymans
van de gemeente kan zich er niet
druk over maken: „Een paar jaar ge-
leden hebben we besloten geen
groeistad te worden. Die beleidslijn
wordt gevolgd."

" De totaal vervallen Strij-
thagermolen. Als het meezit
kan er in oktober weer meel ge-
maald worden.

Foto: DRIES LINSSEN

Daarom zal het gehele molenwerk
in de toekomst twee meter hoger
worden geplaatst. Het antieke hou-
ten gangwerk in het molenhuis
wordt daarom gerestaureerd. Aan
de westzijde komt een nieuw meta-
len waterrad.

Zowel voor het kasteel als demolen
geldt dat de scheefstand karakteris-
tiek te noemen is. Men zal gaan on-
derzoeken of die scheefstand ge-
handhaafd kan blijven. Verder krij-
gen ook de woning van devoormali-
ge pachter, de schuur met de stallen
en de fundering een opknapbeurt
krijgen.

de molen had gekocht van de
OGON. Momenteel is de molen nog
van de Limburgse Monumenten
Stichting uit Maastricht. Na de re-
novatie zal de molen worden over-
gedragen aan de gemeente Land-
graaf.

Verrot
De molen is ommstreeks 1700 ge-
bouwd en daarna in fasen ver-

bouwd en uitgebreid. Momenteel
verkeert demolen in een zeer slech-
te staat. Van de schuur met stallen
zijn de daken ingestort, en de ver-
diepingsvloeren zijn verrrot. Het
molenhuis met de aangrenzende
stallen is verzakt. Men vermoedt dat
de verzakking een gevolg is van de
mijnontginning. Maar ook kan on-
derspoeling van de fundering aan
de zijde van de beek deze verzak-
king hebben veroorzaakt.

Van onze verslaggever

LANDGRAAF — Het is de bedoe-
ling dat de renovatie van de Strrj-
thagermolen in Landgraaf in okto-
ber van dit jaar gereed is. De archi-
tektengroep Mertens uit Hoens-
broek is onlangs gestart met de
werkzaamheden. De kosten voor
het totale project bedragen ander-
half miljoen gulden. Dat geld wordt
bijeen gebracht door de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg, de pro-,
vincie en de gemeenteLandgraaf.

Het is nog niet zo lang dat de Strij-
thagermolen bij de gemeente Land-
graaf hoort. Vóór de herindeling in
1982 stond de molen op Kerkraads
grondgebied. Maar omdat de molen
een landschappelijk geheel vormt
met het kasteel en de hoeve Strijt-
hagen is na de herindeling de molen
toegevoegd aan de gemeente Land-
graaf. De molen was tot voor kort
eigendom van Jongen Vastgoed die

Conclaaf
!j. Het zeshoofdige Schinveldse

heeft een druk
ee/ceinde achter de rug. Naast

p ürtsachtige pogingen om de
°oise 'geitevinder' Waldemar

0^rczVk, die van de Poolse, erheid maar geen visum kan
JLVgen, alsnog aan zon pa-
|.lertje te helpen, ging het comi-zo.terdagavond ook nog in. ndaaf. Dat moet, zo verzeker-. Bisteren een Hoej-Hoejer,

°-nneer een nieuw comitélid
benoemd.

Conclaaf (2)
£n dat laatste was het geval

j/jdat Theij Daemen uit Schin-eld na 29 jaar te kennen heeftjje9eüen van de Hoej-Vut ge-
/uifc te willen maken. Zater-
a9auond trommelde het comi-■ dus atie aanhang bij elkaar

de Schinueldse Hoej-kelder
S 1trofcfcen de vijf overgebleven
,°eJ-Hoejers zich terug in con-
aa/. Liefst acht stemronden

U)?re»n nodi0. totdat tegen elfJfr 's avonds witte rook ver-„, een, een teken van overeen-*ter>iming.

Conclaaf (3)
Sj) president Frans Pieper
,T ak daarna de historische

oorden; Habemus novum li-
x^Ih,1h, wat zoveel betekent als:e hebben een nieuwe. Die

Uu>e Hoej-hoejer bleek Leo
beh lSSen te zijn, waarmee het

°olhoede Hoej-zestal weer
tyl_)rileet is- Nu alleen n°9 die, «'demar over de grens hier-heen slepen...

Verkeersbord
rpprf inwoner van Heerlen
g ea verleden jaar in Land-
fcono^ een verkeersbord omver,

vervolgens het hazepad en
tussen neus en lippen door

Oo aandac/it van een voorbij-voer te trekken. Zodoende
Te.tSt h^ zich 9isteren bij de
M^teJ in Maastricht verant-
Üo? .en' wegens vernieling en
fy-°rriJding na aanrijding.et niks, vond rechter mr Adel-
°or_

eT die de Heerlenaar ver-
fior)~fe'de tot een boete van vier-
fnanL^ °ulden plus vier
ze_ n voorwaardelijke ont-

99mg van de rijbevoegdheid,
£n efn fr°eftijd van twee jaar.
ter ri

toetje serveerde de rech-
ke-n ■ Heerlenaar ook nog dere-
, nmg van h et vernieide bord,

179 gulden. Toch beter
ma't -*e per onaeluk brokken
te ti ' even oiL> de P^tie aan
ju« Ppen- BesPaart «iet alleen

en politie een hoop
nipt aar doet achteraf ooket 20 n pijn in de beurs.

Stotteraar
er h l^ierechter mr Adelmeij-
He ï 9isteren een stotterende
'enenaar veroordeeld omdat
topl Voor eigen rechter speelde
nad

een friture-bezoeker hem
e„J,?d. Het kwam de man op«i boete van 500 gulden te[j-,an en een week voorwaarde-
J*e.gevangenisstraf met een
ge

üeJtyd van. ttuee jaar. Overi-
ler_ S stond hij voor twee geval-
rech.an mishandeling voor de
stoft Een kamera.ad van de
kn Jaar' eveneens uit Heer-
hii'_reea ook een boete omdat
r„„?y de vechtpartij betrokken
fcii rf ?' Naar eigen zeaaen had,„■? ae vechtende partijen willengeiden. Politierechter mr

hield bij haar von-, 's rekening met de persoonlij-
ri„Tlsta"dig/ieden van de ver-°-0-chten.

Weer bont
vnilWethouder Bonten heeft hethi 9ens enkele raadsleden weerrnnl_emaakt- De Landgraafseaadsleden JefHorbach van d>„„ ct.lc Gulpers en Ger RutU.n
lUk ,et.CDA hebben hem name-tijdens de commissieverga-
_/lnJ_ Bestuursaangelegenhe-*j*n Politie (BAP) laten weten
'« meer naar de Vergaderin-«! n te komen wanneer ze nog-op«a^de bukken te laat krij-

Z.„.°e wethouder heeft beideraadsleden plechtig beloofd dat«e stukken voortaan op tijdzul-

'Jonge Vaesradenaren moeten wel verhuizen'
Van onze verslaggever

VAESRADE/NUTH - Het uitblij-
ven van woningbouw in Vaesrade,
waardoor de laatste jaren een enor-
me vergrijzing is ontstaan, dreigt de
doodsteek voor het kleuter- en ba-
sisonderwijs te worden. De vergrij-
zing laat ook op andere vlakken
diepe sporen achter. Jonge Vaesra-
deriaren dietrouwen, moeten nood-
gedwongen naar een andere plaats
verhuizen, omdat er voor hen geen
eengezinswoningen beschikbaarzijn.

De uittocht van jongeren is even-eens merkbaar bij de harmonie endrumband St. Servatius. De harmo^
nie speelt slechts op halve kracht,
omdat er van de zeventig ledenin de
gloriejaren nog slechts dertig overzijn. De drumbandtrekt alleenuit in
eigen dorp. Meer mogelijkheden
heeft het muziekkorps niet. „Met ze-

Brandbrief harmonie over vergrijzing
ven leden kun je moeilijk op con-
cours gaan. Het majorettenkorps is
al opgeheven, omdat er niemand
meer overbleef', verzucht Jac Cob-
ben (65), bestuurslid van harmonie
St. Servatius.

In een huis-aan-huisin Vaesrade be-
zorgde brandbrief maakt het be-
stuur van de harmonie en de drum-
band de vergrijzing duidelijk.

Bouwplannen
Het oud-raadslid van de gemeente
Nuth weet precies wat er in het 1200
inwoners tellende kerkdorp gaande
is: „Het wordt de hoogste tijd dat de
bouwplannen uit de ijskast worden
gehaald. Gebeurt dat niet, dan gaan

meerdere verenigingen ter ziele. De
harmonie is genoodzaakt in eigen
dorp te blijven", vervolgt Jac Cob-
ben: „Meegaan met de processie,
communiekantjes afhalen, een gou-
den bruidspaar verrassen en een
concert in het gemeenschapshuis
zijn zo ongevper de activiteiten van
de harmonie. Wij hebben zeker vijf-
tien nieuwe muzikanten nodig om
een fatsoenlijk stukje muziek te la-
ten horen."

De nieuwe leden krijgen het instru-
ment gratis in bruikleen en voor
tien gulden per maand kunnen zij
een muziekopleiding volgen. „Een
harmonie met instrumenten, maar
geen leden", zegt Cobben. „Op een

veiligeplek staan al jarentwintig in-
strumenten opgeborgen. Elke
maand worden die netjes gepoetst
in de hoop dat er vlug aanwas
komt..."

Leegloop
De leegloop in de gecombineerde
kleuter- en basisschool is volgens
de brandbrief eveneens niet tegen
te houden als er niet snel wordt ge-
bouwd. Op die ene school zitten 88
leerlingen.De acht groepen zijn on-
dergebracht in vier zogenaamde
combinatieklassen.Eén van de vijf
leerkrachten is al enkele jaren bo-
ventallig en zal spoedig afvloeien.
Om het schrijven kracht bij te zet-
ten, hebben alle raadsleden in
Groot-Nuth een kopie van de brand-
brief ontvangen. B en W van Nuth
waren gisteravond niet bereikbaar
voor commentaar.
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EINDELIJK "RUP"
Prof. Cobbenhagencollege

Heerlen

t
Met grote droefheid delen wij u mede, dat na een
langdurig ziekbed toch nog vrij plotseling uit ons
midden werd weggenomen, onze onvergetelijke
moeder, groot- en overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Agnes Grouls
echtgenote van wijlen

Leonard Horbach
Zij overleed in de leeftijd van 86 jaar.

Heerlen: L.N. Horbach
A.M.H. Horbach-Ploumen

Kerkrade: M.A. Meijers-Horbach
H. Meijers

Kerkrade: S.C. Fischer-Horbach
AJ. Fischer

Kerkrade: J.J. Horbach
J.A.E. Horbach-Brandts
Klein- en achterkleinkinderen
Familie Grouls
Familie Horbach

Kerkrade, 13 januari 1989, Hamboskliniek
Corr.adres: Marktstraat 45, 6461 CV Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
donderdag 19 januari a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk H. Maria Goretti te Kerkrade-Nulland,
waarna aansluitend crematie in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium is
gezorgd.
Woensdag 18 januari zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
num, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevre-
mont; gelegenheidtot afscheid nemen van 18.00tot
19.30 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed, tot onze diepedroefheid, voorzien
van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van
60 jaar, mijn dierbare echtgenoot, onze goede en
zorgzame vader, broer, behuwd broer, oom en neef

Hubert Crombach
echtgenoot van

Anna Christina Becker
Wy bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
A.Chr. Crombach-Becker
Hub
Chris
Familie Crombach
Familie Becker

6416 SK Heerlen, 15 januari 1989
Staringstraat 93
De plechtige eucharistieviering zal plaatvinden op
vrijdag 20 januari a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van Verschijning van de Onbevlekte Maagd,
waarna begrafenis op het r.-k. kerkhof Heerler-
baan.
Bijeenkomst in voornoemdekerk, alwaar vanaf 10.30
uur gelegenheid tot schriftelijke condoleance.
Liefst geen bezoek aan huis.
Donderdag om 18.45 uur rozenkransgebed, aan-
sluitend een eucharistieviering in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerheide;
bezoekuren van 18.00 uur tot 19.30 uur.

" t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, berichten wij u dat God
heden tot Zich heeft genomen, voorzien van de sa-
cramenten der zieken, in de leeftijd van 79 jaar,
onze goede en zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, schoonzuster, tante en nicht

Katharina
Sij stermans-Krings

echtgenote van wijlen

Peter Kaspar Hubert
Sijstermans

In dankbare herinnering:
Aken (Dld): G.M. Weingarts-Sijstermans

W. Weingarts
Katja

Kerkrade-West: R. Winkler-Sijstermans
E. Winkler
Petra

Kerkrade-West: PJ.H. Sijstermans
G. Sijstermans-Amkreutz
Paul en René
Familie Krings
Familie Sijstermans

Kerkrade, 13 januari 1989, Hamboskliniek
Corr.adres: Agathagracht 24
6465 AS Kerkrade-West
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 19 januari as. om 14.00 uur in de paro-
chiekerk H.H. Jozefen Norbertus teKerkrade, O.L.
Vrouwestraat, waarna aansluitend crematie in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium is
gezorgd.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Woensdag, 18 januari, zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-'
rivm, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevre-
mont.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
té zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

'I ~
Hand in hand zijn wij gegaan,
tot aan de drempel.
Moe gestreden, maar omringd
door onze liefde, ben je moedig
en rustig heengegaan.

Na een kortstondig ziekbed, ons achterlatend met
een gevoel van dankbaarheid, is, op 71-jarige leef-
tijd, van ons heengegaan, mijn inniggeliefde echt-
genoot, onze lieve vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Hendrikus Johannes
(Harrie) Huys

echtgenootvan

Katharina Mathilda
Verheijen

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

Heerlen: K.M. Huys-Verheijen
Heerlen: Lya en Jan van Eck-Huys

Marcel en Esther
Heerlen: Nelly en Martin Honnef-Huys

Jolanda en Richard
Ulestraten: Anny en Sjef Dohmen-Huys

Ellen en Roger
Frank

Schinveld: Tiny en Floor Lenzen-Huys
Chantal en Louis
Roger

Schinveld: Hennie en Ton Renneberg-Huys
Familie Huys
Familie Verheijen

6414 AD Heerlen, 15 januari 1989
Heerenweg 75
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 19 januari as. om 12.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Gerardus Majella te Heerlen-
Heksenberg, waarna aansluitend de crematiein het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed woensdag 18 januari as. om
18.45 uur, aansluitend avondmis, in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven dezeannonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met grote verslagenheid vernamen wij
het overlijden van onze oprichter en oud-
voorzitter, de heer

Harrie Huys
Zijn grote verdienste en vriendschap zul-
len wij nooit vergeten.

Bestuur en leden
hengelsportvereniging
Heksenberg

Enige en algemene kennisgeving

t
Nooit vragend, nooit klagend
Haar lijden in stilte dragend
Haar handen hebben voor ons gewerkt
Haar hart heeft voor ons geklopt
Haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Heden, is overleden in het bijzijn van al haar kinde-
ren, op 76-jarige leeftijd, onze dierbare en goede
moeder, schoonmoeder en oma

Oma
van Duinen-Claessen

na een liefdevolle verzorging in het ziekenhuis te
Geleen, afd. BI Intern.
Met speciale dank aan dr. H. Geelen, Tonny, Karin,
Ludwina en alle verpleegsters.

In dankbare herinnering,
haar dierbare kinderen
en kleinkinderen:

Munstergeleen: Marianne
Schillings-van Duinen
Wil Schillings
Angelie en Jos

Madeira: Mimi Marote-van Duinen t
Norberto Marote

Spaubeek: Charry Blokker-van Duinen
Wil Blokker
Rob en Betsy

Geleen: John van Duinen
Tilly van Duinen-Dullens
Johnny en Andrea
Jolanda en Bobby
Maurice

Geleen: Frits van Duinen
Geleen: Katty Varga

Katty, Fritsje
Geleen: Annemie Maessen-van Duinen

Sjaak Maessen
Jerry, Richard

Geleen: Marie-José van Duinen
John Tummers
Marco

Geleen: Rob van Duinen
Tick
van Duinen-Rungruangying
Sandy, Phoebe

Munstergeleen: Marcel van Duinen
Leny van Duinen-Klaassen
Rianne, Paulien
Familie Van Duinen

6164 CC Geleen, 16 januari 1989
Corr.adres: Weberstraat 6
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
donderdag 19 januari as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Augustinus te Lutterade-Geleen,
waarna de begrafenis op de begraafplaats Vouers-
veld te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen woensdag 18 ja-
nuari om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid
tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
benaderen, willen wy iedereen die ons, op welke
wijze dan ook, heeft gesteundna het overlijdenvan
mijn lieve vrouw, onze geweldige moeder en oma

Mimi
de Jong-Theissen

via deze weg bedanken.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op 21 januari om 18.30 uur in de St.-Pauluskerk,
Passart-Wieër.

J. de Jong
kinderen en kleinkind

Wij willen jerust gunnen
al is vol droefheid ons hart
Jou lijden zien en niet kunnen helpen

m^mm

______________
dat is onze smart.

Vandaag hebben wij, na een kortstondige ziekte, afscheidgenomen van
mijn lieve man en onze goede vader, op de leeftijd van 62 jaar

Math Meertens
Begiftigd met de pauselijke onderscheidingPro Ecclesia et Pontifice

echtgenoot van Gertie Loop
vader van Miriam

" Math en Marie-France
Ank en Lex
Armand en Ankie
Jéróme en Miranda

16 januari 1989
Stationsstraat 143
6361 BH Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op vrijdag 20 januari om
11.00 u. in de St. Bavokerk te Nuth, gevolgd door debegrafenis op de be- -
graafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condolean-
ces.
Donderdag as. om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.

" Mijnman, onze vader, is opgebaard in een van derouwkamers van de Uni-
versele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Gelegenheid tot afscheidnemen,
dagelijksvan 14-15 uur en van 19-20 uur.

Heden hebben wij, tot ons grote verdriet, afscheid moeten nemen van onze direkteur, de heer

Math Meertens
Wij wensen zijn echtgenoteen zijn kinderen veel sterkte in deze moeilijke periode.

Personeelsvereniging Henri Meertens en Zonen B.V.

Geschokt en zeer bedroefd hebben wij heden vernomen dat onze mededirekteur

Math Meertens
na een korte, doch zeer ernstige, ziekte is overleden.
Zijn inzet en kundigheid hebben gedurende meer dan 43 dienstjaren een onuitwisbare stempel op onze
onderneming gedrukt.
Math, we zullen jeraad en toewijding missen!

Direktie Meertens Beleggingen B.V.
Meertens Vastgoed B.V.
Henri Meertens en Zonen B.V.

Wegens het overlijdenvan onze direkteurzullen onze bedrijven op vrijdag 20 januarias. de gehele dag ge-
sloten zijn.

Henri Meertens en Zonen B.V.
(Hout- en Bouwmaterialen)

Daelderweg 14, 6361 HK Nuth
Stationsstraat 143, 6361 BH Nuth

t
Heden is, geheel onverwacht, van ons heengegaan
onze dierbare oom en medebewoner

Leo Hick
op de leeftijd van 95 jaar.

Familie Bemer-Hick
Familie Hick-Boon
Familie Nelissen-Hick
Directie, bewoners en personeel
St.-Joseph Rustoord

15 januari 1989
Rustoord St.-Joseph,
Gasthuisstraat 6, 6411 XE Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden of
donderdag 19 januari 1989 om 10.30uur in deparij I
chiekerk St.-Petrus te Gulpen, waarna aansluiten!1 I
begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar. "

t [
Wij nemen afscheidvan onze lievemoeder, schoon- f(i
moeder en oma, die, na een zorgzaam en werkzaak (J(
leven, voorzien van het h. sacrament der zieken,in ij.
haar 80e levensjaar van ons is heengegaan

Philomena VoScheeren-Mengelers J
weduwe van tv

Johan Scheeren
Doenrade: Mientje Meertens-Scheeren

Jan Meertens
Philo en Ger
Tiny en Bert
Hetty '■'■
Familie Mengelers
Familie Scheeren Sc

6439 AX Doenrade, 14 januari 1989 4<
Warblingsstraat 2
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden o. H
donderdag 19 januarias. om 11.00 uur in de St.-J°'
zefkerk te Doenrade, waarna ze begraven wordt op
het r.-k. kerkhof te Schinveld. ■:
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is e!
geen condoleren. ,
Mede tot intentievan de overledene, zal een avond' s
mis worden opgedragen woensdag 18 januari onl
19.00 uur in bovengenoemde kerk. !
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van l>ej nMaaslandziekenhuis te Sittard; bezoekuren van
17.30 tot 19.00 uur. J
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, êe' t
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

-1
Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden
van ons bestuurslid, medeorganisator en vriend, de heer

Math Meertens
Zijn sympathieke persoonlijkheid en grote inzet voor onze organisatie
zullen wij node missen en zullen wij in onze herinnering met grote waar-
dering gedenken.

Stichting Markt Festival Nuth

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden hadden, maar ook bedroefd
om het scheiden, delen wij u mede, dat voorzien van de h. sacramenten,
na eenrijk leven in Gods vrede is overleden, in de leeftjd van bijna 93 jaar,
onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder,
schoonzuster, tante en nicht

Anna Katharina Kitzen
echtgenote van wijlen

Herman Ruys
Kerkrade: familie Kleykers-Ruys

Düsseldorf: familie Gottschling-Ruys
Düsseldorf: familie Glasmacher-Ruys

Kerkrade: familie Pook-Ruys
Kerkrade: familie Otermans-Ruys

Klein- en achterkleinkinderen
Familie Kitzen
Familie Ruys

6462 AZ Kerkrade, 12 januari-1989
Bosveldstraat 76
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op woensdag 18 januari
a.s. om 11.00 uur in deparochiekerk H. Antonius van Padua teKerkrade-
Bleijerheide, waarna aansluitend begrafenis op de algemene begraaf-
plaats te Bleijerheide, Voorterstraat.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
Heden zal de overledene bijzonder worden herdacht tijdens de avondmis
van 19.00 uur in bovengenoemdekerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortuarium, gelegen op het ter-
rein van de Lückerheidekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot 19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze aan-
kondiging als zodanig beschouwen.

t
Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de laatste drempel.
Moegestreden, maar omringd
door onze liefde
ben je moedig en rustig
heengegaan.

Aan haar die intens de eenvoudige dingen in het leven wist te waarderen,
altijd voor anderen klaar stond, onverbrekelijk en innig verbonden met
man, kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden zullen wij altijd de
gelukkigste herinneringen bewaren.
Kalm en vredig is heden na een moedig gedragen ziekte, voorzienvan de
h. sacramenten van ons heengegaan in de leeftijd van 62 jaar

Lies Laumen
echtgenote van

Jo Brands
Jo
Marij en Utz
Dave, Misha, Jana
Ed
Ben
Familie Laumen
Familie Brands

15 januari 1989, 6151 GX Munstergeleen
Mairestraat 1
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op vrijdag 20 januari as. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Pancratius te Munstergeleen,
waarna aansluitend dekrematieplechtigheid zal plaatsvinden in kremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de avond-
mis van donderdag 19 januari as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

t
Wanneer je verdrietig bent
blik dan in je hart
en jezult zien dat je
weent om wat jevreugde schonk.

Diep bedroefd, maar heel erg dankbaaren zeer trots dat we hem zo lang in
ons midden mochten hebben, is vandaag heel kalm en vredig ingeslapen,
naeen voorbeeldig levenvol zorgzaamheid, eenvouden ongekende rusti-
ge levenswandel, in de leeftijd van 88 jaar,

Hub. Keularts
Ere bestuurslid van de 0.Z.0. Kerkrade-West en

gouden ere medailledrager in de orde van Oranje-Nassau
echtgenoot van

Maria Geurten
De bedroefde familie: M. Keularts-Geurten

Mieny en Piet Boonstra-Keularts
Wim Boonstra
Jeanette en Bert van Hoof-Boonstra
Gillesvan Hoof, opa's achterkleinkind

15 januari 1989, 6466 HW Kerkrade-Spekholzerheide
Schoolstraat 4
Wij nodigen u uit tot de plechtige eucharistieviering ter nagedachtenis
aan opa, a.s. donderdag 19 januari 1989 om 10.00 uur in de parochiekerk
van St.-Martinus te Spekholzerheide.
Hierna zal, op verzoek van opa, de crematie plaatvinden in het cremato-
rium te Heerlen.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Afscheid nemen kan van 18.00 tot 19.30 uur in het mortuarium op het ter-
rein van de Lückerheidekliniek te Chevremont.
Opa zal worden herdacht in de avondmis van woensdag 18 januari om
19.00 uur.

Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak

fa. Keularts <
en Boonstra

Akerstraat 93, Kerkrade-West

donderdag 19 januari
de gehele dag gesloten.

t Maria Diels, 78 jaar,
weduwe van Theo-

dorus van Cruchten.
Corr.adres: Past. Clo-
quetstraat 4, 6071 TW
Swalmen. De plechtige
uitvaartdienst zal wor-
den gehouden heden,
17 januari,om 10.30 uur
in de kerk van de H.
Lambertus te Swalmen.

tMarian Guzak, oud
64 jaar, echtgenoot

van Hubertina Borro.
6221 TH Maastricht, Mi- "nister Aalbersestraat
17. De crematieplech-
tigheid vindt plaats op
woensdag 18 januari
om 14.00 uur in het cre-
matorium Nedermaas,
Vouershof 1, Geleen.
Geen condoleren.

4- Hans Welles, 67 jaar,
I echtgenoot van Mia

Scholtz. De Bongerd 6,
6099 NE Beegden. De
plechtige uitvaart-dienst zal worden ge-
houden heden, 17 ja-
nuari, om 14.00 uur in
de parochiekerk van de
H. Martinus te Beeg-
den.

t
Bedroefd, maar in dankbaarheid voor de lic'

üwaarmee hij ons altijd omringd heeft, geven wv...
kennis, dat van ons is heengegaan op de leeftU
van 57 jaar, mijn lieve man, onze lievevader, gr°
vader, broer en schoonvader

Wim Quix
echtgenoot van

Marie-Thérèse Custers
Kinderen en kleinkinderen
Familie Teeken-Quix
Familie Custers

13 januari 1989
Pettenlaan 25, 2400 Mol, België ~

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een iederpersoonlij
bedanken voor de blijken van medeleven oX}.ae-
vonden bij het overlijden van mijn dierbare cC"
note, onze lieve moeder, schoonmoeder en om

Nelly
Heijnen-van de'Riet

willen wij u langs deze weg van harte danken-
P. Heijnen
kinderen en kleinkinderen

Susteren, 16 januari 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden 6e^OV.erK
op zaterdag 21 januari 1989 om 19.00 uur in a.e*\&-
van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Mariav
Susteren.
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daarentegen juist juli. Een verkla-
ring heeft direkteur Peter Werres
daar eigenlijk niet voor.

4e in ank zij de speelautomaten,
fy,," mei 1987 het aanbod kwamen
'Ven n' blijft het bezoekcijfer
l98g We! royaal boven de 300.000. In

voorbeeld trok het casino
(jjt 'M6bezoekers.
lp. e °ijfers per maand is duidelijk
cjj-* maken dat het Valkenburgse

° en'Se nadelige invloed on-
Hen?na van de grote sportevene-
*ch» Cn a^s de Europese kampioen-
Ce?Pen voetballen in juni (7632
V)hP

er bezoekers) en de Olympi-
ër) s£elen in september (2253 min-
V ok de meimaand van 1988
Dija druk dan dezelfdena een jaar eerder.

De eerste vier maanden van 1988
waren aanmerkelijk drukker. Maar
in 1987 waren er toen nog geen
speelautomaten. Bovendien gold
met name voor januari en februari
dat het weer vorig jaarveel gunsti-
ger was dan een jaar eerder.
De lagere cijfers (bijna 7600 minder
bezoekers dan in 1987) in de drie
laatste maanden van het jaar, met
name in november, hebben volgens
de heer Werres vooral te maken met
de opening van het golden ten-
speelhuis in Landgraaf.

Computerbeveiliging. ..
Speelautomaten Elke keer als er in Nederland of in

het aangrenzende Belgische gebied
een niet legale casino worden ge-
opend is dat op de bezoekerscijfers
van het casino in Valkenburg te
merken. Maar volgens Werres is dat
steeds maar tijdelijk het geval. „Na
een paar maanden is de nieuwig-
heid er af en keren de gasten weer
terug," zo is de ervaring van direk-
teur Werres.

Van onze verslaggever

met 46,8 procent, van 160 naar 235
personeelleden. Ook in deze catego-
rie komt Computer Centrum Neder-
land BV Heerlen op de tweede
plaats (van 258 naar 359). Derde is
Bruns & Bonke BV Venlo (van 193
naar 243).

f Van onze verslaggever

Landgraaf? bedrijf
voor rechter

Levering
medicijnen

geëist

HEERLEN - Het bouwbedrijf Jon-
gen BV in Landgraaf is het afgelo-
pen jaarin Limburg het bedrijf met
de snelst groeiende netto-omzet ge-
weest. De omzet steeg met 25,9 pro-
cent tot 160 miljoen. Dat blijkt uit
een enquête die „Limburg Busi-
ness", een zakenmagazine voor
Limburg, heeft gehouden. Op de
tweede plaats eindigde BV Compu-
ter Centrum Nederland in Heerlen
met een stijging van 25 procent. Uit
een publikatie in het nummer van
december/januari blijkt dat 68 pro-
cent van de bedrijven over 1988 een
hogere omzet verwacht.

„Limburg Business" heeft de en-
quête uitsluitend gehouden onder
bedrijven die bij in Limburg geves-
tigde Kamers van Koophandel zijn
ingeschreven. Dat betekent bijvoor-
beeld dat Volvo Car BV niet in de
opgemaakte top-50 van de Lim-
burgse bedrijven voorkomt.

Die lijst wordt, zoals verwacht, aan-
gevoerd door DSM met een ver-
wachte netto omzet van bijna 10
miljard gulden. Op de tweede plaats
eindigde Océ van derGrinten Venlo
met bijna 2 miljard en als derde
Rank Xerox Manufacturing Neder-
land BV met 1,5 miljard.

dween er in 1988 voor
40.000 gulden aan com-
puters, randapparatuur,
kantoormachines en ge-
luidsinstallaties, i Na
sluitingstijd worden de
gebouwen door een be-
veiligingsbedrijf be-
waakt.

Bij de Maastrichtse ge-
meentepolitie werd vo-
rig jaar 42 maal aangifte
gedaan van inbraken en
insluipingen in RL-lo-

katies. De afdeling
voorlichting heeft in-
middels de eerste bro-
chure in een serie van
drie uitgegeven. Daarin
tips over beveiliging
van persoonlijke goede-
ren. Studenten kunnen,
sinds kort opbergkast-
jes huren, telefoontoe-
stellen en computers la-
ten graveren, hun li-
niaals laten brandmer-
ken en hangsloten aan-
schaffen.

bonden.
Achtergrond is de aan-
zienlijke toename van
het aantal diefstallen
van computers, randap-
paratuur, kantoorma-
chines en geluidsinstal-
laties. Onbekenden
moeten de gebouwen
vorig jaar met deze ap-
paratuur onder de arm
verlaten hebben, zon-
der dat iemand daar-
over opmerkingen heeft
gemaakt. In totaal ver-

Van onze
verslaggever

MAASTRICHT - In de
gebouwen van deRijks-
universiteit Limburg in
Maastricht lijkt men
een nieuwe betekenis
gegeven te hebben aan
het begrip computerbe-
veiliging. De staalkabel
en de computer zijn
sinds begin dit jaar in
deRL-gebouwen onlos-
maleijk met elkaar ver-

Ongunstig
Hij merkt dat al aan het cijfer van
december waarin de teruggang ten
opzicht van een jaar eerder al min-
der groot is dan in november. „Bo-
vendien was december voor ons
commercieel gezieneen ongunstige
maand. Twee zaterdagen, normaal
de drukste in het casino, vielen uit
omdat zowel kerstavond als oude-
jaarsavond op zaterdag vielen." Dat
scheelde voor het casino al gauw
2500 tot 3000 bezoekers.

Financieel heeft het casino Valken-
burg hoe danook beter geboerd dan
in 1987. Er werd ruim vier miljoen
gulden meer winst gemaakt, waar-
van ongeveer de helft door de auto-
maten. „Alleen al in december haal-
den we met de automaten 160.000
gulden meer winst."

HAARLEM - De geneesmid-
delenimporteur Centrafarm
Nederland BV uit Etten-Leur
wil dat fabrikant Sudco BV uit
Landgraaf onmiddellijk een
drietal geneesmiddelen aan
haar levert. Centrafarm eiste
dat maandag in een kort ge-
ding bij derechtbank in Haar-
lem.

'Aandeelhouders zijn alleen uit op winst'

Personeel PartsBank
vreest 10 ontslagen

vest maar nu zelfstandig zit) en
daarop is niet tijdig ingespeeld.

Het personeel noemt het wel erg ge-
makkelijk om nu één persoon te be-
schuldigen. „Het is de weg van de
minste weerstand om dezwarte piet
aan slechts een persoon toe te spe-
len, die een iets andere visie heeft,"
zo laten de werknemers schriftelijk
weten.

Het conflict tussen beide bedrijven
gaat over de produkten Lotal, Epi-
treen en Cystamucil. Dat zijn medi-
cijnen tegen allergie, diarree en
hoest. Volgens Centrafarm heeft
Sudco zich in een vorig jaar geslo-
ten contract verplicht tot exclusieve
levering van deze geneesmiddelen
aan het bedrijf in Etten-Leur.

ik

spei begin mei 1987 werden de
'automaten in het Valkenburg-

Jjnv Sln° geopend en die trokken
ste]|:anlcelijk een enorme belang-
en j^S- Juli en augustus samen wa--4t£ beide jareneven druk, zij het
de ca vooral augustus een goe-asmomaand was en vorig jaar

Chauffeurs
willen bij

Texaco blijven
van onze verslaggever

{^STRICHT _ Vrachtwa-
bra^j}auffeurs in dienst bij de

en oliehandel4Ut(?Co bebben gisteren de
st^a

s drie uur lang laten stil-
denn; Tot de acties op diverse
v Pots van Texaco in het land,
fWr°nder dat in Maastrichtse
iijt *nxhaven, was besloten
trie?r°.*est tegen de voorgeno-
W uitbesteding van het ver-
&r 'K^°lëens Margriet Drij-
su' '"bestuurder van de dien-eei!i d FNV ' §aat het om
vatl _, bezuinigingsmaatregel

r aco d*e is
c|e \r "nanciële problemen inv erenigde Staten.
&e t»Srs a.co-directie wil de chauf-
0Vert j ln totaal, en het wagenpark
Wo 3gen aan een onafhankelijk
licvererder- De chauffeurs willen

'n dienst van Texaco blijven.

3 wegel treft de vestiging in
daar ,ht nauwelijks. Er werken
<>ver slechts twee chauffeurs die
l?Ur °ud?n gaan naar een transpor-
-50 Dp

arm Texaco een belang van
tuatieocent heeft -Dat maakt de si"»ienLm Maastricht minder erg. De
%f '" n. bliJven dicht bij het be-

" aldus Drijver.
°lfienSele7. "s haar zit nog meer maatre-

de Vs n ?e Pijpen. Texaco heeft in
c'*im d nodië om een miljarden-
leti. aan pennzoil te kunnen bèta-

Personeel
Ook heeft het zakenmagazine een
top-50 samengesteld naar werkgele-
genheid. Daarby zal het niemand
verbazen dat DSM Heerlen de
grootste werkgever is met 27.250
werknemers met op de tweede
plaats Océ van derGrinten NV Ven-
lo met 10.500 en als derde Hago Ne-
derlandBV met 7.700.

Volgens het personeel zijn de
aandeelhouders er alleen maar
op uit zoveel mogelijk winst
uit de onderneming te halen,
zonder verder te investeren. De snelste groei in personele om-

vang boekte Flexicon BV Melick

MAASTRICHT - Het perso-
neel van Partsßank Interna-
tionaal in Beek vreest dat de
helft van de twintig werkne-
mers ontslagen zal worden.

Landelijk
Landelyk steeg het casinobezoek
met ruim 300.000 van 2.143.091 naar
2.450.061. Ten opzichte van 1986 is
er zelfs sprake van bijna een ver-
dubbeling want toen lag het totaal-
bezoek nog pas op 1.347.881. Die ho-
gere cijfers zijn vooral te danken
aan de openingvan nieuwecasino's.

Loopjongen

Het personeel heeft dat giste-
ren laten weten naar aanlei-
ding van berichten dat de
Partsßank, een logistiek be-
drijf bij de Luchthaven Maas-
tricht, in de verliezen is terecht
gekomen.

Steenfabriek
Facade Beek
overgenomen

Van de zijde van de Industriebank
Liof - dat zelf aandelen in het be-
drijf heeft - is daarbij gezegd dat de
problemen het gevolg zijn van een
falend beleid van de oprichter/di-
recteur F. Timmerman, die op non-
actief is gezet. Het Liof schrijft de
teruggang toe aan het wegvallen
van een belangrijke klant, Memorex
Telex (die in Partsßank was gehuis-

Zij vinden dat hetLiof de zaken al te
gemakkelijk aan zich voorbij laat
gaan, zonder in te grnpen. In plaats
daarvan wordt TMI, die sinds kort
een minderheid van de aandelen
van Partsßank bezit, 'vrij gelaten de
touwtjes in handen te nemen.
Het personeel schildert algemeen
directeur drs R. Bullens van het
Liof af als 'een soort loopjongen die
het slechte nieuws mag meedelen
dat ontslagen onvermijdelijk zijn.

Volgens het personeel is nu ondui-
delijk geworden hoe de toekomst
van Partsßank eruit gaat zien. Gis-
teren zou het personeel nadere in-
formatie krijgen, maar daar is niets
van terecht gekomen. Het Liof was
gisteren nog niet op de hoogte van
de inhoud van de brief van het per-
soneel en kon daarom geen com-
mentaar geven.

BEEK7VLAARDINGEN - Het in-
ternationale bouwmaterialencon-
cern CRH neemt Facade, een steen-
fabriek in Beek met 24 werknemers,
over. CRH is sinds 1973 actiefin ons
land en heeft hier 1250 mensen aan
het werk. Steenfabriek Facade zal
als zelfstandige eenheid onder de
leiding van de huidige directeur
blijven produceren.

Namens Sudco ontkende raads-
vrouwe mr. H. Bos niet dat er spra-
ke is van een rechtsgeldig contract.
Volgens haar heeft de overeen-
komst echter geen betrekking op de
genoemde produkten, maar ook dp*
afgeleide geneesmiddelen daarvan.
De advocate zei dat Sudco al vanaf*
vorig jaar de afgesproken medicij-
nen bereid is te leveren. Dat één en
ander tot dusverre niet is gebeurd,
betekent volgens haar een strop
voor defabrikant van byna een ton.
Sudco wil dat Centrafarm die scha-
de vergoedt.

Centrafarm stelt dat in het contract
is overeengekomen dat de impor-
teur deregistratie van de genoemde
medicijnen overneemt. Sudco zou
daarvoor een bepaalde vergoeding
krijgen. De eisvan Centrafarm is nu
dat Sudco haar verplichtingen na-
komt en dat de geneesmiddelen on*
dertussen niet aan derden mogen
worden geleverd.

De president van de rechtbank, mr.
H. van den Haak, doetopdinsdag 31
januariuitspraak.

Vader van 'Frau Antje'
zaterdag met pensioen
Van onze verslaggever Buurtonderzoek

Echt levert
nog niets op

Gewapende overval

Van onze verslaggever

ECHT - Een uitgebreidbuurtonder-
zoek naar aanleiding van de roof-
overval en schietpartij zaterdag-
avond jongstleden in Echt by een
vrijstaande woning aan de Rijks-
weg-Zuid heeft de politie nog nieta
opgeleverd.

Twee mannen drongen die avond
omstreeks half acht de woning bin-
nen, nadat zij de zoon des huizes
(die alleen was) hadden gevraagd
even te mogen telefoneren. Een-
maal binnen trokken beide mannen
een vuistvuurwapen, bonden de
zoon des huizes op bed vast en gin-
gen er met een buit van enkele dui-
zenden guldens vandoor. Op dat-
zelfde moment kwamen de ouders
van de zoon thuis, waarop de man-
nen al schietend vluchtten.

1954 voor reclamedoeleinden
had ontworpen. Willemse maak-
te er echter een rijpere vrouw,
met wie de Duitse huisvrouw
zich kon vereenzelvigen. Hij
noemde, haar Antje.

AKEN - Op 21 januari gaat Hans
'llemse, de directeur van het

Zuivelbureau in
da e«' met Pensioen. Hij wordt
Nph r ziJn maar weinigen die

ederland zon naamsbekend-
heid in Duitsland hebben gege-n als deze scheidende marke-"ngmanager.

werd hij in het kader van de ar-
beidsinzet op transport naar
Duitsland gesteld. In Oost-Prui-
sen moest hij munitie slepen. In
Oost-Indië onderhield hij in 's
konings wapenrok de contacten
tussen de Nederlandse strijd-
krachten en de burgerbevolking.
Via Unilever en Vredestein
kwam hij in 1953 bh' het Neder-
lands Zuivelbureau. Publiciteit
en reclame bleken bij hem in
goede handen. Zijn slogan „Met
melk meer mans" was een vol-
treffer.

Kitty Janssen
Als „Frau Antje aus Aachen" be-
val de actrice Kitty Janssen
sinds 1961 in Duitsland de Ne-
derlandse zuivel aan. In 1965
werd het fotomodel Emilie Ho-
geveen, de dochtervan een auto-
importeur in Heemstede (en
schoonzus van Mies Bouwman)
haar opvolgster.

v,a.ns Willemse is de geestelijkevaaer van Frau Antje: een blon-e, blauwogende kaasboerin op
rnwmpen

' gekleed in een rodeok en een grijs-wit gestreepte"louse, met een rood-wit
nawltjeom, een sneeuwwitkap-je op en met een blauwe schortvoor. De traditie getrouw schonk Frau

Antje de autoriteit, die de Grüne
Woche opende, een kaas uit Hol-
land. Met dieklassiekekiek haal-
de ze de voorpagina van vele
kranten. Haar kookboek werd
een bestseller. Ook haar kook-
cursussen en fijnkeuken in Bo-
chum droegen bij tot verhoging
van de verkoopcijfers.

Crüne Woehe
In 1960 werd hem gevraagd de
directie van een dependance in
West-Duitsland over te nemen.
Hij verhuisde naar Aken en
schreef het Nederlands Zuivel-
bureau in voor de „Grüne Wo-
che" in Berlijn. Het is de grootste
Duitse voedings- en genotmid-
delenbeurs, ontstaan uit de land-
bouwtentoonstelling die in de ja-
ren twintig duizenden Duitse
boeren, herkenbaar aan de groe-
ne hoedjes, in Berlijn samen-
bracht.

Zo werd in 1988 maar liefst
168.000 ton Nederlandse kaas in
Duitsland afgezet. Dat is zes
maal zoveel als in 1960, toen

Zes keer zoveel
Hoe en in welke richting de overval-
lers zijn gevlucht, is nog niet be-
kend. Het signalement van beide
mannen: 25 tot 30 jaar, donker ge-
kleed, donkere huidskleur, beiden
ongeveer 1.75 meter lang en een
normaal postuur. Voor inlichtingen
en/of tips: « 04754-1555.

Hans Willemse. in Duitsland be-
gon; oftewel 43 procent van de
Nederlandse kaasexport en 30
procent van de Duitse kaasim-

port.
Na zijn pensionering blijft de
man, die zon belangrijk aandeel
in dat ka(a)ssucces had, presi-

(archieffoto)

dent van de Holland Promotion
Club. Voorts wordt Hans Willem-
se adviseurvan twee multinatio-
nals.

" De binnenkort afscheidnemende Hans Willemse met zijn 'geesteskind' Frau Antje in Aken.

Als mascotte voor de Nederland-
se stand nam Hans Willemse het
kaasmeisje dat deZwitserse affi-
che-ontwerper Donald Brun in

Negentig procent van onze Oos-
terburen kent haar: een bekend-
"eidsgraad die slechts voor desroten der aarde is weggelegd,"aar beeltenis prijkt op miljoe-nen wikkels en zakjes, in kran-"«acivertenties en in televisie-
commercials én op het visite-kaartje van de scheidende direc-teur van hetNederlandse Zuivel-bureau in Aken.

a"s Willemse werd op 21 janua-
-1 i»24 als zoon van een kapitein

'er zee inRotterdam geboren. Na«Jn middelbare schoolopleiding
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" Computerapparatuur
aan de ketting

in een
universiteitsgebouw

in Maastricht.
Het aantal

diefstallen van
deze apparatuur

rees vorig
jaar de pan uit.

Foto: WIDDERSHOVEN

Van onze verslaggever

- Het casino in Valkenburg heeft vorig jaar
Ij J"),9000 gasten minder mogen begroeten dan was geraamd.

.bezoekersaantal was ook, zij het in beperkte mate, lager
j5m het voorafgaande jaar. In 1988 trok het speelhuis 318.122MSten en in 1987 321.934.

Bouwbedrijf Jongen
de snelste groeier

Omzetstijgingen in Limburg onderzocht

Politie waarschuwt:
Pas op voor
pincode-truc

Van onze kader van het poli-
verslaggeefster tie-onderzoek.

HERKENBOSCH- De Gemeentepolitie
/MAASTRICHT - van Maastricht waar-
Geef nooit telefo- schuwt hiervoor
nisch uw pincode naar aanleiding van
door als uw bank- een aantal van deze
pasje (of giromaat- gevallen in het noor-
pasje) is gestolen, den van het land.
ook niet aan mensen Ook de Rijkspolitie
die zich uitgeven in Limburg dringt er
voor rechercheur op aan uiterst voor-
van de politie. De zichtig te zijn met
nieuwste dieventruc bankpasjes, pinco-
is namelijk om eige- des en betaalkaar-
naars van gestolen ten.
pasjes op te bellen De politie in Gronin-
met de smoes dat de gen heeft met onge-
code nodig is in het veer twintig tot der-

tig gevallen te ma-
ken gehad waarbij
de pincode in goed
vertrouwen werd ge-
geven aan een pseu-
do-rechercheur. En-
kele dagen later wer-
den dan grote bedra-
gen van de rekening
afgeschreven. De
Groningse politie
heeft de indruk dat
de truc zich lang-
zaam maar zeker ver-
spreid over het land.
De politiekorpsen in
Maastricht en Heer-
len en de rijkspolitie
groep Limburg mel-
den echter dat dit
pincode-bedrog nog
niet in Limburg is
gesignaleerd. De
Maastrichtse politie
heeft wel al een
waarschuwing laten
uitgaan via de lokale
kabelkrant in Maas-
tricht.

Sport en Volden ten'
drukken casinobezoek

Wel vier miljoen meer winst in Valkenburgs speelhuis
Limburgs dagblad | provincie



Nieuwe eisen niet
bekend in 'Brussel'

DEN HAAG - De technische eisen waaraan
sinds 1 januari alle nieuwe telefoon-appara-
tuur in ons land moet voldoen, zijn niet be-
kend bij de ambtenaren van de Europese
Commissie in Brussel. Daarmee kan de nieu-
we Wet op de telecommunicatie-voorzienin-
gen door de Nederlandse rechter als 'niet van
toepassing' worden verklaard. De woord-
voerder van de Europese Commissie beves-
tigt desgevraagd dat de 'Afdeling yrijwa-
ringsmaatregelen en opheffing van niet-tari-
fair.e belemmeringen' niet op de hoogte »
van de eisen van het ministerie van verkeer
en waterstaat.

Voor de Verenigde Telecommunicatie Be-
drijven (VTB) is de waarschijnlijke fout van
het ministerie extra aanleiding om in kort g^
ding uitstel te eisen van invoering van o
keuringsverplichting.

t
Dankbaar voor het vele dat wij van haar mochten
ontvangen, delen wij u mede dat heden in haar 83e
levensjaar van ons is heengegaan,voorzien van de
h. sacramenten, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, tante en nicht

Annie
van Schoubroeck-van

der Heijden
weduwe van

Hub van Schoubroeck
In dankbare herinnering:

Grathem'. Jos en Mariet
van Schoubroeck-Bemelmans

Maastricht: Jan en Maria
van Schoubroeck-Beaujean

Hoensbroek: Giel en Roos
van Schoubroeck-de Jonge

Hoensbroek: Harry en Elly
van Schoubroeck-Wierts
en haar kleinkinderen
Familie van Schoubroeck
Familie van der Heijden

Amstenrade, 15 januari 1989
Huize Elvira
Corr.adres: Nobellaan 15, 6431 ZA Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 19 januariom 10.30 uur in de Rozen-
kranskerk te Treebeek-Brunssum, gevolgddoor de
begrafenis op de centrale begraafplaats aan de
Randweg te Hoensbroek.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Woensdag as. om 18.30 uur avondwake in dekapel
van Huize Elvira te Amstenrade.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100te Hoensbroek. Ge-
legenheid tot afscheidnemen dagelijks van 14-15
uur en van 19-20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

In plaats van kaarten

f
Heden overleed na een liefdevolle verzorging in de
verpleegkliniek te Heerlen, na te zijn voorzien van
het h. oliesel, mijn dierbare broer, onze schoon-
broer, oom en neef, de heer

Sjef Delnoye
« 11-7-1911 t 13-1-1989

Familie Delnoye
13 januari 1989
Mamelis 3, Lemiers-Vaals
Corr.adres: M. Delnoye
Kavinksbosweg 32, 6114 AS Susteren
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 18 januariom 11.00 uur in de parochie-
kerk St.-Catharina te Lemiers, gevolgd door de be-
grafenis op het r.-k. kerkhof aldaar.
Hedenavond om 19.00 uur wordt de overledene
herdacht in de avondmis in bovengenoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.

msmmMm
tSjeng van de Venne,

65 jaar. Grotestraat
15, 6067 BP Linne. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op donderdag

„ 19 januari om 10.30 uur
in de parochiekerk van

B de H. Martinus te Lin-
ne.

tAnna Heijnen, 84
jaar. Stationsstraat

19, 6071 KA Swalmen.
De plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op woensdag 18
januari om 10.30 uur in
de parochiekerk van de
H. Lambertus te Swal-
men.

t
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven, is heden, in
het De Weverziekenhuis te Heerlen, voorzien van
het h. sacrament der zieken, van ons heengegaan,
in de leeftijd van 75 jaar, onze broer, zwager, oom
en neef

Piet Vondenhoff
weduwnaar van

Mia Habets
Wij bevelen de ziel van de overledene in uw gods-
vruchtige gebeden aan.

Familie Vondenhoff
Familie Habets
neven en nichten

Voerendaal, 16 januari 1989
Corr.adres: v. Merodestraat 8, 6367 CR Voerendaal
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op vrijdag 20 januari om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Laurentius
te Voerendaal.
Samenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Mede tot intentie van de overledene zal de avond-
mis worden opgedragen op donderdag 19 januari
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium,
Kerkplein 43 te Voerendaal. Dagelijks bezoek van
18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een welbesteed leven is thuis, in de leeftijd van
79 jaar, plotseling overleden, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Gerardus Hubertus
Maessen

echtgenoot van

Gertrudis Elisabeth
van Ophoven

Wij vragen u voor hem te bidden.
De diepbedroefde familie:

Montfort: G. Maessen-van Ophoven
Montfort: Thei en Mariëtte

Maessen-Verstappen
Christa, Laura, Andrea

Echt: Nel en Pierre
Coolen-Maessen

Linne: Jo en Jeanne
Maessen-Kauffman
Frank Eric
Familie Maessen
Familie Van Ophoven

6065 BE Montfort, 16 januari 1989
Kitskesberg 5
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 20 januari om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Catharina te Montfort, waarna wij
vader te rusten leggen op het parochiekerkhof al-
daar.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot

i schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Donderdag 19 januariom 19.00 uur herdenking in
de avondmis in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in mortuarium huize St. Anto-
nius, Gasthuisstraat 3 te Echt. Bezoektijd dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur.

tßen Coenen, oud 76 jaar, echtgenoot van Lies
Gulikers. 6231 JZ Meerssen, Gasthuisplantsoen

1. De eucharistieviering zal plaatsvinden woensdag
18 januari om 10.30 uur in de basiliekvan het H. Sa-
crament te Meerssen. Er is geen condoleren.

'Koopangst voor niet door
PTT gekeurde apparaten'

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het publiek
durft sinds 1 januari geen tele-
communicatie-apparatuur meer
te kopen die niet voorzien is van
een blauwe sticker. Sindsdien
gelden de nieuwe keuringseisen
zoals die zijn vastgelegd in de
Wet op de Telecommunicatie-
voorzieningen, die tegelijktijd
met de privatisering van de PTT
van kracht is geworden. Het
Maastrichtse bedrijf Viho Euro-
pe heeft sindsdien de verkoop
van facsimile-toestellen (de zoge-
noemde 'faxen') drastisch zien
teruglopen. „Normaal verkopen
we er maandelijks enkele hon-
derden. Nu is dat bijna niks
meer," zegt F. van der Lee van

1Viho die daarmee deangst onder
het koperspubliek wil onder-
schrijven.

Viho heeft zich over de invoering
van de wet beklaagd bij de Euro-
pese Commissie in Brussel, het
dagelijks bestuur van de EG.
Vrijdag jl. kondigde het bedrijf
aan een schadevergoeding van
de Nederlandse overheid te gaan
eisen, wegens de geleden omzet-
daling, nadat de Europese Com-
missie in een brief aan Viho de

rechtsgeldigheid van de nieuwe
wet betwistte. Het bedrijf be-
raadt zich nog over de grootte
van de schadeclaim.
Volgens Van der Lee worden de
bedrijven die handelen in tele-
communicatie-apparatuur ten
onrechte opgezadeld met extra
kosten. De keuringen kosten in
Nederland voor elk afzonderlijk
type tussen de 20.000 en 30.000
gulden, terwijl over de kwaliteit
in het algemeen volgens hem
niets te klagen is. Van der Lee:
„Hoeveel mensen hebben al niet
jarenlang telefoons thuis staan,
die niet van de PTT zijn? Er zijn
zeker 200.000 niet-gekeurde toe-
stellen aangesloten op het PTT-
net. Als de kwaliteit daarvan niet
goed was, zou je een zwaar ge-
stoord net hebben. Maar daar is
niets van gebleken."
Viho zet daarom vraagtekens bij
de noodzaak van het laten uit-
voeren van nieuwe keuringen,
nog afgezien van de extra kosten
die ermee gemoeid zijn. De ver-
koopmogelijkheden van Viho
worden daardoor in Nederland
belemmerd, temeer omdat het
bedrijf voor 80 tot 90 procent af-
hankelijk is van zogeheten paral-
lelimport, ook wel grijze import

genoemd. Van der Lee: „We P
beren overal in de wereld t>
dukten in te kopen tegen de
te prijzen en brengen ze danj|'
op de markt, hoewel ze ook ®jr.
de officiële importeur woro
verkocht." Viho koopt en v.

fkoopt op die manier vooral
xen.

Viho heeft, net zoals een ff .
aantal andere bedrijven, eena
tal keuringen aangevraagd v
apparatuur die nu in de h3^zyn. „We willen natuurlijk ë&*
in Nederland blijven verkop^
zegt Van der Lee. Sommig^'
drijven hebben inmiddels uit*
van het ministerie van Vel*
en Waterstaat gekregen. Zij "\
gen nog zes weken niet-gekeu.
apparatuur te blijven verkop^
maar volgens Van der Lee is
niet meer dan een 'prachtige%'
te. Hij vindt de nieuwe wet v>
meer dan een protectionistiS
maatregel van de overheid
gunste van de pas geprivatiser
de PTT: „De Europese Cotttfr
sic zal hierover binnenkort ze,
vragen stellen aan de Nederl*'
se overheid en ik denk dat
dan het huiswerk moet °doen."

Maastrichts bedrijf ziet afzet facsimile- toestellen kelderen

4- Tilly Suylen, 52 jaar,
1 weduwe van Kees

van Doorn. De Ruyter-
straat 32, 6045 XL Roer-
mond. De crematie-

-1 plechtigheid zal wor-
den gehouden heden,
17 januari, om 14.30 uur
in het crematorium te
Venlo, Grote Blerickse
Bergenweg 30.

tßen Coenen, oud 76
jaar, echtgenoot van

Lies Gulikers. 6231 JZ
Meerssen, Gasthuis-
plantsoen 1. De eucha-
ristieviering zal plaats-
vinden woensdag 18 ja-
nuari om 10.30 uur in de
basiliek van het H. Sa-
crament te Meerssen.
Er is geen condoleren.
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OPRUIMING!!
★★★

IRISETTE DONSDEKBEDDEN
IN 65% ZOWEL ALS 90% VOLDONS,

IN ALLE MATEN OOK DUBBELE
VOOR BIJNA HALVE PRIJZEN

★*★

CINDERELLA OVERTREKKEN
EN LAKENSETS VOOR BIJNA

HALVE PRIJZEN

ALLE RHEUMANELLA EN
CINDERELLA FLANELLEN LAKENS

MET 20% KORTING
★*★

MÖVE-DEWITTE LIETAER
SEAHORSE-ÜBELLE-EGERIA

BADDOEKEN EN BADLAKENS
MET KORTINGEN TOT

30%
★**

ONDERGOED
SCHIESSER-TEN CATE-SLOGGI

HOLLANDIA-SPLENDID-MEY
10°/oKORTING

ALLE BEDRIJFSKLEDING
20% KORTING

**★

PYJAMA'S
20% KORTING

★★*

DAMESCONFECTIE
MANTELPAKJES, PANTALONS,

ROKKEN EN BLOUSES
JURKEN, TRUIEN EN VESTEN VANAF

30 TOT 50%
KORTING

ADDIIIMINfi RU PIET KLERKX MAASTRICHT l£^^ wÊ DONDERDAGUrKUlPlinu DU MEI IVLCKHA nwuinivni» hiAa *'jfri öéÉWSMÏ KOOPAVOND

tCkIMAAI ANMDMAAL IfFRKrIMITI Bi BT-SHIIJ TOT9UUR

LtNinMML/MIMUtKJTIMM^^vCKIIVvni^ 41t:^W|||M
tweede serie aanbiedingen, Ijjjteg^n lang extra laag geprijsd. fr||L 111)tM ÏSSSfSSÏÏ!

Compleet uitgevoerde hoogbouwslaapkamer. ISS&M&aa^WtLW" "Compleet als afgebeeld in nerfstructuur: bedset (140x200 cm), i mum? ■hoekkast met spiegel en vlerdeurs linnenkast M m_^^^^_^^__7_____^r^__^__\^___i^i^*^*^mgeenJ966^, maar _tk_tm_9k__t I %ÊÊOÊ _^~^"~ 1 \\Ww- I ___i _\m *^ Iw MLedikant is ook op 180 cm breed leverbaar ■■^9^S |k §■ _/^^~~~^^M.- '"'"^^Sy-^^m m\ | A^

/dESTApSHOPSy \iTwm *""" - -~*r^^^'t ■ maastricht

Vj^^^^L^ (* S^ P^^^^^^^^^ -_.^~-^ IH^yÉL Sint Jacobstraat4, in hetcentrum bij het Vrijthof.

Rrt^£- Va.nwaa^ mVU^ K^v" —-—-*■** "«fedL-----** 'spreiding betaling mogelijk-ook op maandagen zaterdag geopend
voor 11.500,-o« meerkoopt, dan betaalt Piet Klerkx uw reis- ■Ë&. \~—^~~" ' donderdag koopavond tot 9.00 uur * gratis thuisbezorgd in Nederland,
of benzinekosten terug! \\_Wh _L^~~^^~^""

789eStaatsloterij, 2e trekking 16 januari 1989.

In deze trekking ruim 268.000 prijzen samen zon ’10.000.000,-.

20 prijzen van ’ 50.000,- op alle lotnummers 021325
20 prijzen van ’ 20.000,- op alle lotnummers 047841
20 prijzen van ’ 2.000- op alle lotnummers 059500

200 prijzen van ’ 1.000- op alle eindcijfers 8167
2.000 prijzen van ’ 250- op alle eindcijfers 017
2.000 prijzen van ’ 250,- op alle eindcijfers 521
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 361
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 392

20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 11
20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 65
20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 59

200.000 prijzen van ’ 20,- op alle eindcijfers 2

Zetfouten voorbehouden.
De uitslag van de derde trekking wordt

uitgezonden op TV. Kijk vanavond naar TROS
Aktua Geld, Ned. 2, aanvang trekking 22.4.0 uur.

MÉÉRKANS IN DE STAATSLOTERIJ -*h

Bank besmeurd
Dinsdag 17 januari 1989 " 12

In de nacht van zondag op maandag hebben on
kenden 26 ruiten van de Rabo-bank in Bier
vernield waarbij een schade ontstond van M
20.000 gulden.

Op het bankgebouw waren leuzen gekalkt w*
uit bleek dat de vernielers het niet eens waren &
het bezit van geld.

De politie in Venlo heeft de zaak in onderzo
maar tot gisteravond had nog geen enkele aK
groep de verantwoordelijkheid voor de verrue
gen opgeëist.



Wethouder weet
niets van zwart
geld bij clubs

GELEEN - De Geleense wethou-
der sportzaken Jan Nelissen wijst
de beschuldigingen van raadslid
Henk deBoer over hetzwart geld-
circuit in de Geleense sportwe-
reld van dehand.De Boer schatte,
afgelopen zondag voor de micro-
foon van lokale omroep START,
dat de vijftig Geleense amateur-
sportverenigingen aan hun leden
jaarlijks 1 ton aan 'zwart geld' zou-
den uitbetalen. Het raadslid is
penningmeester van de Stedelijke om deze zaak in het bestuur nog

eens goed te bekijken.
Sportraad Geleen, de koepelorga-
nisatie van de meeste Geleense
sportverenigingen.
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Van onze verslaggeefster

- De kinderopvang in Limburg wordt behoorlijk
''gebreid. De afdeling Limburg van Humanitas heeft twee
"eu\ve crèches geopend in Randwyck/Maastricht en Bruns-
Vplïl- Het kinderopvangcentrum in Heerlen is uitgebreid en

en Humanitas heeft plannen voor verdere uitbrei-
i "}S van het aantal plaatsen in de genoemde crèches. Gisteren
.humanitas Kinderopvang bovendien van start gegaan met
l^ccee experimentele projecten voor gastouderopvang in Heer-*n en Venlo.

OntsteldNelissen: „Ik vind. het een boute
uitspraak. Penningmeesters van
sportverenigingen zullen de ge-
meentelijke subsidie zeker niet in
gevaar brengen door te knoeien
met de boekhouding", aldus Ne-
lissen. Hij ziet ook geen aanlei-
ding om de boekhouding van de
clubs strenger te gaan controle-
ren. „Dit is erg makkelijk gezegd.
Ik hecht in elk geval weinig waar-
de aan deze uitspraak. Als De
Boer met concrete cijfers komt,
kan ik die bekijken.Maar nu zie ik
voor nader onderzoek geen enke-
le reden."

sche ontwikkelingen zal een tekort
ontstaan aan ervaren en goed opge-
leide arbeidskrachten. In tegenstel-
ling tot ons omringende landen be-
staat kinderopvang niet of nauwe-
lijk in Nederland. Dat betekent dat
vrouwen vaak hun werk in de steek
moeten laten om kinderen te kun-
nen krygen. Het inzicht dat daar-
door te veel investeringen in men-
sen verloren gaan en de bereidheid
om daar iets aan te doen groeit nu
echter langzamerhand bij overheid
en bedrijfsleven.

bji het Limburgse bedrijfsleven
B'nt zich meer en meer te oriënte-

d»; ?P kinderopvang binnen het be-
jïïll- DSM, Volvo en Océ hebben
Q onderwerp in studie. Het ABP
tfft een eigen kinderopvangcen-
Orid

1~ met een iange wachtlijst -en
iHk steunt de plannen van Huma-

s voor gpstouderopvang.
jjfp^Peld wordt dat vrouwen in de«n negentig hard nodig zullen
w '? het bedrijfsleven. Door de

BrÜzing en de snelle technologi-

" In Heerlen beschikt Humanitas over een nieuw kinderdagverblijf: De Pretmolen. Deze crèche
heeft vierendertig plaatsen, maar dat wordt op korte termijn uitgebreid tot zestig.

Foto: DRIES LINSSEN

Louis Keulen, voorzitter van voet-
balvereniging De Kluis, distan-
tieert zich nadrukkelijk van de
uitspraken van De Boer. „Bij ons
staat alleen de trainer op de loon-
lijst. De begeleiders krijgen alleen
een onkostenvergoeding. Ik be-
grijp niet hoe De Boer aan deze
bedragen komt", aldus Louis
Keulen.

Kees Thijssen, voorzitter van de
voetbalclub Lindenheuvelse
Maurits combinatie en tevens
fraktiegenoot van Henk de Boer,
is ontsteld over de uitspraken van
zijn fractiegenoot. „Deze opmer-
king moet je niet maken. Bij ons
in devereniging gaat alles er regu-
lier aan toe. Ik sta er stomver-
baasd van dat een partijgenoot
van mij zon uitspraak doet", al-
dus Thijssen.

Henk de Boer werd naar zijn me-
ning over het 'zwart uitbetalen'
gevraagd naar aanleiding van een
campagne van de bedrijfvereni-
ging Gezondheid, Geestelijke en
Maatschapppelijke Belangen uit
Zeist. Deze bedrijfsverenigingen
wil vanaf 1 maart - drie maanden
lang - de sportclubs in Nederland
informeren over de vraag wan-
neer er sprake is van een werkge-
versrelatie en dus sociale premies-
afgedragen moeten worden.

Vervolg van pagina 1
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Onwetendheid
De heer Knol, zegsman van de
GGMB, denkt dat een aantal ver-
enigingen niet voldoende op de
hoogte zijn van wanneer zij werk-
geverzijn. „Maar er zullen ook een
aantal verenigingen zijn die wil-
lensen wetens dewet ontduiken",
aldus Knol.

De voorzitter van de handbalvere-
niging Herchi/V en L, A. Wan-
ders, reageert kort en bondig op
de uitspraken van het PvdA-
raadslid. „Ik heb niet het gevoel
dat wij in het zwarte circuit zit-
ten". Wanders zegt dat een publi-
catie in een vakblad over de vraag
wanneer je als sporvereniging
werkgever bent, wel aanleiding is

Belangrijkste vraag bezoekers:
’Moet ik nu DSM-

aandelen kopen?'

Bij Volvo in Bom bijvoorbeeld: een
werkgroep aldaar gaat een voorstu-
die verrichten om zo wat cijfers op
tafel te krijgen. „De behoefte is dui-
delijk aanwezig. De vrouwen willen
doorwerken, maar ook kinderen
krijgen. Maar dan lopen we elke
keer weer tegen hetzelfde pro-
bleem, de kinderopvang." Aan het
woord is Wendy Veneken, secreta-
resse bij Volvo Bom en initiatief-
neemster tot de komst van een be-
drijfscrèche. Als een kinderopvang-
centrum bij Volvo alleen niet haal-
baar is, zal worden geprobeerd sa-
men te werken met bedrijven in de
omgeving.

Dat zou dan bijvoorbeeld de DSM
kunnen zyn. Daar zijn al eens plan-
nen geweest voor kinderopvang.
Toen is het niets geworden, maar nu
heeft het grootste Limburgse be-
drijf (1000 vrouwen) het onderwerp
weer in studie genomen.
Humanitas heeft kinderdagverblij-
ven in Heerlen, Maastricht, Bruns-
sum, Hoensbroek en Landgraaf.

'We hadden gehoord moeten worden'

AbvaKabo verbaasd
over steun FNV
aan luchthaven

geraadpleegd. „Bij een controver-
sieel onderwerp als dit, had men
niet moeten vasthouden aan forme-
le procedures."

De AbvaKabo wil nu eerst een inter-
ne discussie voordat de FNV zich
een tweede keer met de kwestie 'uit-
breidingvliegveld' bemoeit. Ze zegt
zich in dit verband gesterkt te voe-
len door het gepubliceerde stand-
punt van FNV en CNV, waarin meer
aandacht wordt gevraagd voor het
milieu. „Laat zien dat dit geen loze
kreten zijn, want veel leden hebben
daarbehoefte aan," besluit men.

Volgens Wiel Friederichs van FNV-
Limburg zou binnenskamers ge-
praat kunnen worden met de Abva-
Kabo over de criteria die voor vlieg-
veld Beek zullen gelden. Hij pleit te-
vens voor geluidsarme vliegtuigen
die mogelijke overlast zullen beper-
ken.

MAASTRICHT - De regionale
groep gezondheidszorg Zuid-Lim-
burg van de AbvaKabo is verbolgen
over de deelname van haar 'eigen'
FNV-Limburg aan de actie van de
'Vereniging Vrienden Maastricht
Airport. In een pagina-grote adver-
tentie, mede ondertekend door de
FNV-Limburg, werd begin januari
een beroep gedaan op kabinet en
Staten-Generaal 'de impasse te
doorbreken in de aanleg van de
Oost-Westbaan van de luchthaven
Zuid-Limburg.' De aanleg van de
Oost-Westbaan is van doorslagge-
vend belang voor de toekomst van
de luchthaven, luidde de tekst.

Volgens de AbvaKabo-afdeling ver-
geet het Limburgse FNV dat een
van de belangrijkste gevolgen van
aanleg, de uitwerking op het welzyn
van de bevolking is. De AbvaKabo

zegt dat het onomstotelijk bewezen
is dat de geluidsoverlast de gezond-
heid van de bevolking beïnvloedt.
„Mensen raken in een stress-situa-
tie. En dat uit zich uiteindelijk in
klachten op geestelijk en lichame-
lijk gebied. De behoefte aan medi-
sche hulp zal groter worden."

Er zal vaker een beroep gedaan wor-
den op werkers in de algemene en
psychiatrische ziekenhuizen. En dat
terwijl met steeds minder perso-
neel, toch hetzelfde werk moet wor-
den gedaan, klaagt de afdeling die
haar verontwaardiging uitspreekt
over het feit dat de leden niet zijn

Wachtlijsten
Kenmerkend voor de behoefte aan
deze voorzieningen is dat alle crè-
ches wachtlijsten hebben. De mees-
te kinderdagverblijven zyn opgezet
met gemeentelijke subsidies. Maar
soms is er steun van bedrijven of in-
stellingen. Het nieuwe Humanitas-
kinderdagverblijf in Randwyck

heeft bijvoorbeeld de provincie
Limburg en de PLEM als belangrij-
ke klanten.

Het ABP heeft samen met Humani-
tas een kinderdagverblijf opgezet.
De lange wachtlijst hiervoor is iets
ingekort doordat ABP nu extra
plaatsen heeft gehuurd bij het nieu-
we kinderdagverblijf van Humani-
tas in Heerlen. Daarenboven doet
ABP mee aan het project gastouder-
opvang van Humanitas.

Consulenten
Humanitas heeft de experimentele
gastoudercentrale in Heerlen opge-
zet samen met het arbeidsbureau.
Er is ook een gastoudercentrale in
Venlo opgericht. De centrale (045-
-715088) wordt bemand met consu-
lenten die bemiddelen tussen 'gast
ouders' en 'vraagouders'. Tevens
zorgen de consulenten voor onder-
steuning.

'DSM wordt geen cent
beter van beursgang'

Topman Timmermans verrast door belangstelling

ter„^**LEN -Op éénvraag werd gis-
lw ln de Heerlense stadsschouw-
ije ? door geen van de aanwezige

1 Ündigen een duidelijk ant-
ker d gegeven. Terwyl alle bezoe-

' Van de beurspresentatie van
1 0 "4 hunkerden naar een advies

" 6* °^ net aandelen te kopen,
B e en de leden van de Raad van
Kosir 11/ van DSM ang.stvallig eenu'ef advies te vermijden.

k*i een van de bezoekers een
isvraag voorlegde aan drs. C.

eaatggemann, hoofd effectensyndi-
tf, lVan de Amro: „Wat zou u doen
ihan "? ton uit de loterij ?" Brügge-
da n Üet zich toen ontvallen dat hy
ja,, .w,el zou inschrijven op een paar

«aelen DSM. „Want die heb ik
8 niet."

bg ontspannen sfeer kregen de
druk rs gisteren een goede in-
van K3n de toekomstperspectieven
dr;-f

het privatiserende chemiebe-

'eiding van tv-presentatrice
van i? Joosten gaven deDSM-leden
tnan e Raad van Bestuur Timmer-
itizi iei? e Bree de bezoekers een
hun i° het reilen en zeilen van
van HdriJ f' waarna Brüggemann
Waa de Amro duidelijk maakte
is o^0?1 het in het algemeen gunstig

De P 1ln aandelen te beleggen.
de j^Zoekers wilden echter een dui-
ir> d advies en vroegen daar naar
den Vragenronde. De DSM'ers wil-
e^ dePrÜs echter niet beïnvloeden

0 Hgen daarom in alle talen.
tjat ""dyoerder Brüggeman gaf aan
Uw moeilijk is om in het alge-
hari^ een advies te geven. Alles
ottïstaS^an per Persoon variërende

Ad Timmermans: ,^ls het aardgas niet was geregeld, was er niet geprivatiseerd."
Foto: DRIES LINSSEN
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Over die prijs doen inmiddels de
wildste geruchten de ronde. De eni-
ge diezich verre houdt van alle spe-
culaties is Ad Timmermans. „Dat
hebben we binnen de Raad van Be-
stuur afgesproken. Veel mensen
hebben me al om een oordeel ge-
vraagd, maar het gaat ons niet aan
wat de uitgiftekoers uiteindelijk
wordt, daar worden we zelf geen
cent beter van. Alleen onze aandeel-
houder - de Staat - heeft er belang
bij."

Üitanalv 6n schriftelijke Amro-beurs-
wJse die later aan de bezoekers
ÖSM overhandigd, bleek echter dat
Hen Cen gunstig beeld geeft verge-
wis H met andere chemiebedrijven.
Wa Resultaten voor 1989 naar ver-
Ser k

ng zi Jn- zal DSM een gunsti-
deel °ers/winst verhouding per aan-
tïji

, Sc°ren dan ieder andere che-
f'niti driJf-En al naar gelang de de-
A)o e aandelenprijs, zullen alleen
&er °en ICI een beter rendement
Senaandeel geven,
te ó: van DSM maak-

overigens bekend dat het
fe in» I^.ooo verzoeken om nade-
jw,iormatie met betrekking tot deursgang heeft ontvangen.

HEERLEN - Aanvankelijk
had hij de Limburgse 'Road
Show' in de kantine van het
DSM-hoofdkantoor in Heerlen
willen houden. „En ik zou dan
wel even een praatje houden
voor die hooguit 150 belang-
stellenden." Mr Ad Timmer-
mans (51), lid van de Raad van
Bestuur van DSM, vergiste
zich schromelijk. Hij was zeer
verrast toe hij hoorde dat er
meer dan tweeduizend aan-
meldingen waren voor de

beurspresentatie die gister-
avond in de Heerlense stads-
schouwburg werd gehouden.
In een zaal waarin slechts plaats is
voor 850 personen, werden alle ge-
gevens van de beursgang uit de doe-
ken gedaan. Bezoekers kregen een
prospectus waarin de financiële toe-
ters en bellen over het chemiebe-
drijf nog eens stonden opgesomd.
De Staat verkoopt vanaf 24 januari
12 miljoenvan haar aandelen en ziet
dan ongeveer 1,3 miljard gulden in
de schatkist stromen. Wat de Staat
echter precies aan de eerste tranche
verdient, weten we pas op 24 janua-
ri. Dan wordt de definitieve uitgifte-
prijs van de aandelen bekend.

Van onze redactie economie

DSM-obligaties
'Een loterij

zonder nieten' De chemiereus is waarschijnlijk de
laatste onderneming die nog met
meer dan twee beschermingsmaat-
regelen naar deAmsterdamse beurs
stapt. Begin januari heeft de beurs

Als lid van de Raad van Bestuur is
Timmermans belast met de gang
naar de beurs. Hij is voorzitter van
de interne stuurgroep die de privati-
sering heeft begeleid. Samen met
Bestuursvoorzitter Van Liemt is
Timmermans de afgelopen jaren
kind aan huis geweest bij Lubbers
en companen. Van Liemt als rustige
onderhandelaar, Timmermans met
de vuist op tafel. De resultaten mo-
gen er zijn. DSM gaat zwaar bevei-
ligd naar de beurs. De onderneming
heeft de aardgasbelangen veilig ge-
stelden zich afdoende tegen een vij-
andige overname beschermd. Tim-
mermans: „Als het aardgas niet was
geregeld, was er niet geprivati-
seerd."

Voor een beursgang toont de huidi-
ge balans van het bedrijf eigenlijk
een iets te gunstig beeld. DSM had
eind 1988 bijna een miljard gulden
aan üquide middelen op de balans.

Het Bestuurlid is er nu bijna zeker
van dat zijn bedrijf is . evrywaard
van een vijandige overname.. „Ik
heb geen aanwijzingen dat er
iemand streeft naar een belang dat
groter is dan tien procent."

„Een maatje groter is leuk, maar
niet noodzakelijk. Voor ons voort-
bestaan is flexibiliteit en de aanwe-
zige kennis en research van levens-
belang. In de afgelopen jaren is het
eigen vermogen gegroeid van 2,2
naar 3 miljard. Een groei met 50 pro-
cent lijkt me wel aardig voor de ko-
mende vijfjaar. En ik zou het raar
vinden als midden 90-er jaren niet
een omzet van 15 miljard bereikt
zou zyn."

kan rustig vijfa zes miyard worden
geïnvesteerd zonder dat daar geld
voor moet worden geleend. Tim-
mermans wil zijn bedrijf echter niet
te snel laten groeien.

Veel liquiditeit geeft haast automa-
tisch recht op dividend en een hoog
dividend als het bedrijf net aan de
beurs staat genoteerd, roept ver-
plichtingen voor detoekomst op die
DSM moet waarmaken. Timmer-
mans: „Op lange termijn is liquidi-
teit een bewijs van armoede." DSM
heeft er daarom van alles aan ge-
daan om de liquiditeiten terug te
dringen. Langlopende schuldenzijn
vervroegd afgelost, het Amerikaan-
se Polymer is bijna contant gekocht
en aan de Staat heeft DSM nog 350
miljoen extra dividend betaald.
Voorlopig kent de investeringsca-
paciteit van het bedrijf nog geen
grenzen. In de komende vijf jaar

de beschermingsmogelijkheden
voor nieuwkomers beperkt. „Ik heb
bij de onderhandelingen gezegd:
DSM is te mooi om als proefkonyn
te gebruiken."

aandelen misschien veranderd.
Is de werkelijke koers hoger ge-
worden dan de uitgiftekoers, en
worden de aandelen dan meteen
verkocht, dan heb je belasting-
vrij winst. Is dekoers gezakt, dan
kun jebeter de veilige obligaties
vasthouden. Wie onder dergelij-
ke voorwaarden geen obligaties
koopt, is financieel dom."

De schuldbrieven waar Timmer-
mans zo hoog van opgeeft, zijn
echter niet voor iedereen bij
DSM te koop. Medewerkers in
het buitenland zyn uitgesloten,
evenals personeel van Macintosh
(voor 56 procent van DSM),
WSW-ers en gepensioneerden.
Ook over de grootte van het aan-
koopbedrag - een bruto maand-
salaris - zijn lange discussies ge-
voerd.
Hoe meer je bij DSM verdient,
des te meer obligaties kun je ko-
pen. Het hoger echelon verdient
dus meer aan de beursgang dan
het produktiepersoneeel. „Te-
recht," vindt Timmermans, die
ook een hogefunctie bekleedt bij
de werkgeversorganisatie VNO.
„De beursgang is niet bedoeld
om te nivelleren."

(ADVERTENTIE)
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Over die aandelen laat Timmer-mans zich niet uit, maar de obli-gaties vindt hij bijzonder gun-

Jekunt in die vyfjaarechter ook
op ieder moment obligaties om-
wisselen tegen aandelen. Je ont-
vangt die aandelen dan tegen de
prijs die straks op 24 januari
wordt vastgesteld. Inmiddels is
dewerkelijke beurskoers van die

R?^ LEN ~ Volgens lid van de
Ti" van Bestuur van DSM Ad

'mmermans zijn werknemers
tio Jn concern die geen obliga-.'es kopen 'financieel dom. „Het
r,(,* en loterij zonder nieten."öM-medewerkers mogen eenv<t\to;maandsalaris besteden
"or de aankoop van converteer-bare obligaties en voor eenzelfde

ran g kriJgen ze ook een voor-'angspositie by het kopen vangewone DSM-aandelen.

stig. „Een loterij zonder nieten.
Ik koop ze zelf ook. Helaas is er
veel verwarring over ontstaan enzijn de medewerkers soms ver-
keerd voorgelicht. Personeel dat
obligaties koopt, leent in feite
geld aan ons bedrijf. Wij betalen
daar 6,5 % rente voor, meer dan je
nu bij de bank krijgt. De obliga-
tielening heeft een looptijd van
vijfjaar. Dan krijg je het volledi-
ge bedrag terug.
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Humanitas breidt
kinderopvang uit

Limburgse ondernemingen buigen zich over bedrijfscrèches Geleense verenigingen wijzen beschuldigingen af
Limburgs dagblad provincie



HEERLEN - Als Heerlen
zich inderdaad het predi-
caat 'telematicastad' wil
toedichten, dan hoort daar
een uiterst moderne VW
bij. In de telematicastad
Heerlen moet dan het mo-
dernste van het modernste
op het gebied van commu-
nicatie en informatievoor-
ziening te vinden zijn. Juist
de WV is dan de aangewe-
zen plek om zoiets te verza-
melen.

„Mensen die iets over Heerlen
willen weten of als bezoeker in
Heerlen komen, krijgen als eer-
ste met de VW te maken. Het
ligt dusvoor de hand dat de VW
het karakter van telematica-stad
moet uitstralen. Ik heb daar wel
mijn ideeën over. De VVV zou
bijvoorbeeld een nieuw onder-
komen moeten krijgen in de 'te-
le-port/smart building' dat mo-
menteel op stapel staat. De VW
kan naast haar normale taken
dan ook de baliefunctie voor dat
gebouw op zich nemen."

Zon 'teleport' of 'smart-buil-
ding' is een kantorencomplex
waar alle technische snufjes al in
verwerkt zijn. In alle ruimten
moeten aansluitingen zijn voor
moderne telecommunicatie. Dus
aansluitingenvoor telefoon, tele-
fax, computers en computerver-
bindingen, eventueel zeïfs via sa-
telliet. Inmiddels is Heerlen druk
bezig zon gebouw op poten te
zetten. „Een nieuw VVV-kantoor
past uitstekend op de begane
grond van zonkantoor. De WV
kan dan ook gebruik maken van
de faciliteiten van zon gebouw
en zich meteen als uiterst moder-
ne organisatie presenteren."

Congres
Om het begrip telematica inhoud
te geven wil Hub Schrijver aan
vakgerichte- en publiekspresen-
tatie gaan doen. „We zouden bij-

jaar, maar dat is wellicht onmo-
gelijk. Als het congres er komt
zal dat in 1990 zijn.

Baan VrijNieuwe directeur Hub Schijvers zit boordevol plannen

Uiterst moderne VVV
in Telematica-stad

Sinds augustus is hij in Heerlen
als directeur van deVW. Behal-
ve dat is Schrijver lid van de be-
geleidingscommissie voor on-
derzoek naar toeristisch en re-
creatief onderwys op middelbaar
niveau. Dat onderzoek is be-
doeld voor het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen en
hij is secretarisvan deRecron-af-
deling Limburg. Dat is een Ver-
eniging voor Recreatie Onderne-
mers. Hij is getrouwd en heeft
driekinderen.

De nieuwe directeurvan de VW
in Heerlen werd in 1949 in Den
Haag geboren. Na de HBS stu-
deerde hij aan het NWIT (nu Ho-
geschoolvoor Verkeer en Toeris-
me)en ging daarnawerken by de
WV in Den Haag. Vervolgens
ging het naar de Norfolk-line die
in die tijd net begon met passa-
giersvervoer over de 'haringvij-
ver. Het was Hub Schrijvers
taak die passagiers naar het
schip te krijgen. Vervolgens
werkte hij nog twee jaar bij het
bankwezen en ging eind 1983
naar het Elfenmeer bij Herken-
bosch waar hij directeur werd.

Schip

Hub Schrijver ziet zyn nieuwe
taak als directeur van de Heer-
lense VW helemaal zitten. Met
enthousiasme is hij aan zijn werk
begonnen. „Ik vond hier een
goed geregeld kantoor. De infor-
matieverstrekking, daar hoef ik
geen aandacht aan te schenken.
Dat loopt. Nee mijn taak ligt
meer op het gebied van het pro-
moten van Heerlen in grotere
verbanden. Als er in Limburg ge-
sproken wordt over toerisme,
dan worden het zuiden en het
midden van de provincie ge-
noemd en dit deel wordt verge-
ten, terwijl het hier voor toeris-
ten ook erg aantrekkelijk is.
Heerlen is een uitstekende uit-
valsbasis voor een vakantie. Je
hebt hier goede voorzieningen
en van hieruit kun je alle kanten
Aak »»op.

enthousiast

" Huub
Schijver
boordevol
plannen
voor en
rondom
zijn VVV.

Fpto: WIMKUSTERS

De Vrijwilligerscentrale Heer|Jl
zoekt vrijwilligers voor de volgen**
activiteiten. ot

_ ,
CLUB- EN BUURTHUISWEBJvoor het begeleiden van de jewgIclub (jongeren van twaalf tot en *veertien jaar) zoekt een WÜ^!Ltrum in Nieuwenhageneen ze"3^dige vrijwillige. Doel: opzetten v
een programma. Dit op de woe»;
dag van half zes tot half negen
avonds. >
HOCKEYCLUB: een hockeyclu^
Heerlen vraagt vrijwilligers in "'S
van auto voor het clubblad. Ta*
zyn: het verwerken van het cjj>
blad nadat het van de druWJkomt, adresseren, postzegels P'jJ
ken en bundelen per wyk plusron
brengen. Werktijden op dinsd*
avond vanaf half zeven. jt
KLUSSERS: een organisatie 'Heerlen vraagt twee handige v"
willigers voor het op orde mal\,
van een ruimte voor babyopva"
Taken zijn: schilderen, behang
metselen, gaatjes dichten enz. v
voor de periode tot 2 maart. J
KOFFIE-INSTUIF: een psyc^J
trisch centrum in Heerlen zoekt &
gastheer/gastvrouw voor de kc»> ,
instuif op de zaterdag van drie
vijf uur 's middags. De voorK*
gaat uit naar een echtpaar. rfPUBLICITEIT: een stichting *%
de promotie van geimprovisee^
muziek vraagt vrijwilligers voor P
bliciteitswerk. Taken zyn: c°n je
ten leggen en onderhouden rn et
pers, schrijven van kranteartike'
Men zoekt mensen met affi^ j
met moderne jazzmuziek. if. j
KADERLEDEN: een Italiaanse#£organisatie voor Italianen is op I<%J
naar kaderleden vanaf 25 jaar- *\
werk bestaat uit het mee-orgalll^
ren en begeleiden van activite'
voor de leden, zoals de jaarlU^f
feestavond, Italiaanse lessen, w
wijn maken enz. <sFILMOPERATEURS: een filmn"
in Heerlen vraagt vrijwilligers v
het bedienen van de filmapP^,
tuur. Werktijden in overleg van j
dag tot en met maandag van 20 to.
uur. Ervaring wel gewenst. ~COMITELEDEN: een belangen^
eniging voor buurtbewoners
Heerlen (Vrieheide) vraagt vrij*" j
gers voor de functie van coitu^ .-t
Mogelijke taken zyn: praatpaal j*
voor de buurtbewoners, belang
behartiging, contacten ondern .
den met gemeente, buro
rechtshulp, contributie innen- "
is op zoek naar enthousiaste B 1
sen uit de betreffende buurt-
DAGOPVANG OUDEREN: een *jaardenhuis in Heerlen vraagt v
willigers voor de opvang van "}\j
wonende bejaarden. Het doellJdoorbreken van eenzaamheid
ontlasten van de familie. Taken n>
praatje maken, doen van spe
eventueel helpen met handwerk
koffieschenken. Dit iedere ma.,
dag van 09.15 tot 13 uur. Voork«fvoor mensen vanaf middelbare W*
tyd.

voorbeeld voor de VW's in Ne-
derland een congres kunnen or-
ganiseren over 'Telematica en
toerisme. Na het congres zou

zon expositie waarop je laat zien
wat allemaal mogelijk is met de
moderne communicatiemidde-
len, ook opengesteld kunnen

worden voor het publiek. Eigen-
lijk had de WV Heerlen zon
congres graag dit jaargehouden,
wantdevereniging bestaat zestig

Aan die promotie willen de
VW's in de Oostelijke en de
Westelijke Mynstreek iets gaan
doen door een samenwerkings-
verband in het leven te roepen.
Samen willen deze VW's trach-
ten Nederland de interesseren
voor het zuidelijk stukje van
onze provincie dataan Duitsland
grenst. Gesprekken over even-
tuele promotie-campagnes wor-
den momenteel gevoerd, onder
andere met de provinciale VW
en de Streekgewesten van beide
regio's.

Voor meer informatie: Vrijwillig,
centrale Heerlen. Tel: 713971. UT
ningstyden op werkdagen van yj
gen tot twaalf en van twee tot
uur.

uur. De Ruimte, Brandstraat 23. Werk
van Paul Mentink, John Waulthers, An-
dré Lubbers en John Habraken. Van
19/1 t/m 18/2. di en vr 14-16 uur, do 14-20
uur, za 11-16 uur.

HEERLEN
Royal: A fish called Wanda. dag. 18.1!
en 21 uur, wo ook 15 uur.Rivoli: Willow
dag. 18 en 20.30 uur. Wo ook 15.30 uur
De Reddertjes, wo 14 uur. Maxim: Big
18.15 en 20.30 uur. Wo ook 15 uur. HS
Moonwalker, dag. 14 en 19uur. Who fra
mcd Roger Rabbit, dag. 14.30 18.45 er
20.45 uur. Frank en Frey, wo 14.15 uur
Pippi Langkous, wo 14 uur. Coming te
America, dag. 14 18.45 en 21 uur.
Scrooged, dag. 21 uur. Spoorloos, dag.
19 en 21 uur, di ook 14 uur. Die Hard,

'dag. 18.30en 21.15 uur, di ook 14.15 uur.
De Spiegel: Vroeger is dood, di 20 en
22.30 uur.

MAASTRICHT
Mabi: A fish called Wanda. dag. 14.30 en
21 uur. De Redderdes, wo 14.30 uur. Co-
ming to America. di 14.30en 20.30 uur,
wo 20.30 uur. Big, dag. 14.30 en 20.30
uur. Willow, dag. 14.30 en 21.15 uur. Ci-
nema-Palace: Moonwalker, dag. 21 uur.
U2,Rattle and Hum, dag. 21.30uur. Who
framed Roger Rabbit, dag. 18.45en 21.15
uur. Action Jackson. dag. 18.45 en 21.15
uur. Palace 2: Pornoprogramma, dag.
doorl. v.a. 13.30 uur. Ciné-K: Spoorloos,
dag. 20 en 22.15 uur. Lumière: Big Time,
dag. 20 uur. Babette's feast, dag. 21 uur.
Distant voices still lives, dag. 22 uur.

GELEEN
Roxy: Willow, do t/m di 20.30 uur. Stu-
dio Anders: Goodmorning Vietnam, do
t/m di 20.30 uur.

SITTARD
Forum: Moonwalker, do t/m di 20.30
uur. Coming to America, do t/m di 20.30
uur.

exposities
HEERLEN

Signe, Akerstraat 82 a. Werk van Ma-
rianne Aartsen. T/m 28/1,open wo t/m zo
14-17 uur. Stadsgalerij, Raadhuisplein
19. Werk van Pierre Kissels en Marianne
Aartsen. T/m 5/3, open di t/m vr 11-17
jjur, za en zo 14-17 uur. ABP, Oude Lin-
destraat 70. Werk van de Internationale
Teken- en Schildervereniging Heerlen.
Open 22/1 14-17 uur.

HOENSBROEK
" ABN bank. Werk van Stan Caudron.
T/m 15/1, open 9-16 uur. Kasteel Hoens-
broek. Works on paper from Scotland.
T/m 29/1, open dag. 10-12 en 13.30-17.30
uur.

BRUNSSUM
Dr Brikke-oave, Lindeplein sa. Werk
van Wim Meys. T/m 29/1,open ma t/m vr
9.30-12.30 uur, 13.30-17 uur en 10-21 uur,
zo 14-17 uur.

LANDGRAAF
Ipomal Galery, Kerkberg 2. Werk van
Kristine Stiles. T/m 5/2

VOERENDAAL
Gemeentehuis. Werk van Jacqueline
Klinkers en Kees Verhoeve. T/m 31/1,
open op werdagen 8.30-12.30 (di ook
13.30-16.30 uur).

SITTARD
Venster, Steenweg 86. Werk van Hans
Smeekes. T/m 28/1, open do t/m za 12-17
uur. Den Tempel, Gruizenstraat 27.
Tempelschatten. 489 nieuwe aanwin-
sten. T/m 22/1, open di t/m vr 10-17 uur,
za en zo 14-17 uur. Galerie Zabawa, Op-
hoven 183. Schilderijen van René Reyn-
ders. T/m 4/2 en van 13/2 t/m 26/2. Open
woe t/m vr 16-20 uur. zo 14-17 uur.
Stadsschouwburg. Wilhelminastraat
18. Olieverfschilderijen van Aloys Ver-
hoeve. T/m 27/1. Open di t/m vr 10-16
uur, za 10-12 uur en tijdens voorstellin-
gen. Kritzraedthuis, Rosmolenstraat 2.
Zeven edelsmeden anders. T/m 12/2,
open di tm vr 10-17 uur, za en zo 14-17

OENSEL-SCHIMMERT
Hof van Oensel, Haagstraat 5. Werk van
Henk Fonville en Han Boerrigter. Van
21/1 t/m 25/2, open do t/m zo 14-17 uur.

Pastoor
bestolen

Van onze verslaggever

van het Rode Kruis uit aan maar
liefst 162 donors uit Kerkrade,
Landgraaf en Simpelveld. De
heer M.Hardy uit Simpelveld
gaf alzestigkeer bloed, terwyl de
heren A. Bisschoff, J. Havenith,
F. Jongen (allen Kerkrade), P. E-
rens en J. Wieldraaijer (beiden
Landgraaf) gehuldigd werden
wegens 50 keer afgifte.
Bij de uitreiking in de Hof van
Erenstein werden verder 76 per-
sonen na 25 bloeddonaties in het
zonnetje gezet en voor nog eens
tachtig donors was er het eerste
'afgiftelustrum'.

Galerie Voorburght Kasteel Lim-
bricht, Allee 1. Foto-expositie Gerard
Jansen 'Wonen en werken in West-Afri-
ka'. T/m 3/2. Open di t/m za 10-23 uur, zo
12-23 uur.

LIMBRICHT

GELEEN
Maaslandziekenhuis. Werk van Osabel
Langen. T/m 31/1.

" Burgemeester Mans geeft
een ferme handdruk plus
onderscheiding aan Simpel-
veldenaar M. Hardy (links),
die al zestig keer bloed heeftgegeven. „ __

Foto: FRANS RADE

AMSTENRADE - Uit de won»^van pastoorKasdorp in Amstenr
is afgelopen zondag een fiks ge'a.^
drag ontvreemd. Een in'3retef-
drong de pastorie aan de Kloo*^.berg binnen door een ruit aan de f
kant in te slaan. De werkkamer
depastoor werd doorzochten de
der vond het geld in een geld* 1 '„.
De politie van Schinnen/Onder i

ken denkt dat de dader aan de n
van een binnengekomen tip binn
kort kan worden aangehouden-

Van onze verslaggeefster

Bloeddonors

# Een trotse heer Bouw-
mans krijgt van burgemees-
ter Strous de koninlijke on-
derscheiding opgespeld.

Foto: FRANS RADE

VOERENDAAL - Schutter
Bouwmans van schutterij St. Se-
bastianus in Voerendaal heeft
zondagmiddag de zilveren ere-
medaille in de orde van Oranje
Nassau gekregen. Burgemeester
Strous van Voerendaal speldde
hem de koninküjke onderschei-
ding op.

Zilver voor
schutters

Kopermolen, Van Clermontplein 11
Wat aarde bewaarde, archeologische bo-
demvondsten. Permanente expositie.
Open za, zo 14-17 uur

VAALS

GeneraalshuU, Vrijthof 47. Werk van
fred Matthijs. T/m 13/2, open ma 13-16
uur, di t/m vr 11-16 uur, za 11-14 uur.
Gouvernement, Limburglaan 10. World
Press Photo. T/m 2/2, open op werkda-
gen 9-17 uur. Galerie Wanda Reiff,
Rechtstraat 43. Werk van GiuseppePe-
none, Wim Claessen en Ton Slits. Van
21/1 t/m 18/3,open di t/m za 13-18 uur

van Jean Kamps. T/m 19/2, open do t/m
zo 13.30-17.30 uur, do tot 20.30 uur. Per-
roengalerie, Vrythof35. Werk van Henk
Speth en Mieke Derickx. T/m 10/2, open
wo t/m za 13-18uurofop afspraak. Gale-
rie Dis, Tafelstraat 28. Werk van Hans
Giesen. T/m 22/1, open wo t/m zo 13-18
uur. De blauwe olifant, St. Ser-
vaasklooster. Boeddhistische skulptu-
ren. T/m 11/3, open vr en za 14-18 uur.

Bonnefantenmuseum. Het postmoder-
ne. Tm 3/2. Werk van Frank Van den
Broeck. Van 22/1 t/m 2/4. Werk van Imi
Knoebel. Van 22/1 t/m 15/5. Open di t/m
vr 10-17 uur, za en zo 11-17 uur. Galerie
Schuwirth en Van Noorden, Recht-
straat 64. Werk vanRene Glaser. T/m5/3,
open wo t/m za 14-18 uur, do 14-20uur.
Galerie Felix, Wijcker Brugstraat 16.
Werk van Josee Lips-Besselink. T/m
28/1, open ma t/m za op winkeltijden.
Galerie Artisart. GroteGracht 43. Werk

MAASTRICHT

KERKRADE - Burgemeester
Mans reikte zondag de jaarlijkse
Landsteiner-onderscheidingen

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen» 045-739284
Wim Dragstra
«045-710317
Emlle Hollman« 045-422345
Hans Rooijakkers
«045-714876
Hans Toonen, chef
« 045-425335
Richard Willems
«04406-15890
Kantoor Kerkrade
» 045-455506
Joos Philippens
«04455-2161

klein journaal
oostelijke mijnstreek redactie: 739282

Brunssum

" De Vrouwen Initiatief Groep
start vanavond om 19.30 uur in het
gebouw aan deKoningstraat 71 met
een 'In Stap'-groep.
Op maandag 30 januaristart de VIG
met een cursus 'opkomen voor je-
zelf. De twaalf lessen worden 's
maandagsvan 19.30 tot 22.00 uur ge-
geven in het VIG-gebouw. De kos-
ten zijn f 2.50 per bijeenkomst.
Voor informatie : Mevrouw v. Loor-
beek, S 250309.

Onderbanken

" De chemo-car voor klein che-

misch afval, staat vandaag van 10.00
tot 13.00 uur op de Bleekplaats in
Schinveld en van 14.00 tot 17.00 uur
bij het Ontmoetingscentrum te Bin-
gelrade.

Simpelveld

" Partij van de Arbeid houdt op
dinsdag 24 januariom 20 uur in zaal
De Kroon haar eerste openbaar
vooroverleg in het jaar 1989.

Schaesberg

" Het Nationaal Reumafonds
houdt op dinsdag 24 januari om
20.00 uur een voorlichtingsavond in

Van onze verslaggever

Landgraaf

" Anrnold Kaufholz controleert zijn bijenkasten.
Foto: FRANS RADE

'Zonder bijen
kunnen we niet'

Arnold Kaufholz veertig jaar imker:

SCHINVELD - De Amerika»!^dominee John Thorpe- neemt
mende zaterdag de voormalige
hobothkerk in Schinveld m $l
bruik. Het kerkje van Thorpe s^in 'De Kern' en werd de afëel°fe .
maanden door de dominee ze -ge-
tal van aanhangers grondig °V
knapt.

Kerkje 'De Kem’
weer als nieuw

gemeenschaphuis Care, Hoofd-
straat 144. De avond is met name be-
doeld voor de collectanten. Nieuwe
collectanten kunnen zich aanmel-
den bij mevrouw T. Corten, Curaga-
ostraat32, S 311031.

komen. , jft
De officiële opening, komende
terdag, zal om elf uur in de °£*Judef
worden verricht door wetn
Goossens van Onderbanken. ~r nje
na zal dominee Thorpe het *" \
inwijden, waarna een dienstv

De Goede Herder-kerk, zoals Tjj^t
pc zijn parochie heeft gedoopt, .
haar poorten voor iedereen °V^
ook al is men anders gezind- ~.
Thorpe wil in het gebouwtje■ a jt
sten gaan houden en in toe* p
ook manifestaties op touw z^sp
voor mensen, die via het gelo° af.
persoonlyke problemen wille

" In het Dorpscentrum, Sunplein
19 te Nieuwenhagen vindt vandaag
vanaf 9.30 uur de manifestatie 'So-
ciale Veiligheid voor Vrouwen'
plaats.

De imkersvereniging St. Ambro-
sius maakt zich sterk om de hobby
van het bijenhouden te promoten
om zo het voortbestaan van de by-
envolken te garanderen. Regelma-
tig worden de leden naar allerlei

LANDGRAAF - Ook in Landgraaf
bestaan er plannen om een zogehe-
ten bedrijfsverzamelgebouw van de
grond te krijgen. Vorige week werd
bekend datDSM via hetFonds voor
Sociale Instellingen een kwart mil-
joen gulden beschikbaar heeft ge-
steld voor het verbouwen van een

Op het Emmaterrein kunnen st
vier startende ondernemers D (ta-
nen. DSM ziet dit als een 'kraan^mer voor interessante 'Il'^ao^Inte,,
Landgraafs wethouder Jan do
bevestigde gisteren dat er in 2V
meente een particulier initiati g.

staat voor een bedryfsverzam tgl-
bouw. De wethouder wilde et

in deze fase van het initiatiei ~.
geen concrete mededelingen -^1)
Eerst moeten de middelen v»^
gebracht worden om het mi
écht van de grond te krygen.

oude opslagruimte op het tëmm
rein in Heerlen. Ook daar kon»
bedrijfsverzamelgebouw.

Verzamelgebouw
bedrijven ook
in Landgraaf

De imkers zouden graag zien dat
een Duits initiatief ook in Neder-
land doorgevoerd wordt. By onze
oosterburen wisten de imkers de
boeren ertoe te bewegen om weer
bloemenweiden en hoogstamfruit-
gaarden aan te leggen. Met name in
de Eifel en het Jülicherland is de
leefomgeving van de byen al aan-
zienlijk verbeterd.

LANDGRAAF - Voorzitter Arnold
'Kaufholz van de Imkersvereniging
St. Ambrosius in Landgraaf is al
veertig jaar imker in hart en nieren.
Hij kan als het moet een urenlang
pleidooi afsteken ten gunste van de
bij. „Zonder bijen kan de natuur
niet functioneren", is zijn stelregel.
„De bij is niet in de eerste plaats ho-
ningleverancier. Haar belangrijkste
taak is te zorgen voor de bestuiving
van bloemen en heesters. Zij is
daardoor een onmisbare schakel in
de voedselketen van mens en dier."
Volgens Arnold Kaufholz begint de
bijenteelt tamelijk gehandicapt te
raken. Vijfentwintig jaar geleden
kon de bij overal haar werk doen.
Aan veld- en weidebleoem en fruit-
bomen was geen gebrek en zelfs in
woongebieden waren genoeg
bloeiende bomen te vinden. Door
ruilverkaveling en onkruidbestrij-
ding gingen veel bloemrijke plaat-
sen verloren en talrijke lindelanen
werden opgeofferd aan de verkeers-
veiligheid. Bovendien worden sinds
enkele jaren de byenvolken geteis-
terd door de Varroa-myt.

cursussen gestuurd. Daaruit vloeide
een ziektebestrijdingsteam voort,
dat virussen en parasieten in de kas-
ten te lijf gaat. Ook maakte men on-
langs kennis met een nieuwe, biolo-
gische methode om de Varroa-myt
te bestryden.

" De Imkersvereniging St. Ambro-
sius houdt vrijdag om 20.00 uur een
filmavond in de zaal van dr Sjtee-
uul, Sloterstraat 50 te Übach over
Worms. De natuurfilm 'Bijen hou-
den met succes' laat zien wat er zich
in de loop van een jaar afspeelt in
een bijenkast. Tevens wordt de ba-
sismethode aangegeven voor de
verzorging van een bijenvolk. vrije
gave.

bioscopen
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Van onze sportredactie

" Rob Jacobs: vertrouwen van de Feyenoord-spelers

Moulijn legt functie neer

Spelers steunen
Rob Jacobs

Van onze sportredactie

KERKRADE - Driekwart jaar na
dat het oude Roda JC-bestuur on
der voorzitterschap van Wim Jense
terugtrad, beschikt de Kerkraadse
eredivisionist weer over een nieuw
bestuurscollege. Gisteravond nam
de ledenvergadering het nieuwe
'elftal' met algemene stemmen aan
Nieuwrond de bestuurstafel zijn de
gezichten van voorzitter Kuyer, se-
cretaris Pickee, technische zaken
Hendriks, pr en marketing Sproke!
en de heer Kannekens uit de spon-
sorgroep Stichting Roda '80.

Met de samenstelling van het nieu-
we bestuur is de laatste fase in de
personele herstructurering van de
Roda-top afgerond. Uit het vorige
college bleven de heren Defesche,
Hodiamont, Wierts, Van Wersch,
Vreuls en Thiemann als bestuurslid
aan. Het dagelyks bestuur wordt ge-
vormd door voorzitter Kuyer, secre-

Van onze sportredactie
LEEDS - Nico Hanssen dook
gisteravond bekaf tussen de la-
kens van zijn hotel in Leeds. De
eerste keeperstraining tijdens
zijn stage by de Britse tweede di-
visieclub was er een die niet in
zijn koude kleren was gaan zit-
ten. „Ik ben tot het uiterste moe-
ten gaan", aldus Hanssen. „Koud
een uur uit het vliegtuig, stondik
al tussen de palen. Een training,
zoals ik ze vroeger van Frans
Körver kreeg. Ik slaap vanacht
als een blok".

Leeds United zit dringend om
een keeper verlegen en test Nico
Hanssen momenteel. De stage
zal.tot donderdag duren. Of er in
de tussenliggende tijd gesprek-
ken met het bestuur ofcoach Ho-
ward Wilkinson zullen plaatsvin-
den, wist Hanssen gisteravond
nog niet te zeggen. „Ik weet ook
niet precies wat de bedoeling is.
Of men nu een doelman zoekt
voor het eerste elftal ofeenreser-
ve-keeper; ik kan het niet zeg-
gen". Vandaag wordt de ex-
MVV-doelman vanaf half elf
weer onder handen genomen
door de assistent-coach. Later op
de dag speelt hij met het tweede
elftal eer^ wedstrijd tegen Su-
therland.

" SITTARD - Het Nederlands he
renzaalhandbalteam speelt van
avond in de sporthal van het natio
naai sportcentrum een oefenwed
strijd tegen Slavia Praag. Aanvam
21.00 uur.

Van der Ark naar Aberdeen

door bennie ceulen
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Kelly winstpakker
PDM betaalt 'spotprijsje' voor 's werelds beste renner

Ïu^j G~~ Eredivisieclub Willem 2en de Schotse eerste-divisieclubAberdeen zyn het gisteren eens geworden over de transfer van spits Wil-lem van der Ark. De in degradatienood verkerende Tilburgse club ont-
vangt ongeveereen miljoen guldenvoor de aanvaller. Van derArk, die be-
zig was aan zyn eerste seizoen in Tilburg en in de competitie zeven keerscoorde, vertrekt vandaag naar Aberdeen om persoonlijk tot overeen-stemming te komen. In de Schotse stad treft hij de Nederlander Theobnelders, die bij Aberdeen het doel verdedigt.

taris Pickee, penningmeester Defe-
scheen technischezaken Hendriks.Bestuurslid Thiemann (jeugdafde-
ling) zal per 1 juli zyn zetel ter be-
schikking stellen aan de heer Jo
Ploum, rector aan het gymnasium
van Rolduc.

Van Praag jr.
Ajax-voorzitter

Van onze sportredactie

AMSTERDAM - Ruim tien jaar na
deafmars van Jaap van Praag uit de
Amsterdamse Watergraafsmeer
krijgt zijn zoon de voorzittershamer
van Ajax in handen gedrukt. Gister-
avond gaf de ledenraad van de be-
stuursloze club zyn fiat aan de voor-
dracht van Michael van Praag, een
41-jarige directeur van een winkel-
keten in elektronische artikelen, ge-
vestigd op Schiphol. VanPraag, die
leiding gaat geven aan een voorlo-
pig vijf leden tellend bestuur, volgt
de onlangs dooreen hersenbloeding
getroffen Ton Harmsen op.

Van Praag krygt als voorzitter de al-
gemene leiding en coördinatie in
handen en zal zich tevens bezighou-
denmet de externe betrekkingen en
representatie. De jonge praeses,
wiens vader in het begin van de ja-
ren zeventig met Ajax een ongeken-
de sportieve bloei meemaakte, zal
terzijde worden gestaan door Uri
Coronel, Arie van Os, André Kraan,
als enige afkomstig uit het oude be-
stuur, en Hennie Henrichs. Het
quintet zal aanstaande donderdag,
als de ledenraad opnieuw bijeen
komt, formeel benoemd worden, zo
luidt de verwachting.

Martin van Geel: „Ik denk dat ik na-
mens het gros van de spelers spreek
als ik zeg dat wij tevreden zijn over
Jacobs en alle vertrouwen in hem
hebben. Mogelyk loopt er in de
groep iemand rond die deze mening
niet deelt, maar dat heb jealtijd. We
zijn niet zo naïef om te denken, dat
wij invloed hebben op de beslissing
van het bestuur, maar we vinden
wel dat er zo snel mogelyk duide-
lijkheid moet komen. Ook over de
aanstelling van een nieuwe tech-
nisch directeur. Komt die man nu

ROTTERDAM - De spelers var
Feyenoord stellen er prijs op dat he
contract met trainer-coach Rob Ja
cobs wordt verlengd. Een afvaardi
ging bestaande uit aanvoerder Mar
tin van Geel, Sjaak Troost, Smola-
rek en Lokhoff zal dat op korte ter-
mijn aan algemeen directeur Hans
Kraay meedelen. Mogelijk gebeurt
dat vandaag al, want de spelers hou-
den er rekening mee dat het stich-
tingsbestuur zich morgen over het
al of nietverlengen van het contract
met Jacobs beraadt.

"Hoewel Scan Kelly (midden)
bij de presentatie van de PDM-
wielerploeg Raul Alcala torst-
te, rust dit jaar aanzienlijk
minder druk dan voorheen op
zijn stevige schouders. Steven
Rooks (links) en Gert-Jan Theu-
nisse (rechts) delen immers het
kopmanschap met de lerse ve-
dette en de Mexicaanse aan-
winst.

Foto: DRIES LINSSEN

Pedro Hameleers nieuwe
fysio-therapeut

Jacq. Opgenoord
en Han Berger

tekenen morgengji!DIiOVEN-De wielerploeg PDM heeft met Scan Kelly een
winstpakker in huis gehaald. De beste renner vantyj.Belopen jaren, die nog steeds met ruime voorsprong de

_andeldranglijst aanvoert, werd naar verluidt door de Neder-dePSe fabrikant van videobanden voor een 'snoepprijsje' voor
kaar?.mende twee seizoenen gecontracteerd. Kelly, wiens prijs-

6 Vorig Jaar nog I>4 milJ°en gulden bedroeg, zou volgens
aan Harrie Jansen voor vele tonnen mindere ziJn geslagen. »Kelly kon bij andere ploegen veel

Xfrdlenen- Niettemin koos hij voor PDM. Zijn salaris
cjen lk °iet bekend," merkte Harrie Jansen gistermiddag tij-

- zonder toeters en bellen gehouden presentatie van de«t-equipe in Eindhoven op.

Van onze sportredactie
SITTARD - Morgen om 17 uur zet-
ten zowel Han Berger als Jacq. Op-
genoord hun handtekening onder
een Fortuna-contract. Terwijl de
verbintenis met trainer Han Berger
komend seizoen ingaat, begint
Jacq. Opgenoord zyn werkzaamhe-
den als manager per 1 februari. Pe-
dro Hameleers, werkzaam in het
Sittards ziekenhuis en momenteel
nog verbonden aan VV Sittard,
volgt Opgenoord op als fysiothera-
peut bij Fortuna Sittard. Berger te-
kent een contract voor twee jaar met
een wederzydse optie voor nog een
jaar. De verbintenis met de nieuwe
manager is voor onbepaalde duur.
Al in november circuleerden ge-
nichten dat Berger zou terugkeren
naar de club waar hij in de tweede
helft van het seizoen '86-'B7 succes-
vol werkzaam was. FC Utrecht
hoopt deze maand nog de opvolger
van Berger te kunnen aantrekken.
Kandidaten zyn Dick Advocaat,
Leo van Veen, Ton Pronk en Simon
Kistemaker.

Het PLO-elftal speelde onder meer
een wedstrijd tegen vertegenwoor-
digers van buitenlandse pers-orga-
nen. Die ergerden zich nogal aap het
shirt van doelman Mohamed Sale-
ma. Diens borst was versierd met
een vermomde stenengooier.
Het elftal speelde gisteren tegen de
Italiaanse tweede-divisieclub Em-
poli en verloor het duel met 0-2. Em-
poli ging pas op deuitnodiging voor
de oefenwedstrijd in, nadat de club
toestemming had gekregen van
voorzitter Matarrese van de Italiaan-
se voetbalbond.

PLO-elftal op
toernee door Italië

ROME - De Palestijnse voetbalse-
lectie van spelers tot 21 jaar maakt
momenteel een toernee door Italië.
De Palestijnse bevrijdingsorganisa-
tie PLO streeft aansluiting na bij de
wereldvoetbalbond (FIFA) en het
Internationaal Olympisch Comité
(IOC). Delegatieleider Anwar Abu
Eisheh: „Via de sport willen we la-
ten zien, dat we bestaan en een volk
zyn als alle andere."

niet in zee. „Ik zou dan voor de zo-
veelste keer niet in een echte grote
ploeg terecht zijn gekomen. Bo-
vendien ligt bij Teka het accent op
de Spaanse wedstryden. In de klas-
siekers zou ik opnieuw alleen heb-
ben gestaan. Toen bij PDM door
het vertrek van Le Mond plots wel
plaats voor me was, hoefde ik me
niet te bedenken."

'■Over _\
t)ers ac salarissen van wielren-
w tegenwoordig overdre-
% 6esPeculeerd. Kelly en Rooks
djen °nze duurste jongens. Ze ver-
Voi„sn ongeveer hetzelfde. Daarna
staat GertJan Theunisse. Kelly
Ulij: Voor een stuk minder dan één
Ws op de loonlijst," lichtte
sliiiJln vervo'gens een tipje van de
SulZ °P' °p de vraa 6 of 750.000
l._

n een aardige richtprijs zou
~Iet' antwoordde de pr-manager:
<naa "oger. Laten we het daarop
Seaif houden. Wij hebben met
ke n Kelly in ieder geval goede za-
hêbkgedaan- De onderhandelingen
notr„ln ïliet veel lÜd "» beslag ge-
die Jn- Het geld stond voor Kelly,
den pde fiets steenrijk is gewor-
ianérn^1 op de eerste plaats. Be-
*inderur voor hem was' dat h'J
feerri voor een B°ed gestructu-
leen t toPPloeg waarin hij niet al-
dra„B

et kopmanschap hoefde te
s ' terecht zou komen. PDM

teatn ,y°or hem het aangewezen

Ondanks zijn 32-jarige leeftijd ziet
Scan Kelly zijn wielertoekomst op-
timistisch tegemoet. „Ik kan nog
twee jaar op het hoogste niveau
presteren. Zeker nu ik by PDM
fiets. Ik hoef niet meer van februari
tot oktober alle wedstryden te rij-
den. Ik heb nooit voorheen zon fijn
programma gehad. Ook al start ik
voor het eerste niet in Parys-Nice,
omdat ik Tirreno-Adriatico moet
rijden. Met zeven eindzeges in Pa-
rys-Nice ben ik al recordhouder.
Met een overwinning meer schiet
ik weinig op. Na de klassiekers
krijg ik zelfs voor het eerst de gele-
genheid om in alle rust de Tour
voor te bereiden. Wellicht kan ik
daardoor straks toch nog een gooi
naar de eindzege in de Ronde van
Frankrijk doen. Niettemin ben ik
bereid om me in deTour volledig in
dienst te stellen van Steven Rooks
en Gert-Jan Theunisse. Maar wie
kan nu garanderen, dat zij in julide
Tour kunnen winnen? Dat is on-
voorspelbaar. Vorig jaar verwacht-
te ook iedereen Roche opnieuw.
Stephen was daarentegen hele-
maal niet van de party en Delgado
trad op de voorgrond. Voor hetzelf-
de geld kan ik dit jaar de gelukkige
zyn."

I>T\»
iw * dat dit jaar met de vier kop-
er, i,en Rooks, Theunisse, Kelly
vOrenCala Z'ch sterker dan ooit te~
6even °v. de wielerweien gaat be-
te a ' heeft weinig moeite hoeven
te K afn om de introverte ler in huis
ly hp en- Jansen: „Sterker nog. Kel-
Hij U zelf het initiatief genomen.
bij j as al drie jaar aan het polsen
bo0d Gisbers en mij. Ons budget
te 0" voorheen echter niet de ruim-
den «m er biJ te nemen. Toen in
Was st4f vorig jaar Kelly ter ore
Probl8e

' dat Greg Le Mond
aan hf1611 over zÜn contract was
°hs "etinaken, stond Scan weer by'
ter n

P st°eP- Wij gingen er ech-
bliiv °g van uit' dat 'Le Mond zou
bei *,n- Toen Le Mond in decem-
Keiiv ts. voor ADR tekende. bood
korts*, °Pnieuw aan. Binnen de

Sle keren waren we rond." PDM laatste
seizoen

hoofdsponsor

wel of niet? De berichten in de kran-
ten spreken elkaar tegen. Vorig sei-
zoen verspeelde Feyenoord een
plaats in de UEFA Cup doordat in
de tweede helft van het seizoen de
motivatie in de groep ontbrak. Dat
mag nu in geen geval gebeuren".

" ROTTERDAM - Coen Moulijn
legtaan het eindevan dit seizoen bij
Feyenoord zijn functie neer van elf-
talbegeleider. De ex-international
vindt dat er te veel tijd in gaat zitten.
Bovendien valt het baantje moeilijk
te combineren met zijn werkzaam-
heden.

Koplopers zaalvoetbal
leveren punt in

Varenbeuk
krijgt

te weinig
Van onze medewerker

JOHN BANNIER

MAASTRICHT - In de districts
klasse zuid II van de landelijke zaal-
voetbalcompetitie verspeelden de
beide koplopers gisteravond elk een
punt. Bouwfonds kwam in het duel
tegen het laaggeplaatste Heel niet
verder dan een beschamend 0-0.
Bouwfonds, dat zonder de gebles-
seerde Marcel Loosveld speelde,
bleek niet in staat de formidabel
spelende doelman Wiel Ledub te
passeren. De andere koploper,
Sphinx, mocht de handen dicht-
knijpen met het 3-3 gelijke spel te-
gen Varenbeuk.
Het duel tussen Sphinx en Varen-
beuk was het aankijken meer dan
waard. Vooral Varenbeuk speelde
een prima pot en de 2-0 voorsprong
voor de Heerlense ploeg bij rust was
volkomen terecht. In de dertiende
minuut scoorde Humpfry van de
Broek fraai 0-1 en nogvoor depauze
tekende Marcel Dirksen 0-2 aan.
Al in de tweede minuut na rust kon
Ron Schoens de aansluitingstreffer
scoren. Tien minuten voor tijd beïn-
vloedde scheidsrechter Noortman
wel erg het duel. Een onopzettelijk
handsbal van Willy Trags was voor
de arbiter aanleiding om de bal op
de stip te leggen. Omdat Trags hier-
over opmerkingen maakte kreeg hij
een tijdstraf van vijfminuten. In dal
tijdsbestek kon Sphinx via Patrick
Duyzings en Turn Reynaerts de 1-2
achterstand omzetten in een 3-2
voorsprong. Toen Varenbeuk weer
compleet was bepaalde Humpfrey
van de Broek de 3-3 eindstand.

Sphinx-Canton Reiss 3-3 (0-2)
0-1 H.v.d.Broek, 0-2 M.Dirksen, 12
R.Schoens, 2-2 P.Duysings, 3-2 T. Rey-
naerts, 3-3 H.v.d.Broek.
RTV Keelkampers-ODV Yerna 4-4 (1-0)
1-0 P.Hendriks. 2-0 P.Lenferink, 2-1 M.Rey-
ners, 2-2 N.Duykers, 2-3 T.v.Helvert. 2-4
J.Beks, 3-4 P.Hendriks, 4-4 W.Grenda.
FC Brunssum Bastings 3-3 (3-2)
0-1 M.Loontjes, 1-1 E.Roks, 1-2 H.Vrijhoe-
ven, 2-2 en 3-2 R.Bergsma, 3-3 H.Vrijhoe-
ven.
Posno Facopa-FC Wierts 2-1 (1-0)
1-0 A.Linssen, 2-0 T.Neppelenbroek. 2 1
R.Ehlen.
Spel.Leeuwen-de Haantjes 4-1 (1-0)
1-0 M.Janssen. 2-0 G.Goulding, 3-0 J.San-
gers, 3-1 M.Decker. 4-1 R.Keyzers.
De stand: 1. Bouwfonds 12-19, 2. Sphinx 12-
-19, 3. Varenbeuk 12-16, 4. Keelkampers 12-
-15, 5. Leeuwen 12-14, 6. Brunssum 12-14. 7.
Wierts 12-13, 8. Haantjes 12-9, 9. Heel 12-9,
10. Yerna 12-8, 11. Bastings 12-5, 12. Posna
Sport 12-3.
Hoofdklasse Zuid: Merpati-Marathon 1-4.
Bekeruitslagen: Hans Anders-Billy Billy'»
5-5 (Hans Anders w.n.s.); Sjork-Groene Ster
2-2 (Sjork w.n.s.); Cosmos-Eijsden 1-4; Fla-
tazor-Sante 4-1; De Joffer-Delta 0-1; C.P.Le-
tro-Joyce Textiel 0-1. Vanavond wordt nog
gespeeld in sporthal de Wiegerd (19.00 uur)
te Valkenburg: Wiegerd-Bouwkompas.
Bouwfonds-Heel 0-0
Hoofdklasse noord: Concordia-AmiciUa
1-2. Beker: De Schuur-Neeritter 1-2, FC
Donderberg-Altweertheide 8-3.

Lazarone
Braziliaans
bondscoach

RIO DE JANEIRO- De Braziliaan-
se voetbalbond (CBF) heeft de 38-ja-
rige Sebastiano Lazarone aange-
steld als de nieuwecoach van de na-
tionale selectie. Hij volgt Carios Al-
berto Silva op, die in december met
zijn werkzaamheden stopte.De Bra-
ziliaanse bond had liever Carios Al-
berto Perreira aangetrokken, maar
die gaf er de voorkeur aan in dienst
te blyven bij de Verenigde Arabi-
sche Emiraten. „We hebben toen
voor Lazarone gekozen omdat hij
jong en intelligent is en lef heeft",
verklaarde CBF-bestuurslid Eurico
Miranda.

van onze verslaggever

19 renners

van onze verslaggever

enkele jaren geleden al toen ik
als onbekend knechlje zijn
ploegmakker by' Sem was. Met
Kelly erbij staan we er stukken
beter voor. Vooral in de klassie-
kers. Hij is onze bliksemafleider.

van de Amerika's. „Ik kom na-
tuurlijk een maand achterop,
maar het is zeker niet zo dat ik
weer op nul moet beginnen. In
een maand raak je niet al je con-
ditie kwijt. Wy beschouwen de
Amerikaanse Ronde als een trai-
ningskamp en dat geldt dus ze-
ker ook voor mij. Het voordeel is
dat je daar zeker bent van goed,
warm, weer."

ledereen zal Kelly in de gaten
houden. Daarvan kunnen wij
profiteren."

windt er geen doekjes om, dat hyblij is dat Adrie van der Poel dit
jaar by PDM niet meer zyn
ploegmakker is. „Van der Poel is
te egoïstisch ingesteld. Indien hy
vorig jaar hetzelfde werk voor
Theunisse en mij had verzet als
wij voor hem opknapten, hadden
we zeker twee klassiekers meer
gewonnen. In Milaan-Sanremo
en de Ronde van Vlaanderen
dacht Van der Poel alleen aan
zichzelf. Daarvan profiteerde de
concurrentie," haalde Rooks
naar de huidige kopman van de
nieuwe Domex-ploeg uit.

Rooks blij
met vertrek

Van der Poel

internationale ronden worden
meegedaan. De Tour de Franee
is, naast de klassiekers, het richt-
punt in het seizoenvoor deploeg
die negentien renners van zeven
nationaliteiten telt. De geld-
schieter heeft voor het nieuwe
jaareen budget van rond de vyf
miljoen gulden ter beschikking,
in vergelijking met vorig jaareen
verhoging van tien procent.EINDHOVEN - Volgens woord-

voerder Harrie Jansen zal de
PDM-wielerploeg volgend jaar
door een andere hoofdsponsor
gefinancierd worden. „PDM is
begonnen aan het laatste jaar als
belangrijkste geldschieter," al-
dus Jansen. „We moeten voor
1990 een andere hoofdsponsor
zoeken. PDM blijft dan wel als
tweede naam op de trui staan."
Voor het eerst in het bestaan van
de formatie zal dit seizoen
slechts aan één van de drie grote

der"1K? lly'in 1988 winnaarvan on-
Honri re Gent-Wevelgem en de
da

'°e van Spanje, stak gistermid-
dag a h

onder stoelen of banken,
"heer e Ploegen hem inderdaad
hebT t ♦ hadden geboden. „Ikhet laatste moment ge-
Zette,; n? m^n handtekening te
recht T kon vrÜwel overal te-
Uit ".Lange tijd heeft het ernaar
nen m*' dat ik h» ADR zou teke'
'k in * dle Belgische ploeg was
Üné f6n vroeg stadium al monde-

n overeenstemming geko-
chte bankgaranties werden
naelP -nooit ingewilligd. Mijn ma-
ook 1V"nk Q"inn onderhandelde
heel . ,Teka en Fagor. Teka bood'ccl veel geld."

Theunisse
op achterstand

EINDHOVEN - Gert-Jan Theu-nisse, die van wintersporttrai-
ning met een gebroken midden-
voetsbeentje is teruggekeerd,
hoopt midden februari weer aan
de slag te kunnen in de Ronde

EINDHOVEN - De samenstelling van
de 19renners tellende PDM-wielerploeg
1989 is alsvolgt: Rooks, Theunisse, Kne-
temann, Van Orsouw, Daams, Draaijer,
Van den Akker, Hoondert, Kersten,
Vos, Stamsnijder, Kelly, Early, Alcala,
Dag-Erik Pedersen, Atle Pedersen, Mul-
ler, Dhaenens en Bishop. In het begelei-
dingsteam is één Limburger opgeno-
men: soigneur Rudy Jonden.EINDHOVEN - Steven Rooks

„Geef mij dan maar Scan Kelly.
De samenwerking met hem zal
stukken beter zijn dan met Van
der Poel. Kelly is steeds bereid
voor iedereen zijn kansen op te
offeren en gunt een ander de
overwinning. Dat ondervond ikKeiK_etJicheiden van de markt gingy daarentegen ook met Teka

Nico Hanssen:
pittige test

Roda JC heeft
'nieuw elftal'
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HEEFT UDE VAKANTIEBEURZEN GEMIST? I
GEEN ZORG!

Bij reisbureau Solair
:-■ vindt u alles terug ... en zelfs meer!!!

Uw vertrouwd adres voor
Neckermann-reizen

en
alle andere

gerenommeerde touroperators.
Azië-specialist

met kantoor in Bangkok.
Vervoerservice naar alle omliggende luchthavens.

Bij boeking van een vliegreis, ontvangt u een leuke attentie.
Voor deskundig en attent advies:

l. REIS- EN PASSAGEBUREAUS OUJ^Jjl\liIJ
fRS\ /5C\5 mm K^US \^J
GARANTIEFONDS . M .

rbsgelden Approved Agents

Bongerd 9 Stationsstraat 52 Nieuwstraat 19 Steenweg 36
HEERLEN MAASTRICHT MAASTRICHT SITTARD
045-715453 043-211515 043-211451 04490-11155

Wij zijn ook gevestigd in: VENLO, EINDHOVEN, WEESP mw

-___^______——— ————_—————"———"——^——^—^

ENIG IDEE WAT
GEHANDICAPT

ZIJN,KAN
BETEKENEN?

ALS HET JE
WAT DOET,I DOE DAN WAT.

TELEFOON

06-3212166
GIRO

3669
■

I ft \/o GIRO «\

/^*o6-3212166°*0\
/_T_J'JJ. I \_I i ___ ?t^^T^v

—————————————————————————————————————
■_____■■ I

CARNAVALSPAKJES te
h. of te k. Oude wijvenpak-
ies te h. Boumans, Vredes-
nofje 22, Terwinselen, tel.
045-411960.
Pens. de Hees heeft nog 'n
KAMER vrij voor een per-
soon, tel. 045-416005.
Centrum HEERLEN ge-
stoff. en halfgemeub. stu-
dentenkamer, cv, gem.
keuken, bad, ’295,- mcl.
Tel. 045-713013 en 718874.
Te h. HUISJE v. studente)
of werk. pers., 10 min. v.
centrum Heerlen, afm. 5x5
m, douche, toilet, gaska-
chel. Tel. 045-721081, na
17.30 uur.

Gevr. OPSLAGRUIMTE of
grote garagebox of evt.
stukje grond te koop gevr.
omgev. Waubach, lfst. Ab-
dissenbosch. Inl. 045-
-323178.

Wegens de enorm gestegen
vraag met name bij ons
kantoor, zoeken wij drin-
gend woningen te k. tot
’450.000,- in Geleen/Sit-
tard/Stein/Beek/Born e.o.
N.W.M. QUADEN, make-
laar-taxateur o.g. Lid NVM,
Gelrestr. 4 Munstergeleen,
04490-19644.

Pracht. LANDH. te k. 4
slpks. tuin ± 1200 m2. Aan
de Trichterweg, vr.pr.

’ 275.000-, 045-724690.
T.k. ETZENRADE sfeer-
volle land. gel. won. tot.
opp., 744 m2.Pr.n.o.t.k. Tel.045-271377.
SCHUURTJES, tuinhuis-
jes, kippe- en hondehok-
ken, vele afm., reeds vanaf

’ 195,-; Houtbouw
Übachs, Eygelshover-
gracht 39, Kerkrade-Vink.
Tel. 045-460252.
CAFÉBEDRIJF te k, wo-
ning gesch. voor apparte-
menten of kamerverh. te
Kerkrade-West. Br. o. no.
HE 071 LD Geerstr. 5, 6411
NN Heerlen.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket, b.v. 8
rad., ketel en alle aansluit-
mat., ’2850.- mcl. BTW.
Tel. 045-313239.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhaegen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen, tel. 045-
-725260.
Tek. gevr.RIJPAARD. Tel.
04493-1590, b.g.g. 04493-
-1017.

Te k. v. antiek kersenhou-
ten KLEERKAST en eiken
houten slaapkamer. Na
17.00 uur tel. 04490-33201.

„PARTNERS-TRUST",
huwelijks-relatiebureau.
Info:. 045-461235.
Eenzaam? Bel HUWE-
LIJKS/RELATIEBU-
REAU „Geluk", tel. 04498-
-54604.
Elke donderdag gezellig
DANSEN In Eldorado,
Bongerd 5, Spaubeek, tel.
04493-4193. Met orkest Bon-
jour^
ALLEENSTAANDEN har-
telijk welkom vanavond in
dancing Gorissen, Kerk-
straat 49, Brunssum. Orkest
Promotion. Tel. 045-252304.
Zoekt u een serieuze rela-
tie? Bel dan huw. en rel. be-
midd. buro LEVENSGE-
LUK, tel. 045-211948.
Nette j.man 44 jr. fin. onafh.
w.a.o. er met eigen woon-
gel. en inbezit van auto zkt.
J.VROUW 30 tot 45 jr. voor
geborgenh. en liefde event.
samen wonen. Alle brieven
zullen onder crew. beantw.
worden, liefst met foto. Ben
jij de eenzaamh. ook zat?
Riskeer dan eens een post-
zegel wie weet, Postbus
5044, 6401 GA Heerlen.
Geh. man 52jr. slank 1.85 m
zkt. VRIENDIN ± 35-50 jr.,
geh. geen bezw., discr. verz.
Br. o. no. MA 539 LD, Sta-
tionsstr. 27, 6221 BN Maas-
tricht.—- ■ ■ ■ ■ .i ■ il— n

OPEND LEERCENTRUM
°n§u SITE

Studiecentrum voor Informatica, Talen, Economie
(lid van de STEN)

VANAVOND, dinsdag 17 januari, vanaf 19.00 uur,
Oranjelaan 21, Roermond, kunt u alle informatie
krijgen over INFORMATICA-OPLEIDINGEN in
Roermond.

**_ Bent u verhinderd? Bel dan 04490-10349.

VISCOSINE bedrukte zijden jersey
Soepele unikwaliteit "^k é__l
voor rokken en blouses ~~ J' "■All ■ "^^J 150cm breecl

20% polyamide M U_^m M**'
nu ":i 43mSt^_Z NU "

BEDRUKTE VISCOSE
MOUSSELINE / viscose

150cm breed _g§ f% < SS®*^'" Ge'een Maastn.* * ' BS'nS Oft 95
enorme sorteringT > >W. Roermond, Sft^KS* S Udessins ■ Bef \^W W >«. '° ■■Z* _ per

NU IUI meter NU WW ■ stuk

WINKELEN IN DE
DERDE WERELD
r~ , I DoordelOeNovib

Het verschil r h 1
_ . , .

van de _4_______Ë Catalogus aan te
alternatieve M vragen kunt u thuis
handelmet M "Winkelen inde' denormale FeX g__.M „ , „, ~„
handelis. IF*}rl Derdewereld".
dat er sprake %k M UvindtOp 64
isv,e,"ee" ____S^Ztm pagina'smeer dan500gelykwaar MM ~ , ,- 1 .
digerelatie: _VtÊ artikelen diegemaakt

wBMc3>*MMK 1 zijn door mensen uit
Moon, lira,India. de Derde Wereld_____ I die liever hun handen

gebruiken danze op te houden. Zij maken pro-
dukten diezij willen verkopenvoor een eerlifkeprijs.
Novibbetaalt hen dieprijsen schakelt op deze
wijze tussenhandelaars uit.

Uvindt in dezecatalogus sieraden, tassen,
serviesgoed, tafelkleden, boeken, speelgoed,kleding,
kerst- en nieuwjaarskaarten en nogveel meer.

Vraagnu diegratis Catalogus aan,
en oordeelt u zelfoverwat deDerde Wereld u te
bieden heeft. U kunt debon hiernaast invullen of
ons bellen, 013-633355 <m-irfVWTW—m(24 uur per dag, 7 dagen jmTtfKm/1 l£van de week). l^ï\' w J M

CATALOGUS

! DEIOE gi»o
NOVIB mgÊÊQk

' CATALOGUS ■! GRATIS! EsniH' Ja,stuur mij de Novib BWCatalogus gratis, H
want ik ben geïnteresseerd m
in de meer dan500 hand-
gemaakte artikelen uitdeDerde Wereld.
D De heer D Mevrouw (a.u.b. aankruisen)

Naam:, i i i i i i i i i i i i i i i i | | I
Voorl.:| | | I I I

| Adres:, iiiii i i i i |_j | i i
Postcode: i i i i i i i i
Woonplaats:i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Telefoonnummer: i i i i i i i i i i i i i I I?
I 8C09600

Deze bon uitknippen en in een envelop zendenaan:
NOVIB, Antwoordnummer 1304, 2501W8 Den Haag.
Postzegel mag wel, hoeft niet.
U kunt ookbellen, 013-633355 (24 uur per dag,7 dagenvan
deweek).

verzÉlÉring

«**« *****Stap over naar Sterpolis
Autorijden is al duur genoeg. Zeker nu de Mf het Sterpolis Bonus Plus Plan bouwt u
premies voor autoverzekeringen gestegen f*[* reservetreden op waarmee u bij even-
zijn. Het kan u per jaareen leuk bedrag tue'e schade toch uw maximale korting kunt
schelen als u kritisch uw verzekering kiest. behouden.

Sterpolis-rijders zijn voordelige rijders. Een Vergelijk de premies nauwkeurig dan kunt u
Sterpolis autoverzekering is een complete zelf Zlfn ?f u nu

e
n'et te,ve®'betaalt-

+
En als u

verzekering met een WA-dekking tot maxi- overstapt naar Sterpolis dan neemt u de
maal Fl. 5.000.000,- inclusief groene kaart, kort|n9(gebaseerd op het aantal schadevrij
ongevallen inzittenden verzekering en inter- gereden jaren) die u bij een andere maat-
nationale schadeservice. Caravan en schaPP'Jheeft opgebouwd gewoon mee.
aanhangwagen zijn WA meeverzekerd. .. '.. . ■ ' . .a a J Vul debon in en stuur hem (zonder postzegel)
Bovendien kunt u bij Sterpolis hoog klimmen "^^ ..
op de bonusmalus ladder Als u minder dan 6800 WC Arnhem^Of bel onze informatie-
-20.000 kilometer per jaarrijdt kan uw korting a,r.e',ng V * ö7f7Z7- __-.
oplopen tot maar liefst 80%. U betaalt dan W,J berekenen dan vrijblijvend uw premie.
nog maar 20% van depremie Verstandige rijders zijn Sterpolis-rijders.
Die jaarpremievindt u hieronder.

Sterpolis is een regionaal werkende onderlinge verzeke- Ja, bereken voor mij depremie die ik bij Sterpolis zou betalen . ,
ringsmaatschappij zonder winstoogmerk. voor mijn autoverzekering en stuur mij gratis informatie. W

Katalogus- W.A. W.A. All-Risks NAM/T ~~
LEEFTIJD "OOwaarde beperkt kasko (WA + kasko) I __v"_ u=c u

12.000 128,00 187,40 291,80 *_---■-*-.->-,AATO
"~

14.000 138,00 207,30 ' 329,00 POSTCODE/PLAATS _____
16.000 150,60 229,80 369,00 TELEFOON ___
18.000 160,60 249,70 406,20 j BEROEP
20.000 170,60 269,60 443,20 AUTOMERK/TYPE
22000 !?»!»- __»*__ I^—£ 4fc BOUWJAAR IKRIJD PER JAAR K^T
U-888 lloio Ü!3§ v illio [IM OORSPRONKELIJKE NIEUWPRIJS

28.000 210,80 ~^4o 558^ IK HEB NUEEN KORTING VAN % Cg>
30.000 220,60 | 369.10 | 592,60 LWi DATKOMT OVEREEN MET JAREN SCHADEVRIJ RIJDEN.

sterpolis volle zekerheid
Sterpolis Schadeverzekeringen, Roermondsplein 20, Arnhem. 085-57.27.27
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v.sic
DASnßotterdam 87-80Ch nar 71-68CtT8-11- Giants 95-97Cr "^r'des 76-65
icamk£des 85"75
Kants-Rotterdam 91-102
l,„S0?5h-Weert 104-90(JJHelder-Orca's 93-95

91-92
S divisieBC>nobief-Wyba 93-95

tus 94
_

9?
Wilskracht 91-78

CVho,?fdklasse
OBoK "Eindhoven 2 106-70
<liw"Attacus 61-60CkT,Flash 79-80

**-Hoppers 167-88

tj^angsklasse
OfirriUs-Brunssum E 109-64
Vrto,2-Titanus 61-63
Q 2-J.Giants 113-71br'a2-Dunatus 75-70

fe.klasse A
SSBMeS-Br"nssum E 2 75-65""Kimbria3 63-66

ISl*klasse AC"^2-^l5l- 77-85
S.sh'g'-Landgraaf 64-54
%w Tlmson 69-61""Pic-Dunatos 2 48-44

fc'klasse A
<S' 2-Alley.O. 48-62
Venlo «£epuSt- 82-30
*st, b "Timson 2 36-52
Vr, cltas 3"J Giants 3 78-22fChS-Sh°t 2 60-65

CX 2-Aeternitas 2 60-58

Afcnßh2ofdk,asse
Vuhs.prinsfield 81-61
V7n,\Mates 43-68

62-66CD
hUrg-Paulus 44-25nbr'a-Black E. 2 55-52

C*angsklasse BOfi^s-Weert 34-30
HrnS.SKePuSt- 44~43Mm^s-Vido 57-39
Wshnte2-Kimbria2 96-27lC,out-Quo Vadis 39-53na'os-Rush 50-34

C'e klasse A
SPrinPe/ s"Aeternitas 2 54-23
Mlevflr'eld-J- Giants 2 65-35
fiSlw,VolymPic 55"53

Giants 2 63-41

bf0°r'?Zijderveld 6-5
l«ltubh°t-DeRitte 6-5C*** afd. 4

<^4-Vught 4-7
Ünit i.B°xtel 3-8J^-ESPE 10-1

Ht°HP^IK 6-2

5-3
G e,'?*e afd. 15°C^ 3-°ss2
Ho0„p,la's6-Roermond2 6-2carlf, . or-Schijndel 3 1-7
!_sr'«n'Bo. KßC'67 2 2-6
%T*e a«. 16

lppet2 *-*Vicw 2"Roermond 1-7
BC'fiïla3-Geldrop4 7-1
*« kl» VeShel-ESPE 2 8-0

St,S|^Uenen3 2-6BVc.-??lris -Soxtel3 4-4
<tui '4Cuyck-KBC'67 3 7-1Sc*I*** afd. 23?U&-WhiPPet3 4-4Nted^°rdLuck 3Carvin3 7-1
Sca*lasse afd. 24

Geldr°P 5 W,'CtP rt2 *-*UfiiteH^nache 5-3lled4-Bocholtz 3-5

lasse SenioresSsqlv"^SS 25V4-12V4
CurKP°- 01ymPia 15-24Sj^'es-SDZ 1&-17

fep!a 11-20Son^ 10-18

p^sA'dam W.
Sö2Ules Dordr. lil 4

?«H^ue klasse SenioresSi«iSo^SS 24- 0nsOnKDO-Olympia
«Sd 14V4-9W

Adam t 6SSs 10- 6
ÖekliJ?se Senioresgev alter Zaand.-Hercules
?&Ón 48-16
Sdou "AchiUes 40- 0
SUndwü'ympia R'dam 37-27 'Hilli;erZaandam 10-13S,D !«■;
Sr 'it 12'ytnpi.R,. 11-6

£°ordt? dam i°- 2

St âlter-SSS 32-8g= lX!:
SSt"leS A'dam lt'l
QfeaP' dai"l/^PiaUtr. 51 oVH«**JunioresG°liathc Zaand-SDZ 24-16'
W'tteni?ncordia 6-5Sw'ftnhorst-Rosolo2 5-3 'H»ofdk!'mroos 6-3

Geh°Swift2 ,n 3 'Ov^Rosolo 5-10

öe^°skant gin
leeWerels.VesSem H 1
y'tess^v'rls-Kraanv°gels 4-5 ;
öe w sle G
_?Wv° SSh-Ga2elle2 13-0 'Hraa 10d 4-7"««vogels 2-Spoord.Girls 2 !
|e

Dk'«sse A 8

AmKers2 mania 6 ]
"J'sKorfke 3-KVScharn

v! 0
e
dS^2-V.od2 tl \Su,reAnmbysKorfke 3-6 j

A&-EKC 2-1 1y sKorfke-Spaurakkers
pfestiKc t_;
VUessf"XPa,_urakkers 3-0**I>ï_?__ mby'sKortke °-5 <Gafcte« "'e 2-Spaurakkers 0-5

Amby'sKorfke 2-Vitesse 4-0
Gazelle 2-Amby's Korfke 0-7
Gazelle-Amby'sKorfke 2 1-2
Spaurakkers-Vitesse 1-3
Gazelle-Amby'sKorfke 5-2
Pupillen
EKC-Gazelle 3-1
Spaurakkers-Vitesse 0-2
Amby's Korfke-Viod 1-0
EKC-Vitesse 0-1
Spaurakkers-Viod 0-1
Gazelle-Amby'sKorfke 0-1

Dames
eerste klasse
Hellas-Argo 2-8
Treffers-DEZV 5-9
Schelde-DZT 12-1
MZ&PC-PSV2 10-5
Tweede klasse
Vennen-Krabben 3-6
Stormvogel-Dokkelaers 13-7
Njord 2-Ganze 14-2
Tempo-HZ&PC 3-5
Zeester-BZ&PC 4-7

Heren jeugd B
BZV-Arethusa 8-15
Treffers A-DaphniaA 3- 4
Schelde-Zegenwerp 2-10
MZ&PC A-Hieronymus 6-13
Eerste klasse
Lutra-HZ&PC 5- 8
Vennen-ZON 5-12
Hellas-BZ&PC 9-10
Treffers-Dokkelaers 7- 9
Merlet-Ganze 9- 8
Tweede klasse A
Aegir-TRB/RES 11^1
Schelde-Ganze 2 16-3
Nuenen-Argo 7-8
Tweede klasse B
Spio-ZEPS 8- 5
Njord 2-DZT 8- 9
RZ-Eszet 7- 7
MZ&PC3-PSV4 9- 4
deßog2-DEZV 0-18

Nederlandse Bond voor
Sportschutters
Hoofdklasse Pluim.
S.V.H.-Juliana 852-836
St.Lambertus-Palet 843-809
Diana'sB-'t Centrum 822-846
'tHofke-5.V.H.2 830-821
De Missers-DrSjeet 845-825
SVT-De Missers 2 820-826
I.A.
SVT2-Nova 808-823
Robin Hood-Lee Enfield

827-817
Diana'Bo-EHPS 822-794
EKSV-St.Lambertus 2 815-821
'tCentrum 2-DeKeulsteeg

817-826
1.8.
SVH 3-De Missers3 822-807
De Treffers-Revanche 804-790
De Leeuw-Emma Boys

805-802
WillemTeil-Ter Linden

823-822
Juliana 2-LukRaak'Bs 827-835
De Meuser-Heros'79 812-810
I.C.
Franciscus-'t Raadhuis

807-806
Fortuna'72-St.Hubertus

809-808
GluckAuf-'t Trefpunt 803-819
Heros'79 2-John Wayne

801-818
Sparta-Reunie 813-811
Vizier-Dr Sjeet 2 822-811
2.A.
't Pluimpke-De Missers 4

829-823
Hoensbroek-De Schutters

812-812
OudRompe-De Prins 803-817
Heros'79 3-St.Brigid 803-816
SVE-'tTrepke 791-808
RWB'27-SVT3 809-809
2.8.
Trianon-St.Hubertus 2 795-801
Dr Sjeet 3-Op de Kamp

803-810
Diana'Bo 2 Robin Hood 2

798-803
RKWBCM-Tjoba 804-810
2.C.
St.Brigid 2-Sparta 2 804-800
Reunie 2-'tCentrum 3 795-805
De Keulsteeg 2-TerLinden 2

807-803
LukRaak'Bs 2-Franciscus 2

816-795
'tRaadhuis 2-Oud Rompe 2

793—792
Palet 2-Heros'79 4 730-808
3.A.
Juliana 3-Merkelbeek 803-816
Tjoba 2-De Meuser 2 788-794
De Prins 2-Lee Enfield 2

791-783
St.Lambertus3-SVT4 784-785
De Missers 5-Brunssum

799-785
St.Hubertus 3-Heros'79 5

781-790
3.8.
John Wayne 2-RIA'BB 783-802
De Valk-Vizier 2 787-769
Robin Hood 3-Diana'Bo 3

777-771
De Treffers 2-SVH4 794-807
De Leeuw 2-Fortuna'722

792-785
SVK 3-De Watertoren 809-782
3.C.Sorija Boys-RKWBCM 2

776-781
't Trepke 2-RWB'27 2 782-769
Emma Boys 2-OudRompe 3

795-742
Trianon 2-St.Brigid 3 786-789
Limburg-Hattrick 2 813-786
De Schutters 2-DeRoos 2

761-800
4.A.
Phoenix-Winchester 2 783-766
Tjoba 3-DePrins 3 784-767
't Stadion'BB-'tPluimpke 2

809-760
De Bokkerijder-De Valk 2

739-713
Revanche 2-'tHofke3 795-787
4.8.
St.Brigid 4-SVE 2 737-751
LukRaak'Bs 3-SVT 5 798-767
OudRompe 4-Robin Hood 4

744-737
Heros'79 6-Trianon3 575-782
TheCorner-tStadion'BB 2

800-783
4.C.
TerLinden 3-Rheingold

783-764
Brunssum 2-DTV 787-766
Lee Enfield 3-De keulsteeg 3

743-760
Merkelbeek 2-Phoenix 2

760-750
OpdeKamp 2-'tStadion'BB 3

756-755
5.A.
'tHoike 4-De Leeuw 3 778-781
OudRompe 5-The Corner 2

722-761
De Prins 4-Tjoba4 739-740
Hoensbroek 3-SonjaBoys 2

740-558
RKWBCM 4-De Treffers3

539-728
DTV 2-Emma Boys 3 707-778
Hoofdklasse Kogel.
Limburg 2-Diana'sB 833-840
'tTrefpunt-St.Lambertus

844-842
St.Lambertus 2-Limburg

848-850
1kogel.
Diana'sB 3-'tTrefpunt2

797-815
Roda-Diana'sB 2 809-821
2kogel.
Roda 3-Grun 738-780
Courage-Roda 2 774-794
Diana'sB 4-'tWapengilde

763-815
3kogel.
Courage 3-Falckenborgh

719-727
Grun 2-Courage 2 772-766
De Valken-tTrefpunt4

782-785

HEREN
Eerste klasse
Best-HMHC 10-10
Racing-Concordia 4-7
HMHC-Best 10-9
Concordia-M'tricht 8-9
Forward-Racing 4-2

Tweede klasse A
Geldrop-Hopbel 11- 5
Uden-Horst 4-16
Horst-Blerick 3-10
Hopbel-Geldrop 14- 8

Derde klasse A
HOD-Venray 8- 6
Heerlen-Gemert 13-11
Tegelen-Geleen 11-4

DAMES
Eerste klasse
Uden-EMHC 2-12
HMHC-HOD 6- 4
Venlo-Rosmalen 6- 6

Tweede klasse A
Groen W.-Tegenbosch 5- 2
Horst-Son 1-11
Maastricht-Tegenbosch 3-10

Derde klasse A
Heerlen-Deurne 6- 9
Concordia-Geleen 12- 2
Tegelen-Geldrop 3- 6

Vierde klasse A
Gemert-Bosdael 10- 4

Dames
Promotieklasse
Kerkrade-Born 6- 4
HVN-Loreal 2 13-12
Sittardia 2-Sibbe 8-10
lason 2-Break Out 10- 6
Rapiditas-Ospel 15-11
Eerste klasse A
Grathem-Blerick 9-10
Heel 2-Vesta 8-15
Bevo 2-Maasbracht 10-19
Swift 2-Eksplosion 14-10
Eerste klasse B
Margraten-Minor 15-19
SVM2-SHV 7- 9
Hellas-BSV 12-14
Tweede klasse A
HBS-MSV 21-13
Wittenhorst-Blerick 2 13- 1
Breeton Sp.-Loreal 3 10- 9
Des's9-Posterholt 3 16- 8
Tweede klasse B
Grathem 2-Bevo 3 14-15
Haelen 2-Sittardia 3 6-12
BeFair-Posterholt2 6-15
Noav 2-Patrick 13-14
Tweede klasse C
Olympia-Wynandia 11-13
Selpa MVC-Caesar2 14-13
Gulpen-Wilskracht 5-16
Tweede klasse S
Roda-Margraten 2 10- 8
Break Out 2-lason 3 10- 1
Sittardia 5-Olympia 2 9- 7
Hellas 2-Vilt 6- 5
Derde klasse A
Breeton Sp. 2-Popeye 14-10
Merefeldia 3-SVVH 8- 7
Hercules-Alcides 12-13
Rapiditas 4-Stramproy 11-9
Derde klasse B
Roermond-Merefeldia 4 14- 5
Q.Hands-Linne 14-12
Beatrix-Maasbracht2 10-10
Derde klasse C
Wilskracht 2-Hoensbroek 6-14
ZwartWit-Caesar3 6-11
Haslou-Born 2 5-12
IVS 2-Patrick 2 12-10
Derde klasse D
Be Quick 2-Sibbe 2 13- 9
Adio-Voerendaal 8-16
Break Out 3-Marsna 4-11
Derde klasse E
Juliana-Limburgia 15- 6
Polaris 2-Be Quick 10-15
Maastricht-HVS 20- 7
Junioren promotieklasse
Caesar-Swift 17- 6
V+L-Eksplosion 17- 7SVM-Sittardia 5- 5
Haslou-SHV 11- 8
lason-Rapiditas 16- 0
Heren
Promotieklasse
HBS-Caesar 13-16
Ospel-BSV 17-23
AlfaSch.-Vios 20-24
Zwart Wit-Haslou 18-20
SHV-Eksplosion 14-20
Eerste klasse A
Blerick 2-Des's9 21-12
Wittenhorst-Br.Sport 13-12
Herten 2-Loreal 3 17-15
Bevo 2-BeFair 27-14
Swift3-Vios2 21-17
Eerste klasse B
Olympia-BreakOut 19-14
Born-Polaris 9-29
Minor-Sittardia 3 16-10
Noav 2-Voerendaal 20-32
Tweede klasse A
Vesta 2-Popeye 14-22
Bevo 3-Eksplosion 2 24-14
Hercules-Posterholt 17-21
Tweede klasse B
Linne-Grathem 10-16
Merefeldia-Veéta 10-14
HVN-HBS2 19- 8
Tweede klasse C
Caesar 2-SVM 2 15-16
V+L3-Haslou2 23-14
Wilskracht-Zw.Wit 3 30-17
Tweede klasse D
Rodah 2-Zw.Wit 2 11-28
Olympia 2-Des Ub 26-23
Kerkrade 2-Zw.Wit 2 17-11
Marsna-ATSV 15-27
Derde klasse A
Grathem 2-Blerick 3 16-15
Be Fair 2-Merefeldia 2 18-12
Maasbracht-Rapiditas 4 16-14
Stramproy-Bevo 4 26-21
Derde klasse B
Blauw Wit4-IVS 10-12
Limburgia-Zonnebloem 16-11
Alfa Sch. 2-Wilskr. 2 24-25
Derde klasse C
BSV 2-lason 10-24
Heerlen-Voerendaal 2 13-23
Minor 2-ATSV2 14-13
Junioren promotieklasse
V+L-Rapiditas 14-13
Grathem-Swift 19-15
Break Out-Noav 21-15

Uitslagen Limburgs Kam-
pioenschap
Heren A. l.de Boer, Bartok,
2.Frunt,Kluis.
Heren A/B. I.Smeets, Sibbe, 2.Duyndam, Megacles.
Heren C. l.J.Decker, Elsloo,
2.P.v.d.Laar, Sibbe.
Heren D. I.R.Vondenhoff,
Heksenberg, 2. R.v.Lier, Swift.Heren E. l.Verjans, Megacles,
2. Wolters, Smash.
Heren F. 1. Siegert, H'berg, 2.
Camp, Smash.
Heren G. l.J.Rademacher, Vij-
len, 2. W.Vineken, Nieuwenha-
gen.
Heren H. l.Duymelinck,
TTCN, 2. v.Zundert, Bruns-
sum.
Open 1. 1. de Boer, Bartok,2.Franssen, Bartok.
Open 2. I.Boeken, Kluis,
2.v.Lierop, Megacles.
Open 3. l.v.d.Winkel, Desta-
tec, 2. Schonewille, Brunssum.
Dubbel A/B. l.Marutiak-
/Frunt, Kluis, 2. Janssen/Hou-ben, Schimmert.
Dubbel C. 1. Scholtes/v.Laar,
Sibbe, 2. v.d.Kerkhof/Duyn-dam, Megacles.
Dubbel D. l.Veldkamp/Mar-
tin, Kolleberg, 2.Tilmans/Cou-1

notte, M'mepp./Vijlen.
dubbel E. l.v.d.Linden/Ver-
jans, megacles, 2. Smeets/v.d-
.Giesen, S.Avanti.
Dubbel F. 1. Janssen/Engelen,
Succes, 2.Frissen/v.Lierop,
Megacles.
Dubbel G. 1.Haan/Vinken,
Nieuwenhagen, 2. Gregoire/A-
-driaans, Friendship.
dubbel H. 1. v.Zundert/Park,
Brunssum, 2.Duymelin-
k/Nieuwenhoven, TTCN.
Dames A/B. Ï.Janssen, S.A-
vanti, 2.Euyshop, Schimmert.
Dames C. l.Finders, S.Avanti,
2. B.Willems, Quick.
Dames D. l.Veramriën, S.A-
vanti, 2.Finders, VTV.
Dames E. l.Kockelkoren, Es-
pede, 2.Mersmans, Kolleberg.
Dames F. 1. Kempen, Kolle-
berg, 2.Kamps, Friendship.
Open 1. 1. Janssen, mega-
cles,2. Ruyschop, Schimmert
Open 2. l.Kockelkoren, Espe-
de, 2.Snijders, Friendship.
Dubbel A/B. l.Ruyschop/Se-
verins, Schimmert, 2.Crom-
mentuyn/Janssen, Destatec.
Dubbel C. 1. Willems/Tim-
mers, Quick, 2.Meers/Conrads,
S.Avanti.
Dubbel D. I.Schoenmakers/S-
-mit, Coriov., 2.Hylkema/ORo-
si. Succes.

Programma Zaalkorfbal
KNKV
Tweede klasse H.
Geldrop-TOV 8-24
NKV-Excelsior 9- 9
Tilburg-Organon 7-11
Derde klasse P.
Kido-Sirene 9-6
Res.Tweede klasse P.
Rust Roest 3-Eindhoven2

11- 7
OEC2-SDO 3 7- 7
Deto4-Excelsior2 7- 7
Klimop 2-PSV 3 113-12
Zuid 1.
Wertha-Deurne 6-5
Dot-Den Bosch 6-4
Boemerang-Eymerick 12-6
Zuid Res.Eerste klasse A.
Deto 5-Sirene 2 2-15
Mariarade 2-Rust Roest 5 5-10
Klimop 3-Organon 2 5-20
Zuid 2A.
Geldrop3-Rust Roest 6 6-12
Zuid 28.
Deto6-NKV3 6-8
Zuid 38.
PSV 5-RustRoest 7 6-9
Zuid 4A.
Klimop 5-Rust Roest 8 6-11
Eindhoven 4-NKV4 3- 4
Zuid 7A.
Wertha 2-Trega 3 3-6
Jun.2
OudeGracht-Kido 3-6
SDO 2-Mariarade 2 17-3
Deto 2-NKV 2 9-6

District Midden-Limburg.
Hoofdklasse.
BVN-BVO 5-1
BVE-Jagerslust 5-1
Maasgolf-Madeira 5-1
BCW-Bl.Pantalona 1-5
Eerste klasse.
OBKK-Riva2 3-3
BVO 2-De Inrit 6-0
Deßerg-Riva 2-4
Heytse-Dennenoord 3-3
De Grens-BVE 2 3-3
Tweede klasse.
De Hook-BVO 3 5-1
Bl.Pantalona 2-BCW 2 5-1
Jagerslust 2-Lantaarn 4-2
De Hoove-De Klöss 4-2
Hukske-Jachthuis 5-1
Derde klasse.
BYE 3-Heytse 2 4-2
Gevelke-De Breer 3-3
Meyel-OBKK 2 4-2
De Kwartel 2-BVN 2 1-5
Derde klasse A.
De Inrit 2-De Zwaan 3-3
BVN 3-Hukske 2 4-2
Oad Hael-Donderberg 4-2
De Breer 2-De Berg 2 4-2
Standen.
Hoofdklasse.
BVN io_2o
Maasgolf 10-15
BYE 10-14
BVO 10-12
Bl.Pantalona 10- 8
BCW 9_ 6
De Kwartel 9- 5
Madeira 10-5
Jagerslust 10- 3
Eerste klasse.
Riva 11-21
De Grens 11-13
Dennenbord 11-13
BVO 2 n-13
BYE 2 H-12
De Inrit 11-10
Heytse 11-10
OBKK il- 9
DeBerg n_ 8
Riva2 11-1
Tweede klasse.
'tHukske 11-20DeHook 11-19
Jagerslust 2 11-16
Bl.Pantalona 2 11-12
DeLantaarn 11-11
DeKlöss 11-10De Hoove 11-9
BVO3 ii_ 8Jachthuis 11-3BCW2 ii_ 2
Derde klasse.
BVN 2 g-H
Heytse 2 10-14
De Breer 10-12
Gevelke 10-10
OBKK 2 10-10Jagerslust 3 9- 8
BYE 3 io-8
Meyel io_ 5deKwartel 2 10- 4
Derde klasse A.
OadHael 10-17
De Inrit 2 10-12De Zwaan 10-11
BVN 3 10-10
'tHukske 2 10-10
De Berg 2 10-ODennenoord 2 9- 8
Donderberg io_ 6
De Breer 2 9_ 4

District Urmond
Hoofdklasse.
Tropical-Oos Zitterd 4-2
Fortuna-Hollandia 3-
Almania-Brand Tav. 2-4
'tKrietje-Maasvallei 2-4
Pappegey Val aan-Pappegey

0-6
Eerste klasse.
Maasvallei 2-Pappegey Val
Aan 2 4-2
Pappegey 2-Sittardia 0-6
Brand Tav.2-'t Vöske 3-3
Auwt Einek.-de Duif 0-6
Tweedeklasse.
de Meule-G.G.B.C. 4-2
deDuif2-'tKrietje 2 0-6
Sittardia 2-'tTörp 5-1
't Nestje-de Sjtaasje 2-4
Derde klasse A.
't Vöske 2-AuwtEinek.2 4-2
Hollandia 2-Voasjener H. 3-3
Pappegey Val aan3-deRails 2

6-0
Brand Tav.3-Brandpunt 3-3
Derde klasse B.
Voasjener H.2-Pappegey 3 4-2
deBetonners-Sparta 3-3
Nieuwdorp-deMeule 2 5-1
Oos Zitterd 2-Fortuna 2 4-2
't Gevelke 4 10- 4
'tKafeeke 10-3
OudSjilveld 2 10-3

SLDL-le divisie
Knights 2-Rumpenerlinde 4-5Trefpunt-Bluebird 4-5

Kumpenerlinde 2-Knights 3-6
Pub-Vikings 5-4
LDB Competitie afd. Heerlen
Ie div.
DLS 8-14
Le Duc 7-12
Brouwkeetel 7- 8
AuwtAelse 5- 7
DLS 2 7- 7
't Gevelke 2 7- 6
Meetpoint 7- 5
Heksenberg 7- 3
O.Sjilveld 7- 0
2e div.
Brandpunt 9-18
De Flesj 2 9-14
Dr Eek 9-14
Big Bang 9_ 9
DS'B4 9- 9
Heksenberg 2 9- 7
Blue Bird 8- 6
't Gevelke 3 8- 5
Brouwkeetel 2 9- 5
DLS4 9- 5The Pub 8- 4
3e div.
Brandpunt 2 10-16
AuwtAelse 10-15
Egelserhofke 10-14
DLS 5 10-14
De Baandert 10-11
't Velderke 10-10
DS'B4 2 10-10
BullHunters 10- 9
Meetpoint 2 10- 9

Uitslagen B.C.Hoeve de Aar
Heerlen.
Hoeve de Aar kwartetten-lea-
gue.
DIC-KlimBim 0-4
Three plus one-Marastima 0-4
Mepro-Ladies 2-2
AZPiaggio-OngerOs 2-2
Roda-S'B9 0-4
IS.H.H.dubbel-league.
Hodaar-BTKameleon 4-0
BEHA-Snackbar Aarveld 1-3
Kever Freaks-BT de Fontein

4-0
Twilight-MPG 1-3
Rest.Stap In-Strikeand Spare

0-1
Ladies First-VOG 1-3
Hoeve de Aar trio-league.Joo
mi-Pin Up 4-1
Het Laatste Moment-Interna-
tionals 2-3
't Boebelke-Het Raadsel 1-4
BMN-DDD 4-1
8.8.H, trio-league.
BT Spoilers-UD 2 1-3
UB Camp.Girls-UD 1 1-3
UB Teddies-UBKoala's 3-1
UB Brown Bears-UB Wom-
bats 3-1
UB Biruangs-UB Kodiaks 2-2
UB Obies-BT de Meisjes 3-1
UB MasterBears-Blind 4-0
Hoeve de Aar dubbel-league
1.
Lavendel Team-LustigeZwei

Qr-4
Bingo's-SOS 0-4
Midway's-Return 0-4
Knakkers-WC 1-3
TheKatz-Malgrat O. 2-2
Pin Ups-BowlingAngels 4-0
Val Om-Blind 4-0
Hoeve de Aar dubbel-league
2.
Madonna's-Blind 4-0
Missers-GoodLuck 0-4
Pinhunters-Snoopy 1-3
Riefie-Lablo's >/2-3/2

\ Optimisten-Volhouders 1-3
Anco-Puppies 3-1
AB-BZN '2-2

Persoonlijk Kampioenschap
van Limburg.
Ronde 7.
Juniorenklasse.
J.deHeer-B.Schreurs 1-1

1Carli-v.Keeken 1-1
\Damen-M.de Heer 0-2

'Koullen-Kleine 2-0
Eindstand.
Carh 9
Schreurs 9
Koullen 9
J.deHeer 8

1M.deHeer " 7
v.Keeken 7
Kleine 4
Damen 3
Carli kampioen en promotie.; Schreurs en Koullen spelen

\ herkamp.om halve finale
'.plaats.
Aspirantenklasse.
Rijken-Lenselink 0-2
Verhoef-Buskens 0-2
Eindstand.
Lenselink 7
Rijken SB 36 6
BuskensSß34 6
Verhoef 5
Pupillenklasse.
Eindstand.
v.Velzen 14
Bremmers 12
Haze 10
Douven 4
Bout 0
Senioren le klasse.
v.Megen-Verton 0-2
Lipniak-Kuppers 1-1

! Twikler-Schoenmakers 0-2
1 Miedema-Jansen 1-1
Eindstand.
Verton 12
Miedema 10
v.Megen 9
Lipniak 8
Jansen 6
Schoenmakers 6
Kuppers 5
Twikler 0
_——} mm————————_w^—mmw^————t

__m__\ __\^_a_*_^_-W
Distriktsparencompetitie.
Onderdistrikt Maastricht.
Tweede klas. 38 paren.
Groep A.
1. Dms.Lousberg-Purnot
64.17%, 2.Dms.Martens-
v.d.Werd 58.75%.
Groep B.
1.Mw.Vleezenbeek-Beaumont
60.00%, 2.Goessens-Hovens
59.58%.
Groep C.
l.Mevr.Piters-Perquin 60.94%,
2 Baeten-Horembach 53.65.
Derde klas. 52 paren.
Groep A.
1 en 2 gelijk, Mw.Maas-Mager
en Dms.Greven-Kramer
58.75%.
Groep B.
1 en 2 gelijk, Schoot Hakse en

Einerhand-Maas 56.67%.
Groep C.
1. Echtpaar Fraikin 60.83%, 2
Dms.Gevers-Schurgers
60.42%.
Groep D. /
1. Brabander-Lagas 63.13%, 2.
Beckers-v.Dyk 58.85%.
Vierde klas. 52 paren.
Groep E.
l.Aarts-Notten 64.58%, 2.Du-
bois-v.Oppen 60.76%.
Groep F.
l.Dms.Gitmans-Seelen
60.00%, 2.Mw.Mulders-v.Mee-
geren 58.75%.
Groep G.
l.Mw.Dijkman-Noothoorn
59.38%, 2.Dms.Baeten-Kamm
56.60%.
Onderdistrikt Geleen.
Tweede klas. 31 paren.
Groep A.
l.Mw.Bosch-Oostdijk 61.11%,
2 Dms.Koenders-Korsten
59.03%.
Groep B.
2.v.Beek-Meijer 67.71%,
2.Bieshaar-Offermans 59.03%.
Derde klas. 43 paren.
Groep A.
1.Prinsen-Volleberg 64.24%,
2.v.d.Meer-Siera 56.60%.

Groep B.
1.Dms.Harings-v.Lamoen
59.72%, 2.Dms.Bejas-Douben
59.38%.
Groep C.
l.Dms.Kessels-Witjes 64.65%,
2.v.Aubel-Jeurissen 59.31%.
Vierde klas. 26 paren.
Groep A.
l.Dms.v.Roy-Horssels 58.75%,
2 en 3 gelijk Mw.Lenders-de
Visser en Mw.Cremers-Garde-
niers 55.42%.
Onderdistrikt Heerlen.
Tweede klas. 34 paren.
Groep A.
l.Mw.Diederen-Speth 59.82%,
2.Drost-Habets 55.95%.
Groep B.
l.Mw.Dolhain-Mous 67.98%, 2
Booleman-Wester 60.71%.
Derde klas. 44 paren.
Groep A.
1 en 2 gelijk Echtpaar Turows-
ki en v.d.Munckhof-Sprooten
59.58%.
GroepB.
l.Chorus-Mw.Herrick 63.50%,
2.Echtpaar Snakkers 59.52%.
Groep C.
I.Echtpaar Raven 59.17%, 2en
3 gelijk Mej.v.Mullekom-Von-
denhoff en de Rouw-
Mw.v.Steenstraten 55.83%.
Vierde klas. 36 paren.
Groep D.
l.Daniels-Sijstermans 58.85%,
2 en 3 gelijk Echtpaar Egberts
en echtpaar Weisscher 57.29%.
Groep E.
l.Dms.Camps-Kengen 61.25%,
2. Dms.Camps-Duijsens
58.75%.
Groep F.
l.Dms.Custers-de Vries
60.41%, 2.Echtp.Bouwmeester
56.77%.

Hoofdklasse
l.Bloemen-Soeterbroek Sit-
tard 61.74%
2.Mw.Hendriks-Paalman Sit-
tard 60.06%
3.Kirkels-Knoors O.D.S.

56.98%
4.Coolen-v.d.LeegteSittard

55.11%
ö.Ackermans-Hofhuizen V.M.

54.71%
le klasse
l.Bakker-JoostenV.M. 61.50%
2.Mw.Houben Jr.-Houben
Cor. 59.79%
3.Hageman-Onstenk V.M.

59.41%
4.Van Dijk-Janssen O.D.S.

59.13%
ö.Even-Mw.Kleinjans Sittard

57.88%
6.Dms.v.Eck-Kitslaar O.D.S.

56.56%

District Z.L.v.d. KNBB
Sbanden afd. A
Bomde Keizer 5-2
afd. D
Cebusya-Brunssum 5-2
IA
St. Bavo-Voerendaal 3-4
Waubach-Volkshuis 2-5
Schaesb.-Vaals 5-2
Born-BBC 2-5
1B
N.Klossen-Schaesb. 5-2
BVG-Academie 0-7
BCH-Kantje 0-7
IC
St.Bavo-Vr.Kring 0-7
Eendr.-St.Bovo 5-2
2A
Eikeboom-HGK 5-2
Quick-Bluf 5-2
Wolfrath-Holtum 5-2
Wilhelm.-Schaesb. 5-2
2B
Societeit-HGK 5-2
Stein-Kempke 5-2
TIP-Wilza 5-2
Quick-Holtum 0-7
Eikeb.-Benelux 7-0
2C
N.Kloss.-Vr.Kring 2-5
Beatrix-Z.B.Bock 2-5
Carambool-Keizer 0-7
Z.B.Bock-Hoefijzer 5-2
2D
Schaesb.-Keizer 5-2
Ransdaal-Brunss. 5-2
Hoefijzer-In 't Ven 5-2
DJB-Keizer 0-7
Hofke-Schaesb. 5-2
2E
N.Kloss-Volksh. 4-3
Hofke-Sibbe 6-1
Keizer-Carambool 0-7
Hofke-St.Hoger 5-2
3A
Meers-Eikeboom 5-4
Maurits-Heikske 5-4
Statie-Wilza 7-2
3B
Baandert-Born 5-4
TIP-Volkshuis 5-4
Heukske-Tjoba 2-7
3C
L.Band-DDK 2-7
Carambool-W.rade 5-4
Treffers-DJB 6-3
3D
Klimmen-Sibbe 4-5
N.Kloss-Eikhagen 2-7
BCH-Vr.Kring 5-4
Hoefijzer-N.Kloss 4-5
4A
Tjoba-Born 5-4
4B
O.Ons-St.Hoger 5-4
Baandert-Quick 3-6
Butting-Societt. 4-5
Bluf-Maurits 0-9
4C
Cebuste-Academie 2-7
Keizer-Eendr. 2-7
Treffers-Apollo 9-0
4D
Keizer-Waubach 2-7
ABC-St.Heerlen 4-5
Brunssum-DDK 3-6
In 't Ven-Zwaantje 2-7
4E
Beatrix-N.Kloss. 2-7
DDK-Hofke 7-2
Juliana-W.rade 7-2
Hofke-Zwaantje 7-2
5B
Carambool-GONA 7-2
Heukske-Keizer 9-0
Carambool-Heukske 5-4
Hoefijzer-GONA 7-2
5C
Beatrix-Irene 2-7
Caramb.-Heukske 2-7
Beatrix-Hoefijzer 7-2
DJB-Heukske 9-0
In 'tVen-Irene 7-2

Midden Limburgse Biljart
Bond
Hoofdklasse
Montfort-'t Stift 4-2
't Blaakven-Grathem 4-2
Dos-Roggel 1-5
Ovu2-Paerdstal 4-2
Boekoel-Ovu 3-3
le klasse A.
Thorn-Montfort 2 4-2
Odilia-Wessem 2-4
Joppe-Haelen 2-4
Mereveld-Maasbracht 2-4
Herkenbosch-M'beek 0-6
le klasse B.
Swalmen-Beegden 2—4
Ovu 3-Odilia 2 4-2
Kot-Internos 6-0
Boekoel 2-Crescendo 2-4
Los Band-Roggel 2 4-2
2e klasse A.
Leveroy-Crescendo 2 0-8
DLV-Den Hoek 0-8
Montfort 3-OVS 6-2
Vr.kring-Veldpoort 6-2
Taverne-Mereveld 2 4-4
2e klasse B.
Maneslust-Montfort 4 4-4
Wessem 2-deSter 6-2
Kot 2-Ona 6-2
Roermond-Ketelbink 4-4
Maasbracht 2-Walhalla 6-2

2e klasse C.
Haelen 2-den Hoek 2 4-1
Top-de Smids 6-2
Grathem 2-Meijel 6-2
de Stevel-Allerhand 8-0
DDD-Ramona 6-2
2e klasse D.
Karot-Odiha 3 6-2
Beegden 2-'tKlumpke 2-6
Joppe 2-Stevensweert 5-3
Mijnheerkens-Ovu 4 6-2
Meijel 2-Wilhelminahof 2-6
2eklasse E.
Ona 2-Baexem 6-2
Dos 2-Wessem 3 2-6
Grathem 3-Pumpke 0-8
Servaas-Tramhalte 6-2
Casino-Internos 2 4-4
2e klasse F.
Verldpoort 2-Kot3 6-2
Oranjeteam-Top 2 2-6
Montfort5-Thorn 2 5-3
Avanti-OVT 6-2
dePeel-Karot 2 4-4
2e klasse G.
Heel-Paerdstal 2 8-0
Top 3-Vlodrop 1-7
Odilia4-deSport 2-6
Roggel 3-Beegden 3 6-2
Mijnheerkens 2-Horn 4-4
2eklasse H.
Meijel 3-Joppe 3 6-2
Roermond 2-'tStift 2 2-6
Beegden 4-Swalmen 2 4-4
Posterholt-DES 6-2
OudeMolen-Nunhem 4-4
3e klasse A.
Amicia-Kot4 6-2
'tKlumpke 2-Posterholt 2 4-4
Crescendo 3-Leveroy 2 4—4
Boekoel 3-Maasbracht 3 6-2
DDD 2-Buggenum 2-6
3e klasse B.
Tramhalte 2-Maneslust 2 4-4
Crescendo 4-Top 4 2-6
Joppe4-Ketelbink 2 6-2
denHoek 3-Montfort 6 6-2
Amicia 2-Ramona 2 4—4
3e klasse C.
Internos3-Grathem4 6-2
Wessem 4-Oranjeteam 2 8-0
'tBergske-Brand's Quelle 6-2
Graanbeurs-Herkenbosch 4—4
OVT 2-Avanti 2 3-5
3e klasse D.
de Ster 2-Tramhalte 3 6-2
de Sport 2-Amicia3 4-1
Heel 2-Veldpoort 3 8-0
Roggel 4-DDD 3 2-6
Walhalla 2-Graanbeurs 2 6-2
3e klasse E.
Ketelbink 3-'tKlumpke 3 6-2
Thorn 3-Ona 3 8-0
de Smids 2-Heel 3 4-4
Allerhand 2-Meijel 4 4—4
Oranjeteam 3-Peumpke2 4—4
3e klasse F.
ABC-Stevensweert 2 3-5
deGraaf-deSport3 5-3
'tKlumpke 4-deSter 3 2-6
Ramona 3-Wilhelminahof2

4-1
Maasbracht 4-Volharding 2-6
3e klasse G.
OVS 2-Top 5 6-2
Herkenbosch 3-Dos 3 4-4
Baexem 2-DMB 4-4
Thorn 4-Horn 2 6-2
M'beek 2-de Peel 2 6-2
3e klasse H.
Vr.kring 2-deSmids 3 8-0
't Stift3-Crescendo 5 5-3
Wessem 5-ABC 2 2-6
Haelen 3-Nunhem 2 4—4
Karot 3-de Stevel 2 4-4
4e klasse A.
DMB 2-Joppe 5 8-0
Swalmen 3-Beegden 5 8-0
Odilia 5-Amicia 4 3-5
Vlodrop 2-Oude Molen 2 2-6
Los Band 2-Avanti 3 4—l
4e klasse B.
Brand's Quelle 2-Heel4 6-2
Panheel-Ketelbink 4 6-2
den Hoek 4-Vr.kring 3 4—4
M'beek 3-Baexem 3 2-6
Wilhelminahof 3-Boekoel 48-0
4e klasse C.
deSport4-Odilia6 8-0
DLV 2-Thorn 5 6-2
Paerdstal 3-Casino 2 0-8
Dos 4-Oranjeteam 4 4—4
Baexem 4-Ritho 2-6
4e klasse D.
Stevensweert 3-Haelen4 6-2
den Hoek 5-DLV 3 2-6
de Graaf 2-Maneslust 3 4-
Buggenum 2-Los Band 3 4-4
de Stevel 3-Graanbeurs 3 2-6
4e klasse E.
Doorstoters-DMB 3 6-2
't Stift 4-ovu 5 6-2
Paerdstal 4-DLV 4 6-2
OVS 3-Los Band 4 4-4
Allerhand 3-Ankerplaats 0-8
4e klasse F.
Grathem 5-Wessem 6 4-4
Ona 4-DLV5 _-_
'tKlumpke 5-Tramhalte 4 6-2
Internos 4-de Graaf3 4—4
Kot 5-Swalmen4 3-5
4e klasse G.
Pumpke 3-Grathem 6 4-4
de Ster 4-Swalmen 5 6-2
Top6-Karot4 2-6
de Smids 4-ABC 3 0-8
Hom 3-'tStift 5 6-2
4e klasse H.
Vr.kring 4-Paerdstal 5 0-8
de Smids 5-de Graaf4 7-1
Tramhalte 5-Doorstoters 2 6-2
Centrum-Oude Molen 3 4-4
Maneslust4-Herberg 2-6
4e klasse I.
Casino 3-Joppe 6 4-4
Clodrop 3-Panheel 2 4-4
Maneslust5-'tVeld 4-4
Herkenbosch4-Walhalla 3 2-6
DB-klasse A.
DMB-Ovu 7- 5
Ritho-OVS 8- 4
Vr.kring-LosBand 8- 4
Ovu-M'beek 2-10
OVS 2-DMB 8- 4
DB-klasse B.
Panheel-Heel 6-6
DLV-'t Stift . 4-8
Ketelbink 6-6
Los Band 2-The OldTimer 6-6
De dubbele cijfers:
KADER 38/2.
G.Cox, Montfort, 22,40.
J.v.Eek, Roggel, 17,30. L.Hen-
drickx. Boekoel, 15,66.
H.Dierx, Paerdstal, 13,17.
W.Stamd, Ovu, 13,16. W.v.Ge-
mert, Grathem 57/2, 13,00.
A.Scheepers, Blaakven, 11,33.
J.v.d.Beek, Paerdstal, 10,56.
P.Housmans, Montfort, 10,00.
LIBRE.
G.van Pol, Montfort, 77,50.
A.Dierx, Thorn, 38,00. M.Puts,
M'beek, 36,66. D.Koelen, Ovu,
35,45. L.Vullers, Roggel. 23.85.

J.Vullers, Haelen, 23,64.1I
J.Frencken, M'beek, 20,00.
F.Hendrickx, Boekoel, 18,27.
G.Fubbels, Ovu, 16,67. H.Cox, '"Mereveld, 14,44. P.Poeth, Odi-
lia, 11,77. A.Duisters, Gra-
them, 11,22. J.Coenen, Den
Hock, 10,71. B.Dierx, Wessem,
10,68. H.Heinders, Vr.kring,
10,31.
Hoogste serie.
G.van Pol, Montfort, 177.
M.Puts, M'beek, 135. L.Vul-
lers, Roggel,l34. H.Derix,
Swalmen, 110. F.Gubbels,
Ovu, 108. D.Koelen, Ovu, 105.

Nederlandse Volleybal Bond
district Zuid Limburg
Dames Promotieklasse. 'Furos-EPV 2-3
BSV-Fiscus 3-0
VC Dynamic-Jokers 2 3-1 ;
le klasse A.
VC Voerend.2-SEC/V 3-0 I
Furos 2-Avanti 3-0
BSV2-Cama lv 3
Dovoc-Elsloo 3-0 .
Spartak A-AMVJ/G 1-3
le klasse B.
Volharding-EPV 2 1-3 i
Furos 3-SEC/V2 0-3 'EPV 2-Artemis/R4 2-3'■Grovoc-Datak/VCL4 0-3
MutiaraM.-Fiscus 2 0-3
VC Nac-Jokers 3 3-1 '■Volharding-EPV 3 0-3
2eklasse A.
Voerendaal 3-SEC/V 3 0-3
de Heeg-Dovoc 2 0-3
Sittardia3-Datak/VCL 5 0-3
Nivoc-Vluco 0-3
Nivoc 2-VC Dynamic 4 1-3
Spartak A 2-AMVJ/G 2 1-3
2e klasse B.
VC Voerendaal 4-Mutiara M.2

2-3
Jokers 5-Avanti 2 3-0
Sittardia 2-Sjoahn 1-3
Avoc-Blok 82 3-0
VC Dynamic 3-Elsloo 2 3-1
2e klasse C.
Jokers 6-Sport& Spel 2 1-3
Grovoc 2-Datak/VCL 6 3-0
Avoc 2-Elan 3-2
VC NAC 2-Jokers4 0-3
Heren Promotieklasse.
VCVoerend.-SEC/V2 3-0
Helpoort-Avanti 0-3
Grovoc-BSV 1-3
Datak/VCL 3-Vluco 2-3
Datak/VCL 4-Elsloo 1-3
le klasse A.
Elsloo 2-Dovoc 2-3
Nivoc-Sjoahn 0-3
VC Nac-Vluco 2 3-2
Sport & Spel-Fiscus 3-2
leklasse B.
VC Voerend.2-SEC/V 3 0-3
Muvoc-Avanti 2 1-3
Datak/VCL 5-Vluco 3 3-1
EPV-Jokers 3-2
2e klasse A.
Furos 4-Spartak A 0-3 I
Datak/VCL 9-Jaco 3-1
Datak/VCL 6-Vluco 4 3-0
Avoc-EPV 2 2-3
2e klasse B.
Muvoc 2-VC Voerendaal 4 3-1
Phoenix-Avanti 3 0-3
Datak/VCL 7-Carna 3-1
Dovoc 2-Jokers 3 3-1
2p klïissf* C
VC Voerend.3-Helpoort 2 0-3
De Heeg-Artemis/R 2 0-3
Sittardia 2-Artemis/R 3 3-2
Datak/VCL 8-Elan 3-0
VC Nac 2-Jokers 2 0-3
Volharding 2-Mavoc/de Bas-
tion 1-3
3e klasse B.
Carna 2-Balrammers 1-3
De Bastion-Spartak 3 3-0
Sittardia 4-BSV 3 0-3
3e klasse C.
de Heeg 3-Artemis/R 4 1-3
Grovoc 3-Sjoahn 3 3-0
Avoc 2-Fiscus 2 0-3
EPV3-Jokers4 3-0
Jeugdcompetitie.
Meisjes A.
BSV 2-Furos 2-3
Carna-SEC 0-3
Meisjes B 1.
Sittardia-Jokers 3-0
Jongens B.
Datak/VCL-Sittardia 3-1
De Heeg-Muvoc 0-3
Nagekomen uitslagen.
Meisjes A.
Pancr.bank-Grovoc 3-0
Pancr.bank-Elan 3-0
Jongens B.
Pancr.bank-de Heeg 0-3
Standenlijst dames.
Promotieklas.
VC Dynamic 2 12-35
VC Dynamic 12-31
EPV 12-25
Sittardia 11-22
Jokers 2 12-20
Pancr.bank 4 12-17
BSV 12-15
Muvoc 11-14
Furos 12-13
Artemis/R 3 11- 6
Sport en Spel 11- 6
Fiscus 12- 6
I.A.
Furos 2 11-28
Dovoc 11-26
Elsloo 11-24
AMVJ 11-23
Avanti 11-20
VCV 2 11-18
Carna 11-13
Datak/VCL3 10-1
SEC 11-10
Spartak A 11- 7
BSV 2 11- 0
1.8.
EPV 3 12-32
EPV 2 12-28
Artemis/R 4 12-26
SEC 2 12-25
Datak/VCL 4 12-23
Fiscus 2 12-21
Jokers 3 12-17
Volharding 12-14
VC NAC 12-13
Grovoc 11-11
Mutiara Maluku 12- 3
Furos3 11- 0
2.A.
Vluco 13-36
Dovoc 2 12-30
Nivoc 12-23
Datak/VCL 5 11-22
VCV 3 12-22
de Heeg 12-18
AMVJ 2 12-17
VC Dynamic 4 12-12
SEC 3 12-12

Sittardia 3 13- 9 'SpartakA 2 12- 6 I
Nivoc2 11- 3 '2.8.
VCDynamic3 11-30 :
Sjoahn 11-27 'Jokers 5 10-23 !
Elsloo 2 11-22 I
Sittardia 2 11-22 1
Volharding 2 9-16 1
VCV4 11-13 1
Mutiara Maluku 2 11—9 J
Avoc 11- 8 1
Avanti 2 11-7 <
Blok'B2 11-0
2.C.
de Heeg 2 9-27 !
Jokers 4 10-26 'Sport en Spel 2 9-20 ■Elan 10-17 "Avoc 2 10-15'Grovoc 2 10-14
Datak/VCL 6 9- 9
VCNAC2 10- 9
Jokers 6 10- 7
Volharding 3 9- 0
Heren Promotieklas.
Pancr.bank2 12-34
VCV 12-29
.BSV 12-27
Avanti 12-23
Vluco 13-23
Heipoort 12-21
Grovoc 12-20
SEC 2 12-12
Datak/VCL 3 11-11
Elsloo 12- 9 ■Datak/VCL 4 12- 6
AMVJ 12- 1
I.A.
Furos2 10-30
Sport en Spel 2 10-26
Fiscus 11-24
Sjoahn 10-21
Pancr.bank3 11-16
Vluco2 12-14
Elsloo 2 11-11
Pancr.bank 5 11-11
Dovoc 11- 9
VCNAC 11- 9
Nivoc 12- 9
1.8.
Datak/VCL 5 11-29
Grovoc 2 11-27
Avanti 2 11-25
Jokers 11-23
EPV 11-21
Muvoc 11-16
VCV 2 11-13
Pancr.bank4 11-11
Furos3 11- 8
SEC 3 11-5
Vluco3 12- 5
2.A.
Datak/VCL 9 12-35
Spartak A 11-30
Datak/VCL 6 11-23
EPV 2 11-21
Avoc 11-17
Vluco 4 12-17
AMVJ 2 11-14
Jaco 11-10
Furos4 11- 7
Pancr.bank6 11- 7
Dovoc 3 10- 1
2 R
Datak/VCL 7 11-33
Volharding 10-24
Avanti 3 11-23
Furos 5 10-18
Dovoc 2 11-18
Muvoc 2 11-17
VCV 4 11-14
Jokers 3 11-13
Sjoahn 2 10-10
Phoenix 11-4
Carna 11-3
2.C.
Sittardia 2 12-33
Datak/VCL 8 12-27
Heipoort 2 12-27
Jokers 2 12-25
Artemis/R 2 12-20
de Heeg 12-19
Artemis/R3 12-18
Volharding 2 11-15
Mavoc/de Bastion 11-14
VCV 3 12- 8
Elan 10- 4
VCNAC 2 12- 0
3.A.
BSV 2 7-17
Sport en Spel 2 7-17
Spartak A 2 7-16
Sittardia 3 7-13
AMVJ 3 8-13
Elsloo 3 7- 4
Pancr.bank 7 8-4
Datak/VCL 11 7-3
3.8.
de Bastion 9-27
BSV 3 9-22
deßalrammers 9-21
Carna 2 8-11
de Heeg 2 8-10
Sittardia 4 9-10
Datak/VCL 10 7- 7
Spartak A 3 9- 4
Pancr.bank 8 8- 2

le klasse A
Yerna 2-Hemelke 0-6
le klasse B
Bouwf.2-Brunss.2 3-4
Stampede-Brunss.2 7-2
2e klasse A
Bingo 8.2-Hemelke 2 3-9
2e klasse B
Oosterm.2-Bastings 2 4-5
Diekske-Victorie 4-2
Heer 2-Bissjop 3 4-4
2e klasse C
Pancho-Kerkrw. 6-4
Stampede 2-Kerkrw. 1-3
2e klasse D
Meetp.2-Vaals 3 3-1
Mareb.2-Marat.4 3-1
Vaals 3-Canton R.4 4-1
Marat.4-CantonR.4 1-1
Hadow 2-Fortuna 2 2-2
2e klasse E
Merpati 2-Likopa 2-3
Bongo 8.2-Puth.Boys 3-1
3e klasse A
MKC-Sjotter2 0-5
DBSV-Sjork 3-7
Bingo 8.3-Maasvog.2 4-5
3e klasse B
Loontjes-Sjork 2 4-3
Oase 2-Billy8.3 5-2
Bissjop 4-H.Anders 6 1-3
3e klasse C
Maasboys-Pottemen.2 4-7
Yerna 3-Pottemen.2 2-0
Victorie 2-Kollef.2 3-8
3e klasse D
De Heeg 2-Caberg 2 5-2
3e klasse E
Stampede 4-Sportcl.3 4-4
3e klasse G
Keigel 2-PSM 2 2-3
3e klasse H

Tillyßoys-Hadow4 2-3
3e klasse I
Teddyb.3-Sante 2 3-3
Sitt.Boys 2-Hadow 5 6-3
3e klasse J
Teddyb.4-Sitt. Boys 3 2-*
Neerbeek-Egor5 8-2
4e klasse A
MXC 2-HoKiln 3-5Eysden 7-Libert 3 1-6
Wiegert 2-Keer 2-4
Pottebr.3-Libert3 1-2
Regina 8.-Eysden 5 5-0
4e klasse B
Eysden 6-Oase3 3-3
Loontjes 2-Hemelke 3 4-7
Sjork 5-Oase 3 - 1-3gest.
Flaterke 3-Bosserv.4 2-3
De Kilo 2-Eysden 6 3-3
Hemelke 3-Bovens 3—4
4e klasse C
DBSV2-Heer3 3-5
Eysden 8-H.Anders 7 7-2
Willem 1 2-Libert 4 2-7
Maasboys2-H.Anders 7 2-7
V.Haaster-Sjotter3 3-1
4e klasse D
Quelle3-Joffers 7-1
Rood Wit 4-Heilust 3 4-4
Stampede 6-Stampede 7 4-2
Eendracht 6-Quelle 3 5-5
4e klasse E
Sitt.Boys4-Haantj.3 4-3
Sitt.Boys4-Keigel4 4-2
4e klasse F
Meetp.4-Bouwk.4 11-1
Jeugd
RKVW-H.Anders 0-21
Sportclub-Posno 2- 3
Bosserv.-Cosmos 1- 1
Beker Bste finale
Flatazor-Sante 4-1
DeJofTer-Delta 0-1
C.P./Letro-JoyceTex. 0-1

Zuid-Oost Hoek
Hoofdklasse
Petit Boys '68-A gen Baan 8-0
't Stupke-'t Braadklokje 5-3
Scherp Vor-DeKloppers 7-1
Smile Boys-Dr Eek 79 7-1
Nieuwenh.-Bergzicht B. 5-3
Blue Angels-t Brugske 6-2
Stand
Petit Boys '68 13-25
Blue Angels 13-23
Nieuwenhagen 13-20
Scherp Vor 13-20
'tStupke 13-15
Smile Boys 13-13
Bergzicht boys 13-12
D'rEck'79 13- 8
A Gen Baan 13- 7
DeKloppers 13- 6
't Brugske 13- 5
't Braadklokje 13- 2
le klasse A
't Graeflce-Torero 2-6
Trappedoelies-Der Brouwkee-
tel 4-4
Mergelland 8.-'tZinkviulke

4-4
De Leeuw 80-Galouppe 6-2
Kickereck-Orient Boys '78 7-1
DeKroon-'t Poortje 0-8
le klasse B
De Meppers-Nieuwenhagen 2

6-2
't Stalletje-Cartouche 0-8
OudeHeide-Vogelzank 4-4
't Striegiezer-Blue Angels 2

4-4
Schaesberg-Petit 8.'68 2 0-8
Der Brouwkeetel 2-Angie
Boys 7-1
2e klasse A
Nijswiller-Scherp Vor 2 2-6
De Stampers-DeSchuuvers

8-0
't Krutzke-Kickereck 2 2-6
De Zoefjes-A.T.B.'t Geulke 6-2
Torero 2-'tGraefite 2 4-4
2e klasse B
Bergschot-Pipo Boys 6-2
De Flippers-Olympia 1-7
De Corner-Paniekzaaiers 6-2
BergzichtBoys 2-De Zoetjes 2

6-2
Dr Eek'79 2-De Stampers 8-0
't Poortje 2-De Molen 5-3
2e klasse C
Bosser Hofke-Dug Out 6-2
't Brouwerswapen-t Striegie-
zer2 4—4
Wilhelmina 8.-KokkieBoys

8-0
Olympia 2-SmileBoys 2 0-8
Pipo Boys 2-Bergschot 2 0-8
NTVB-competitie.
Ere-afdeling.
Millener b-Scory 2-6
Blauw Wit-Karrewiel 6-2
Jojo b-Smidter b 2-6
DerEck-Sportzicht 2-6
Zw.Ridders-Leeuw b 6-2
Hakkers-tBrook 8-0
Stand.
Zw.Ridders 13-22
Hakkers 11-19
Smidter b 12-17
Blauw Wit 12-16
Scory b 12-14
Wien 10-13
Sportzicht 12-13
Karrewiel 12-13
Millener b 12- 8
Leeuw b 12- 7
Jojob 12- 7
Brook 12- 3
DerEek 12- 1
Beker-competitie:
(3e terugvalrondel.
Overg.klasse.
Hoekje-Verdw.Viss. 4-4
Waardh.b-Wien2 1-7
Labena-Eagles 3-5
Eerste klasse.
Verdw.Viss.2-Jokers 6-2
Stadhoes-Waardh.b2 2-6
Camont.b-Borgharen 4-4
Pitsers-Brandenburg 6-2
De Singel-Crazy Pie 4-4
Drop Inn-O.Eysden 2 8-0
Anja b-Spoorzicht 3-5
Napoleon-Vlootgraaf 3-5
Tweede klasse.
Mucherveld-AwtWielder 2-6
Lieuwke-Suestra 5-3
BlauwWit 3-Tamboer 6-2
Dn Uiver-Maarland 6-2
De Smid-Silkie b 3-5
Heukske-Bij denBelsj 5-3
Ouw Mert2-Bij «len Bissjop

3-5
Leeuwenhoek-Survivors 2 0-8
Petite res.2-Streetlife 2-6
Annemie-Stadbroek 8-0
Pigals 2-Drop Irm 2 6-2
Gigi Girls-Leeuw b 2 6-2
Miranda 3-Baekerbaan 1-7
Magic-Funb2 8-0
De Heide 2-Sportzicht 2 4-4

(ADVERTENTIE)

'sMorgens naar Genève...

../savondsweerin Gronsveld.
Zonder files, vertragingen en onnodig oponthoud vertrekken vanaf Maas- MAASTRICHTtricht Airport. Vrijwel dagelijks vluchten naar Birmingham, Genève, Göthen- _^^^^^^v«
burg, Kopenhagen en Zürich, met een korte tussenstop op Schiphol. En de- fVP^^^k w
zelfde dag nog eenretourvlucht. Viermaal perdagnaarLonden. Snelle afhan- I I
deling, gemakkelijk parkeren en een voordelige tax-free shop. " " " _

Voorzakenmensen voor wie detijd vliegt! AIRPORT^ i
■ ■■ ■■ ■ —— ■ ' ■ ~ " ■ ' ■■■ ■■» * <-*" "

bulletin1 limburgs dagblad~~[T



Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP
KENS. Tel. 04405-2896.
Te k. gevraagd loop-, sloop-
en .SCHADEAUTO'S van
50 lot 4000 gld. Tel. 04490-
-19679 of 25611.
Sloop-, loop- en SCHADE-WAGENS tegen redelijke
prijfc, gratis afhalen, ook 's
avohds, tel. 04405-1602.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr,
14, Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Sloop of scha-
de geen bezw. 045-723076,
b.g.g. 045-727742.
In- en verkoop goede ge-
bruikte zomer- en WIN-
TERBANDEN met gar.
Passartweg 39, Heerlen,
045-222675.
Hallo opgelet. Wij betalen
de hoogste prijs voor uw
auto. Ook SCHADEAU-
TO'S. Tel. 045-416239.
VOLVO 244 GL zilvermet
LPG, APK, schuifd. etc,
t'Bl, mr. mog. ’5500,-. Tel.
045-326286.
Alle typen BEDRIJFSAU-
TO'S, bussen en bestellers,
minibusies, open laadbak-
ken, gesloten en verhogode
bestellers en bussen, om-
bouwers voor campers,
kleine bestellers, diverse
luxe auto's enz. Donny
Klassen b.v., in- en ver-
koop, Meerssenerweg 219,Maastricht, tel. 043-635222
of 043-634915.
Weg. omst.h. te k. NISSAN
Micra SDX '86, kmst. 37000,
pr. ’13.000,-. Tel. 04492-
-5107 bgg. 045-252145.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wii ko-
men direct Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Roadstar vr. loop-sloop en
SCHADEAUTO'S. Hoog-
ste pr. + vrijw. ook wrak-
ken. Tel. 045-226346-226260.
Spoed. Wij zoeken drin-
gend AUTO'S vanaf bj. '80.
Dir. cont. Ook sloop. 045-
-414372. Tev. alle types Mer-
cedes.
Schadevrije als nieuwe
VOLVO 360 GLS, 5 speed,
bwj. '86, pr. ’ 14.950,-. Inr.
mog. Tel. 045-326286.
KADETT 1.3 LS Sedan '86;
Kadett 1.3 LS '85; Kadett
1.2LS '85;Kadett 1.2 S HB
'83; Kadett Caravan 1.2 S
'81; Fiësta 1.1 L '83; Peu-
geot 305 GL '82. Automo-
bielbedrijf J. Denneman,
Raadhuisstr. 107 Hulsberg.
Te k. prachüge MERCE-
DES 200Dbwj. '80, kl. rood,
schuif/kanteldak, enz. Tel.
04492-5473.
Mooie ALFASUD '81, apk
l-'9O, lm velgen, ’2250,-.
Tel. 045-225913.
Te k. 2 splinternieuwe HE-
RENFIETSEN, Groene-
weg 19, Merkelbeek. Tel.
045-251485. Bij huize Tie-
der.
Koopje! Toyota CARINA
bj. '77 apk gek. nw. gespo-
ten. Groeneweg 19, Merkel-
beek. Tel. 045251485. Bij
huize Tieder.
KOOPJE! Datsun 120 I bi.
'75 apk gek. motor 100%.
Groeneweg 19, Merkel-
beek, tel. 045-251485. By
huize Tieder.
Te koop RENAULT 11.
1986, metLPG, 2-drs. Inruil
mogelijk, garage Kevin,
Beitel 6a, Kerfoade. Tel.
045-421741.
VW GOLF te k. type C, '85,
ATS-velgen, zilvermet,
trekh.. i.st.v.nw., evt. mr.
bespreekbaar, pr. ’12.750,-,
tel. 045-423265, liefst na
18.00 uur.
FORD type Escort 1.3 L,
zeer mooi 82, Hamerstr. 37-
-39. Hrln.
Te k. BMW 323 i, i.z.est,
veel extra's, bwj. '81, APK.
Td. 04490-13485.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S, van ’ 100- tot
’5000,-. Tel. 04490-43481.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Autobedrijf E. CUSTERS.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261,
biedt te koop aan: Ford Es-
cort, 5-deurs, 1.6 CL Aut,
1988; Ford Sierra 1.6 EM,
lpg, '86; 2x Opel Ascona
Hatchback 1.6 S, t '83,
’8900,-; Toyota CressidaDiesel, nw. mod., t '83,

’ 6900,-; Opel Ascona 1.6 S,
t "84, ’ 8900-, Opel Kadett
1.2 S, t'Bl, ’5906,-; 2x Re-
nault 5 TL, t. '83, ’ 5900,-;
Ford Taunus, t '82, i.z.g.st,
’4500,-; Lada Jeep, t '83,

’ 5900,-; Citroen GS, t '81,

’ 2100,-j 2x Renault 5 GTL,
t '81, ’ 1900,-; Fiat 128, t.
'79, ’ 1750,-; Mitsubishi Óa-
lant Station, t '81, ’3600,-;
Datsun Cherry, t '81,
’2900,-; Honda Accord, t'80, ’2400,-; Mazda 626
Hardtop Coupé, t. '80,
’3900.-; Fiat Uno 55 S, t'86; Renault 18 TL, lpg, t.
'82, ’ 3900,-; Opel Manta, t
'77, ’ 1900,-; Fiat Ritmo 75
CL, t'Bl, ’2900,-; Opel As-
cona 1.2, t. '79, ’ 290Ö-; As-
cona. ’2600,-; Mitsubishi
Celeste, t '81, / 2900.-; Maz-
da 6lé, t '78, ’1900,-;
Chrysler Talbot 1510, t '81,
’2250,-; Opel Manta GTE,
bj. '75, i.z.g.st, ’ 7000,-; Re-
nault 4 F6, t '83, ’2900,-;
Honda Civic. t '80, ’ 2700,-;
Chrysler Aut, t '82,
’1900,-; Volvo Expresse,
7L uniek in Ned. Div.
goedkope inruilers. Alle
auto's met APK. Verlichte
showroom, geop. ma t/m
vryd. van 10 tot 19 uur, zat.
tot 17 uur. Inruil en finan-
cienng mogelijk.
VW GOLF 1100, type '79,
APK, i.z.g.st, ’1750,-. Tel.
045-720951.
Meet weg: BMW 528 i, bj.
'81; inruilmog. Caumerweg
70, Heerlerbaan-Heerlen.
BMW 316, M '80, zeer mooi,
100% in orde, APK tot febr.
'90. ’ 3950,-. Pietersstraat 6,
Schaesberg, tel. 045-324763.
Te; k. Opel ASCONA 1.9
autom., met rechtervoor-
schade, bj. '77. Koopje! Tel.
045-212548.

IITe koop onder garantie en
I service: Ford Escort Ca-I briolet n.t. uitgevoerd '84;
f Opel Ascona, 4-drs.. '84;- Opel Ascona 16 diesel bwj.

'Bz, div. ace; Ford Escort-XR3I, div. extra's, bj. '84;

" Porsche 944, '85; Citroen
1Visa, '86; Fiat Ritmo, '82;

" Mitsubishi Galant,'Bl; Mit-. subishi Sapporo, '79 en '78;- Opel Kadett Diesel, '83;
iDatsun Sunny, '84. Div. in-
-5 ruilers. AUTO P. FRAN-
KEN, Ganzeweide 59,

" Heerlerheide. Inruil, financ.
I en garantie. Tel. 045-727711

" of 216475.

' Tekoop div. gebruikte ON-DERDELEN van recente- personenauto's. Ook moto-- ren. 045-216475 of 727711., T.k. MERC. 508 D, ver-hoogd, i.z.g.st., semi-cam-

Per, kleinrvjbewijs, APK.
r. n.o.t.k. MeubelhandelMeerssen. 043-644172.

' Gebr. ONDERDELEN van- jonge schadeauto's, alle
1merken. Tevens te k. auto's

'met schade. Deumens,- Haefland 20, Brunssum.. Tel. 045-254482.
Mooie Honda ACCORDI 1979 op LPG, tr.haak, nw.
banden. Voor minder dan■ ’2OOO-. Tel. 045-216218 na
12.00 u.
Te k. Triumph SPITFIRE

IMK 3, type 1965, i.z.g.st.
045-419554 na 16.00 uur.
Te k. SUZUKI SC 100 GX
de Luxe, '82, ’3500,-. Tel.
045-725984.
Te k. 2 CV6 CHARLES-. TON, bj. '85, ’4750-. Val-
kenburgerweg 44, Voeren-
daal.
Te k. MAZDA 323 autom;,
bwj. '83, groenmet., 47.000
km, in perfecte staat. Ko-
ningsweg 37, Kerkrade, tel.
045-455432.
Tek. TALBOT HorizonLS,
okt '78, APK 18-12-'B9,
i.z.g.st., ’850,-. Tel. 045-
-452008.
Ford FIËSTA 1.1, bj. '79,
APK, ’1950,-. Tel. 045-
-720951.
Te k. BMW 732 I, bj. '84,
autom.; inruil mog. Cau-
merweg 38, Heerlerbaan-
Heerlen.
Te k. 5-drs. HONDA Quin-
tet, bj. '81, APK, stereo-
inst, trekh., ’2950,-. Tel.
045-226773.
BMW 316, bj. '77, vr.pr.

’ 1400,-, of te ruil tegen kl.
auto, fel. 045-725755.
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs inLim-
burg. Tel. M5-254049.

Tek. i.z.g.st. VESPA Ciao +
sterwln. bwi.'B4 vraagpr.
’425-tel. 045-751033.
Te k. Vespa CIAO, ’350,-.
Mgr. Lemmensstraat 36,
Nieuwenhagen.
Te k. heren-, dames- en
RENFIETS, v.a. ’ 65,- per
stuk- fietsstoeltje. Tel. 045-
-257371.

SILO-verharding, erfverh.
etc. vlgs. nw. stabilsatie-
meth. Kallen Stabilisaties
Kerkrade. Tel. 045-457415.
Onderdelen Bank SCHIN-
NEN. Tel. 04493-2715.

PIANO'S en vleugels in alle
prijsklassen. Stemm., rep.,
verh., transp. H.J. Schet-
ters, Ford Willemweg 28,
Maastricht. 043-217700.
PLANOS te huur, spec.
huursysteem voor begin-
ners,van 1 tot 36 mnd., voor

’600.-. Inl. 04490-45033.
T.k. nieuwe en gebruikte
PIANO'S en vleugels.
Stemmen, reparatie, ver-
huur, transport. H.J. Schet-
ters, Fort Willemweg 28,
Maastricht. 043-2177007

Live - Live - Live - Live

Sex-Box
50 et. p. min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live

Standje 555
06-

-320.325.55
50 et. p. min.

kobinJut "»"''''.,','■,.,.. „mfé.f
06-32 C _J
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06-sex
50 et. p. min.

Relax-Line
Betty *** Gratis foto's
06-320.320.06

★★★★★★★★★*★★★

Zevende hemel
Gratis surprisepakket
06-320.320.07

★★★★★★★★★★★★★

Sex Non Stop
Amanda vertelt

200 verhalen per dag

06-320.320.08
★★★★★★★★★★★★★

!!! Live !!!
Sex Relaxbox

Superheet
Strikt volwassenen

06
320.324.06

Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma.-zo. v.
20-4 uur. 045-463943.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.

Oei, opwindend
al die mannen
die naar me

luisteren!
ÜErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

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

Nieuwste KTV's en video's
magnetrons en wasmachines. Incl. fabrieksgarantie.
Vanaf ’ 35- p.mnd. eigenaar! Binnen 24 uur gratis be-

zorgd/geïnstalleerd.
Bel nu (gratis) 06-0221922, Codisc-tele-krediet.

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.

Bel nulzes
pour toi

320.320.05
lesbi 28

320.320.28
heat line

320.322.30
standje 68

320.320.68
real live sex

320.324.05
jjjheetjjj

320.325.02
macaber

320.325.03
50 et. p/m

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

Tieners
Nieuw - 06 - Nieuw

320.321.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers
Nieuw - 06 - Nieuw

320.323.10
10 meisjes, 100 verh. p.d.
Viditel p. 34010, 50 c. p.m.

Hardsexü
Bei 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

Aaaahh!
06-320.321.66

Mmh sex. 50 et. p.m.

Ze kent geen
grenzen...

SM-Manlac
06-320.330.60

Soms is ze streng, soms
vernederend. Maar

schokkend is ze altijd!
Luister zelf! 50 ct./m.
06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.
Bij privéhuis YVONNE zijn
8 lieve sexy meisjes die u
onty. in lingerie. 7 dg.
geop. v. 11-24 u. Pr. va.
’75,-. 045-425100. Nu
weer 2 nwe. klasse meisjes
aanw. __

Escortservice tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.

Hitte?!?
't

Stoeipoesje
06-

-320.325.11
Golven!!

50 et. p.m.
Het is wel even slikken ja...

„Gay-Bizar"
Live!!! (50 et. min.)

06-32033088
Bij jou of bij mij thuis??!! Ll-
VE-AFSPREEK-LIJN! Bel
06-32032055 50 cpm
Sex-contact onder num-
mer, EROTISCHE Afspra-
kenlijn. Bel 06-32032580
(50 cpm).

Sex Hotline
06-320-320-22
Hot News

06-320.323.66
50 et. per min.

Men
Connection
06-320.324.14
Men Meet Men

Privé bij MARK en Boy.
Tel. 045-223850, na 14.00
uur. Tevens escort.

Nieuw Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

Geopend ma. t/m vr. van
11.00 tot 23.00 uur.

Tevens meisjes gevraagd.
De meisjes van CLUB EX-
CLUSIEF ze zijn mooi en
lief. video, schuimbad, trio,
lingerie etc. Ze vervullen
uw wensen graag. Discre-
tie ook door meerdere ont-
vangen ruimtes en privé-
parkeerplaats verzekerd,
(alleen safe sex). Idus-
triestr. 13 Kerkrade-West.
Tel. 045-423634.

Nieuw Diana -
escortservice

045-215113
MADAME BUTTERFLY
en haar Poolse, Indonesi-
sche, Belgische, Duitse en
Ned. meisjes, in topvorm.
Hommert 24, kruispunt
Schinnen, Vaesrade, open
vanaf 14 u.
Nieuw escortservice

045-213142
6 leuke meisjes aanwezig.

ontdek ook de
enige echte

rode oren
babbel
toren

praat en babbel
mee over vrijen
relaties en sex
draai ook 06-

-320.320.86

de Pottofoon
06-320.320.80

forse Live-Sex
06-320.320.81

Schoolplein-Sex
06-320.320.82

rode oren
lijn

altijd raak, 06-
-320.320.79

nieuw, nieuw, de
Natte Dozen lijn
06-320.320.87
Ordi(naire)Sex
06-320.320.90

Perverso-Lino
06-320.323.99

50 et. per min.
P.bus 547 Hiem
Afro/sex!

Zoenbabwe
06-320.325.22

black porno!
50 et. per min.

KIJKOTHEEK Videoclub,
leuke meisjes aanwezig.
Tel. 045-718067.
VERA privé. Tel. 04754-
-5818.
PRIVÉ Nathalie, Monika.
Tel. 045-723029.
PRIVÉ meisjes Selfkant
09-49-2456-1053, 's mor-
gens vanaf 08.00 u.

=—^^

I Van 17t/m 21 januari 1989
restanten opruiming

wordt aan de w _^_^_W
kassa verrekend, j^^^^^^^^^^^^^^y
Alleen op alle
van/voor prijzen
30% korting. mmm^mmmm^

VkV\
VROOM^DREESMANN V^

5 Geldig t/m za. 2t jan.'89. Muv levensmiddelen. -
Heren opgelet

Club
2000

7 dagen in de week open.
Ma. t/m vr. 11-24 u., zat. en
zond. 14-24 u. Tev. meisje
gevr. Rijksweg-Nrd. 22a,
Geleen. Tel. 04490-42315.

fÜ GAY-ANONIEM |
T 06-320-320-21

LUISTER MEE..WATMANNEN VER
TEILEN AAN WRCEI t ANDRE>

rJ GAY-ESCORT |ff 06-320-323-04 |
VOOR KLEVEN ISSEN EN
NUMMERS VAN CAU--BOV3H

_»__ «tTHWMIIH JÊ
Bft . Ol*l MetST»R MARTIN ■ff 06-320-323-05- |

ONDERDANIGE SLAADES EN DE
BEkEHPSre HOMO-MEESTERJj GAY-PHONE |ff 06-320Ö22-O6 |

CE MEEST OPWINCENDE
SPETICTIüN....

iJeW-COKTACr-OUB Iff 06-320-322-07 1
MANNEN OP Zoek MAAR EEN
reiatie;vepeU£n overzkhzhf

Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.
Chatbox BLIND DATE
voor 'n goed gesprek over
bijv. kamers verhuren, auto
kopen, baan zoeken of ge-
woon intiem! 06-
-320.325.20 - 50 et. per min.

Nombre Hombre
voor 1001
nachten

06-320.320.23
Zo klaar!!
50 et. per min.

Wie plassen er allemaal
naast de pot en wat ge-
beurd er dan? Wordt ook
nat op 06.32032355 of be-
ken je sex UITSPATTIN-
GEN op 010-4297085.

Een enkeltje is maar een
enkeltje! Maak van je en-
keltje een DUBBELTJE!
En maak nieuwe vrienden
op de pretbox! 06-
-320.325.44 -50 et. permin.
Neem 'ns iemand bij „DE
BEURTBOX"! Alleen voor
kanjers en spetters! Alles
mag! 06-320.325.34 - 50
et. per min.
Wil je vreemd gaan?Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen om sex?
Bel „DE JEUKBOX". 06-
-320.325.16 -50 et. permin.
Heb je al kennisgemaakt
met „DE KLODDERBOX"
'n echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof! Alles
mag! 06-320.325.14 - 50
et. per min.
Het geheim dat u deelt met
de RIVERSIDECLUB E9
afslag Echt - Ohé en Laak,
Dijk 2, Ohé en Laak, 100
mtr. voorbij camping de
Maasterp, open van ma.
t/m vrij. van 14.00 t/m 2.00
u. Tel. 04755-1854.
PRIVÉ en escort iedere
dag. Tel. 045-220866.
Nieuw BLONDINE vanaf
10 u., 045-721759, ook zat.
en zond.
Privé Briggit, Suan, Tracy,
Cindy, Maria, Vanesssa en
Margo. RIJKSWEG-ZUID
1318, Geleen, 04490-
-48448. Tevens ass. gevr.
Ik vraag me af of ik een
NYMPHOMAANTJE ben?
06-320.325.12-50 ct.p.m.

Club 06
Special Sex

Lolita 06-320.320.40
S.M. 06-320.320.25

Meesteres 06-320.320.46
Lesbisch 06-320.320.45

Hetero 06-320.320.26
Wet-Sex 06-320.320.47

Grieks 06-320.330.94
Live 06-320.320.60

Viditel pag. 611. 0,50 p.m.
Wanneer sprekenwij af???
FLIRT-LINE 33, super-
sexy!!! Bel 06-320.320.33
(50 cpm).

Privé CORINA, Angela,
Petra, Chamilla en Maris-
ka. Tel. 045-227734.
KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort;
tev. meisje gevr. 045-
-228975.
NOBEL Escortservice
maand, t/m vrijd. vanaf
14.00 u. voor de man met
niveau. Tel. 045-459597.
BIGGY'S escortservice
van ma. - zat. 11 uur...?
Tel. 045-410034.

CONTACTBUREAU
Maastricht, bemiddeling
van privéadressen. Tel.
043-635264.
„RYANCO" voor discrete
bemiddeling van privéa-
dressen. Tel. 04749-4258.
KATJA, Nicky en Elly, pri-
vé en escort, vanaf ’ 50,-.
Tel. 045-423608.
Carlo en Steffan, BOYS
voor boys. Dagelijks ge-
opend vanaf 14.00 uur, tel.
045-326370.
Nieuw EVA vanaf 19.00 u.
Tel. 045-419384.

Lieve gezellige dame
komt bij u op visite
045-311895
(Assistentie gevr.)

CLUB2B ma. -vr. 11-24 u.,
zat. 11-24 u. Tel. 045-
-420042.

Wij letten ook op de
kleintjes

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen,
04490-42313.

Tev. meisje gevr.
Spik splinter nieuw! MA-
RIA, Tanja en Natasja.
045-229718-228738.
Druk maar snel op de bel,
bij privéhuis MICHELLE,
want daarzitten ze wel. NL:
Melanie, Connie, Joyce,
Diane, Veronique, en als
speciale verrassing de te-
rugkomst van Jillü! Tel.
045-228481.
Privé bij JOLANDA met 6
sexy meisjes vanaf ’ 75,-;
04492-3198 ass. gevr.
Buro ELVIRA privéadress,
bemidd. ’ 25-p. adres, en
ass. gevr. 045-419384.
Club MIRABELLE (Kerk-
rade) geopend 16.00 tot
03.00 uur. Burg. Frans-
senstr. 4, 045-419823.

Hier is ze dan
Mirjam van de Tuk

Na 20 jaarbrieven te hebben beantwoord
dan nu haar eigen

Super hete sex-ervaringen
voor mensen die eens wat

b(h)eters willen horen!

06-320.323.63. 50 et. per min.

Het kan ook met je 00r...
Eroslijn: 06-320.321.22

50 et. p.m. -^En als zon lekker ding te intiem j
wordt, neem je toch een lijntje \

met zn tweeën...
Babbellijn J

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren na c(
een avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassen» ki

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

06-320.330.03
Grijp je kans en laat je eens L

opwarmen door 9 frisse jongens- j
Bobby's Gay Box li

Dollen met 9 jongensdie maar één gedachte heb°^
50 et/min.

06-320.323.01 __^ {

Wie weet, misschien maak je e )
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox!

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit p'
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn- ° (f
met de Babbelbox doe je metzn tienen of, wann^sdaar behoefte aan hebt, intiem met zn tweet)

(druk op de 0-toets).
('s Nachts alleen voor volwassenen) -

50 ct./min. 06-320.330^
De box v. mooie meiden en leuke jongens(50 et. p-" 1

Flirt-Box 06-320.320^01^
CONTACTBURO Lucie voor bemiddeling v. adress
Tel. 04490-50921 Geleen. -^

Sex Society's 2.
Jonge meisjes 06-320.3

hebben lenige vingers 21
's nachts live sex 06-320»»

vanaf 23 tot 7 uur (boven 18 jaar) , $1
harde taal 06-320.32&

alleen voor tuig . „ 0a t
Let it be-zar 06-320.32*

als ik dat zie, klaag ik niet 2.$sex schandaal 06-320-
-wil je mijn apparaat keuren? <ioA.^

live spektakel 06-320- J*

ze geven waar voor je geld, 50 et. pejJH->~-^
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Limburgse jeugdtitel dammen nu naar Patrick Carly

Onnauwkeurigheid
nekt Bas Schreurs

Van onze medewerker EDDY BUDE

»an onze medewerker

EERLEN - Onderschatting encollectief matig optreden be-
Daf ,e„de dameshoofdmacht van
IS TTVCL een onnodige 3-2 (9-
-£ 15-4. 13-15, 15-13, 15-9) neder-vo|sm de uitwedstrijd tegen Nu-
UhH e volleybalsters uit

hadden overigens in
BoJfler<*e Periode een redelyk
J,7a uitzicht op de volle winst,
dar by 6-11 stokte de punten-

Volleybalsters machteloos
productie. De debutant uit Nue-
nen dicteerde vanaf die fase met
succes het strijdverloop. „We wa-
ren dichtbij de volle winst, maar
in de tweede wedstrijdhelft kon-
den we geen vuist meer maken
en ben ik achteraf blij met het
ene wedstrijdpuntje," vond Da-
tak/VCL coach Jeu van Mill.

Datak/VCL 2 moest in Roer-
mond met lege handen de dou-
ches opzoeken na de confronta-
tie tegen Letro/Oikos 2: 3-0 (15-7,
17-15, 16-14). Een krachtmeting
die overigens boeide door het
minimale krachtsverschil in de
twee laatste sets. De Oikos reser-
ves maakten op de valreep even-

wel net iets minder fouten. „Die
ploeg heeft meer routine in huis
en bleef, in tegenstelling tot ons,
koel op iedere scoringskans loe-
ren," oordeelde Dataktrainer Jeu
van Mill. VC Voerendaal speelde
volgens coach Huub Didderen
tegen Rooyse VK 2 'de slechtste
wedstrijd van dit seizoen. De
off-day van deVoerendaalse vol-
leybalsterswerd vertaald in spre-
kende cijfers: 0-3 (1-15, 6-15, 11-
-15)

" Een van de spaarzame
keren dat Datak/VCL het
blok van Nashua weet te
passeren.

Foto: FRANS RADE

GELEEN - Bas Schreurs uit Brunssum is er niet in geslaagd
de Limburgse jeugddamtitel in de wacht te slepen. In de laat-
ste ronde kreeg de 18-jarige economiestudent tegen Geleende-
naar Joost de Heer net niet voldoende voordeel voor de over-
winning, die noodzakelijk was om titelverdediger Patrick Car-
ly (Geleen) achter zich te houden. Na deremises van Schreurs
en Carly en de winst van de verrassend sterk acterende Kerk-
radenaar Brian Coullen, eindigden deze drie spelers met 9
punten gelijk boven aan. Carly is titelverdediger en werd der-
halve regelementair uitgeroepen tot kampioen.

Een overwinninghad Schreurs vrij-
wel zeker de Limburgse jeugdtitel
opgeleverd aangezien naaste con-
current Carly de taaie en schier on-
verslaanbare Van Keeken (Kerkra-
de) tegenover zich had.

Was het in de afgelopen jarenzo dat
alleen de Geleense furie in de vorm
van Carly en de gebroeders De Heer
en Eureka-speler Bas Schreurs de
dienst uitmaakten, in het recente
kampioenschap gaf Kerkradenaar
Brian Coullen op overtuigende wij-

ze zijn visitekaartje af. Met enigs-
zins passief, maar accuraat positie-
spel schoof hij ongemerkt naar een
uitstekend gedeelde tweede plaats.

In de slotronde toonde Kleine zich
een gewillig slachtoffer. Met Zwit-
serse precisie buitte Coullen een
slecht ontwikkelde stelling van zijn
tegenstander uit. Schreurs en Coul-
len zullen in een herkamp gaan uit-
maken wie zich als derde Limbur-
ger kwalificeert voor de Nederland-
se kampioenschappen.

Braggarts haalt uit
tricht en de reserves van Braggarts
uit Heerlen.

De hoofdmacht van Braggarts in de
carnavaleske sporthal Varenbeuk
geen moeite met Flash. In de 13e mi-
nuut in de tweede helft kon reeds
het honderdste punt worden geno-
teerd, waarna de Bosschenaren
meer oog hadden voor de overvolle
kantine dan voor het spel op het
parket. Brj Braggarts speelden en-
kele youngsters zeer verdienstelijk
en waren de scores goed over het ge-
heel verdeeld.

Rode lantaarndrager Brunssum
Eagles lijkt moegestreden en wacht
alleen nog op genadeklap. In de
Eindhovense TH werden deEagles
reeds in de openingsminuten afge-
schoten en speelden zij een kanslo-
ze wedstrijd. Door het wegvallen
van Weibel en Schoffelen is het
team ook nog eens kwantitatief
zwak bezet en lijkt de degradatie
niet meer te ontkomen.

HEERLEN - ledereen zoveel
mogelijk laten spelen en zo
hard mogelijk uithalen was
het motto van Braggarts bij de
winstpartij tegen Flash uit
Den Bosch (123-74). Bruns-
sum Eagles lijkt zich daarente-
gen te hebben neergelegd bij
een eventuele degradatie. De
Eagles verloren in Eindhoven
met 107-71 van het studenten-
team Tantalus.

In de eerste klasse handhaafde
Braggarts 2 haar koppositie en
wordt nu op de voet gevolgd door
Kepu Stars. Kepu Stars had in
Kerkrade weinig moeite met het ge-
havende Aeternutas (71-57). Kei-
hard verdedigend en aanvallend in
de hoogste versnelling spelend wer-
den de gasten uit Stramproy uit de
kop van de ranglijst gespeeld, een
ranglijst die nog steeds gezamenlijk
wordt aangevoerd door BSM Maas-

Datak/VCL afgeblokt
Zesde opeenvolgende zege van Furos

Van onze medewerker

Van onze medewerkerPAUL DEMELINNE

Jf^GRAAF- De volleybal-
hTDatak/VCL zijn er nietI sesiaagd op de eerste S peei.n.a de winterpauze een ver-
ijst^lng *n de benarde rang-

"■Positie tot stand te bren-
C winst tegen Nashua/VCGL de equipe van de inmid-

L .^eer tot speler/trainer ge-
C erde coach Harrie
lidrl aansluiting met de
ti0 enmoot bezorgd. De ont-
>$h :lng eindigde evenwel iniJ l;3 (15-11, 9-15, 12-15,7-15)
'°rn t

ag' waardoor de toe-
gaf- Voor de Landgraafcom-'a«e zorgelijk blijft.
Wet*%r\r.nam de de basisopstelling

k/VCL zelf het spelverde-
| *k.ni 'n nanden. Een en ander be-

Svaii6 dat Frans Crombach een
Sro1 in de diagonaal met

lotajf kreeg toebedeeld en Jos
S-_ r de stek van middenblok-
itjifj *r verhuisde. Een aarzelende
'ethan de Nashua-reserves stelde

ir!S?loeëin staat fors uit te pak-
w de eerste reeks. Met snelle
C!311vallen kwam via 6-1 pro-

s H-3 op het scorebord.

" sprong daarna echter
K 0^dig om met de scoringskan-

a* de Noordbrabanders be-
kt g^"1 ingeschoten raakten voor-
bij n n mislukte wissel de setwinst
U. atak/VCL deed belanden: 15-

aSlagserie van J°ost Doensen
fe aa an de basis van een 5-2 mar-

j!?et begin van de tweede pe-
J'spe'nf 'aatste noemenswaardige
\^t\da van de sober spelende
k^graafequipe. Nashua/VCG 2n- D *u*s*e strijdwapen gevon-J °p (je ,?or veel en diep te serveren

/ S bi(|i.nksacntersplaats en een ste-
Vlta- °P te trekken tegenover de
Sde allers Doensen en Rem-
"otaai kreeg het strrjdverloop een
fr°beprHdere wen<üng: 9-15. Smeets
i* do de bakens nog te verzet-

' 'aten^6 °Pstelling drie plaatsen
en Theo Vlaar

!Noeï ter in te zetten- Vergeef-se §t lte> want met een vlot scoren-
ua/VfV-e Martina stevende Nas-

V: 1? Vc simpel op de volle winst1<5"15 en 7-15.

W 2 werd aan deteugel ge-
iwDs ndoor BCS Comp. Servi-
>si',, °"3, (9-15, 7-15, 6-15). Een
?'e slefk re voor de thuisploeg,

eede° m de beginfase van de
tesUlta f? 1 even hoop op een beter

"° Gort koesteren. Alleen Gui-
"er Wi 6n Presteerde volgens trai-
"N^jj. 'n.Thewissen redelijk goed.myn smaak legde de ploeg

nel D^ denederlaag neer. De
»d Was althans matig van

'Qnai oordeelde de ex-interna-

rl^de 0ekte de zesde achtervol-
pör_ Bi °verwinning. Trainer Darek
'e tot heeft de Kerkraadse forma-
t^edp n hecht collectief weten te
yiC aa * zoals runner-up Rooyse

' J5 4° il" ve ondervond: 3-0 (15-
eri' 1^-11). .„Als we deze vormv6rijn r,Vast te nouden gaan we bo-

lfi dj, n°8 een serieuzerol vertolken
st van dit seizoen," aldusmanagerHuub Vossen.__.

Titels naar Janssen en Den Boer
Limburgse kampioenschappen tafeltennis Kimbria

in mineur
MAASTRICHT - Kimbria heeft
in het afgelopen weekeinde we-
derom geen winst kunnen beha-
len. Tegen Virtus ging men ten
onder met 94-97 en dat is onder-
hand de vijfde nederlaag met
minder dan vrjf punten verschil.
Tegenstander Virtus voert de lei-
ding in de basketbal eerste divi-
sie. De koploper behoort tot een
van de compleetste ploegen van
de eerste klasse.

Met name onder de borden kre-
gen de Maastrichtenaren harde
klappen te verwerken. Al snel
was de achterstand opgelopen
tot 13 punten (27-40). De Lim-
burgers gaven echter niet op. De
hogere concentratie was het hal-
ve werk. Vlak voor rust resul-
teerde dat tot een beperkt ver-
schil: 44-48. Ze moesten met
lede ogen toeziendat het verschil
weer groter werd: 44-56.

HEERLEN - De Limburgse tafeltenniskampioenschappen
hebben dat toptafeltennis gebracht dat ervan verwacht mocht
worden. De afwezigheid van de Megacles-toppers De Groot en
Noor bij de dames (trainingskamp Joegoslavië) en de heren
Potten en Cardinaals (privé-omstandigheden) heeft het talrijke
publiek kunnen genieten van tafeltennis van hoog niveau.

De halve finales waren aldus voor
Roel Frunt contra Pieke Franssen
en Hans den Boer tegen Jochem

In de andere vierkamp was aan
spanning geen gebrek. Jochem
Geeraedts van Kluis won de eerste
set van clubgenootRichard van de
Vorle en Pieke Franssen (Bartok)
van teamgenoot Hub Dullens. Na de
2e ronde was alleen Pieke Franssen
nog ongeslagen via een 2-1 zege op
comingman Jochem Geeraedts. De
laatste ronde werd die van Jochem
Geeraedts. Via een zege op Hub
Dullens behaalde hij de le plaats in
de voorronde.

Bij de dames bereikten Angelique
Ruyschop van Schimmert-Moonen
en Margo Janssen van Megacles zo-
wel in de AB-klasse als in de open I
klas de finale. Beide speelsters zijn
aanvallend ingesteld. Angelique
Ruyschop speelt iets meer topspin,
terwijl Margo Janssen veelal contra
aan de tafel speelt. Beide finales
werden een prooi voor Margo Jans-
sen.

Bij de heren werden in de voormid-
dag de voorrondes afgewerkt. De
acht A-spelers waren ingedeeld,
over twee vierkampen. Roel Frunt
(Kluis) en Hans de Boer (Bartok) en
Leon Houben (Schimmert/Moo-
nen). Laatstgenoemde hadzich mis-
schien iets meer voorgesteld, maar

miste vooral op forehandzijde
scherpte om kansen af te maken.

Victoria troeft Zijderveld af

Na de pauze kwamKimbria goed
uit de startblokken. Na vijf mi-
nuten was het al 61-63. Maar de
terugval kondigde zich vervol-
gens weer aan. Te veel balverlies
gaf de tegenstander alle kans
voor de winst. Teus van der Pijl
(Virtus) was niet te stuiten. Wel
of niet in balans, de ex-militaire
international schoot raak en
werd topscorer met 34 punten.
Twee driepunters van Marcel
Janssen(Kimbria) waren net niet
voldoende om een broodnodige
winst in Maastrichtse haven te
leiden.

"Roel Frunt (links) en Stef'Marutiak in actie tijdens de door hetKluis-kopple gwonnen dubbel-
finale. Foto: FRANSRADEPeter van Soest zorgde daarna

voor 3-1 via een overtuigende
twee-sets zege tegen Roy Reket.

JJOENSBROEK- Voor de twee-
ria h

f seizoentroefde Victo-
vpih

et Amstelveense van Zyder-
Voorl' °ok zondag werd het 6-5
jju de Hoensbroekenaren, die
„.zelfvertrouwen weer hele-
hetn lKrug hebben gevonden na
n„ aebacle van verleden week inen Haag.

Nicole van der Jagt probeerde
wel tegen Caroline van Zrjder-
veld maar kon niet; zij verloor
met 6-11 en 5-11. Marga Noter-
mans speelde haar beste wed-
strijd van dit seizoen tegen Nico-
le van Zijderveld. Overtuigend
won zy met 11-1 en 11-8.

sport kort

" GELEEN - Dammer Bert Ver-
ton uit Wylre zorgde tijdens de
Limburgse kampioenschappen
voor een enorme stunt door in de
B-klasse beslag te leggen op de'
titel. In de laatsteronde won Ver-
ton van Brunssummer Van Me-
gen waardoor hij onbereikbaar
werd voor de concurrentie.

" REMOUCHAMPS - De Belgi-
sche worstelaar Angelo Meessen
van Simson Schaesberg heeft tij-
dens de Belgische kampioen-
schappen beslag gelegd op de
titel in de klasse tot 62 kilogram.

Met een 4-2 voorsprong begon
Victoria toen aan de dubbelspe-
len. Wiel Hanssen en Peter van
Soest deden meteen watvan hen
verwacht werd: winnen. FransSwinkels en Robert Ploeger
wonnen de eerste set maar daar-
na openbaarde zich het zwakke
punt. Frans Swinkels, die een

kènt0 schoot uit de startblok-
de ri rt Ploeger declasseer-
lj>, len Jansen met tweemaal

i en Wiel Hanssen was enkele'aten te groot voor Richard Ha-
daaaar- Dion Polman speelde
tee j

éen zeer goede wedstrijd
p °en de veel meer ervaren Frans
rw nadat hij de eerste set maar
tw v r̂loren had, kreeg hrj in de
ma t Set enkele set-pointsar kon die niet verzilveren.

trainingdsachterstand heeft, zat
stuk en kon zijn ritme niet meer
terug vinden waardoor het
Hoensbroekse koppel een mak-
kelijke prooi werd voor de
Noordhollanders.
Het damesdubbelspel werd in
drie sets verloren. Marga Noter-
mans en Wiel Hanssen stelden in
het eerste gemengddubbelspel
de Hoensbroekse zege veilig via
een duidelijke overwinning op
het kooep Valkenhoef-Kristanto.
Een 7-4 overwinning zat erin
ware het niet datFrans Swinkels
en Nicolevan der Jagt deze keer
niet konden winnen. Uiteinde-
lijk waren de Hoensbroekenaren
tevreden met de 6-5 zege omdat
hoofdklassebehoud nog steeds
binnen handbereik ligt.

Geeraedts. Jochem Geeraedts
kwam goed uit de startblokken
maar verslikte zich toch in Hand
den Boer, die alle trucs van stal
haalde. Op de andere tafel scoort
Roel Frunt er rustig op los en Pieke
Franssen kon na twee games de
kleedkamer opzoeken.

Van de finalisten Hans den Boer en
Roel Frunt, dichtte Roel Frunt zich
na de gewonnen voorronde goede
kansen toe. Roel Frunt hadzich we-
gens kramp in arm en been uit de
open klas teruggetrokken. In de fi-
nale bleek dat Roel Frunt vooral
kracht tekort kwam om de ervaren
en in deze finale zeer goed spelende
Hans den Boer uit zijn evenwicht te
brengen. Alleen de tweede game
had nog een ommekeer kunnen

brengen maar toen dat niet lukte
was deroutine en het inzichtvan de
ervaren Hans den Boer voldoende
om de titel te pakken. Vooral zyn
gevoelvolle stopballen brachten het
publiek in extase.
Uitslagen Limburgs kampioenschap: He-ren A. l.deBoer, Bartok, 2.Frunt,Kluis. He-
ren A/B. I.Smeets, Sibbe, 2. Duyndam, Me-
gacles. Heren C. l.J.Decker, Elsloo,
2.P.v.d.Laar, Sibbe. Heren D. l.R.Vonden-
hoff, Heksenberg, 2. R.v.Lier, Swift. Heren
E. I.Verjans, Megacles, 2. Wolters, Smash.
Heren F. 1. Siegert, H'berg, 2. Camp,
Smash. Heren G. l.J.Rademacher, Vijlen, 2.
W.Vineken, Nieuwenhagen. Heren H.
l.Duymelinck, TTCN, 2. v.Zundert, Bruns-
sum. Open 1. 1. deBoer, Bartok, 2.Franssen,
Bartok. Open 2. I.Boeken, Kluis, 2.v.Lierop,
Megacles. Open 3. I.v.d.Winkel, Destatec, 2.
Schonewille, Brunssum. Dubbel A/B. l.Ma-
rutiak/Frunt, Kluis, 2. Janssen/Houben,
Schimmert. Dubbel C 1. Scholtes/v.Laar,

Sibbe, 2. v.d.Kerkhof/Duyndam, Megacles
Dubbel D. I.Veldkamp/Martin, Kolleberg
2.Tilmans/Counotte, M'mepp/Vijlen. dub-
bel E. l.v.d.Lindéh/Verjans, megacles, 2.
Smeets/v.d.Giesen, S.Avanti. Dubbel F. 1.
Janssen/Engelen, Succes, 2.Frissen/v.Lie-
rop, Megacles. Dubbel G. I.Haan/Vinken,
Nieuwenhagen, 2. Gregoire/Adriaans,
Friendship. dubbel H. 1. v.Zundert/Park,
Brunssum, 2.Duymelink/Nieuwenhoven,
TTCN. Dames A/B. Uanssen, S.Avanti,
2.Euyshop, Schimmert. Dames C l.Fin-
ders, S.Avanti, 2. B.Willems, Quick. Dames
D. l.Veramrièn, S.Avanti, 2.Finders, VTV.
Dames E. l.Kockelkoren, Espede, 2.Mers-
mans, Kolleberg. DamesF. 1.Kempen, Kol-
leberg, 2.Kamps, Friendship. Open 1. 1.
Janssen, megacles,2. Ruyschop, Schim-
mert. Open 2. l.Kockelkoren, Espede,
2.Sn(jders, Friendship. Dubbel A/B. l.Ruy-
schop/Severins, Schimmert, 2.Crommen-
tuyn/Janssen, Destatec. Dubbel C 1. Wil-
lems/Timmers, Quick, 2.Meers/Conrads,
S.Avanti. Dubbel D. I.Schoenmakers/Smit,
Coriov., 2.Hylkema/ORosi, Succes.
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MELBOURNE - Michiel Schapers heeft gisteren de tweede
ronde bereikt van de open Australische tenniskampioenschap-
pen. De Rotterdammer versloeg op de openingsdag de Portu-
gees Nuno Marques in drie sets: 6-3, 6-4, 6-4. Menno Oosting
was daarentegen kansloos tegen de als veertiende geplaatste
Zweed Jonas Svensson. Oosting haalde slechts zes games bin-
nen.

Thema-avond
triathlon

MAASTRICHT - Om de triathlon
wat meer naamsbekendheid te ge-
ven en de actieve en passieve beoe-
fening daarvan te stimuleren, houdt
de triathlonclub Maastricht op vrij-
dag 20 januari een informatie-
avond, plaats van handeling is het
café De Keizer, naast de kerk in
Amby. Aanvang 20.00 uur. Tijdens
het eerste gedeelte van de avond zal
triathleet Bert Vreeswijk, auteur
van het boek 'Triathlon in de lage
landen' spreken over training en
wedstrijd. Tijdens het tweede ge-
deelte van de avond zal Marcel Wa-
lenkamp nader ingaan op allerlei
nieuwe snufjes, die in de sport zul-
len worden toegepast. De toegangs-
prijs bedraagt één gulden.

Twee skiërs
naar WK-alpine

DEN HAAG - Harald de Man (Alk-
maar) en Michiel Slootweg (Hilver-
sum) zijn door dé Nederlandse Ski
Vereniging aangewezen voor het
toernooi om de wereldkampioen-
schappen alpinenummers, dat van
29 januari tot 11 februari in Vail in
de Amerikaanse staat Colorado
wordt gehouden. Het tweetal is
door bondscoach Peter Prodinger
geselecteerd op grond van de bij de
„Lowlanders", de titelstrijd van de
kleine skilanden, geboekte resulta-
ten. Mogelijk wordt de afvaardiging
met nog een skiër aangevuld.

Har Daniëls
naar SVH

HERKENBOSCH — Vierdeklasser
SVH uit Herkenbosch heeft voor
het komend seizoen Har Daniëls als
trainer vastgelegd. Daniëls, vroeger
uitkomend voor Victoria en Swift,
is momenteel assistenttrainer van
derdeklasser Swift uit Roermond.
Daniëls wordt bij SVH de opvolger
van Jac Weeres.

sport kort

"ROGGEL - Tijdens de Limburgse kam-
pioenschappen dressuur hebben drie paar-
den van manege Katsbek uit Susteren zich
geplaatst voor de nationale titelstrijd.
Anouk Lambrichts werd met Conquistador
derde in de klasse LI en tweede met Patriot
in de klasse Zl. Rianne Laarakkers werd
metde hengst Zeolietvijfde inde klasse Zl.

" URMOND - Het koppeltoernooi golfbil-
jart van GBC 't Krietje in lokaal Wagemans
jn Urmond werd gewonnen door Math.
Smolenaers en Ivan Hendrickx van BVN,
die in de finale wonnen van Peter Roumen
en Henk van de Runstraat van Maasgolf uit
Wessem. De derde prijs ging naar het duo
Ton Wagemans en Nand Custers van 't
Krietje, die op hun beurt wonnenvan Bert
Magermans en Elise van Loon van Brand
Taverne uit Sittard.

" DORTMUND - Voor het toernooi om de
wereldkampioenschappen tafeltennis in
Dortmund hebben zich tot nu toe 85 landen
gemeld, meer dan ooit. In totaal schreven 77
bonden sporters in, de rest, waaronder die
van de DDR, alleen officials. De inschrijf-
termijn loopt op 25 januari af.

" SAO PAULO - Brazilië is het toernooi
om het wereldkampioenschap voor vetera-
nen in Sao Paulo begonnen met een 3-0 zege
op de Engelse voetballers. Nunes, Lola en
Vladimir scoorden. Uruguay versloeg Ar-
gentinië met 2-1 tioor doelpunten van Gard-
accio en Bica. deed iets terug. De
wedstrijden van de ' eerste dag trokken
10.000 bezoekers,

" KERKRADE '- De Kerkraadse sport-
kampioen Jan Jfcnssen heeft, in tegenstel-
ling tot eerdere berichten, drieduizend gul-
den ontvangen ter compensatie van zijn
reis- en verblijfkosten bij de WK-strijd ge-
wichtheffen in de Verenigde Staten. Boven-
dien is dat bedrag niet betaald door harmo-
nie St. Caecilia, maar werd de som beschik-
baar gesteld door een zestal instellingen.

toto en lotto
DEN HAAG - De uitslagen van de (sport-
)prijsvragen zijn:
Lotto 2; eerste prijs geen winnaar; tweede
prijs vier winnaars die allen bruto
’75.000.00 ontvangen; derde prijs 117 win-
naars die allen bruto ’ 1.829,90 ontvangen;
vierde prijs 5.683 winnaars die allen ’ 37,60
ontvangen; vijfde prijs 76.216 winnaars die
allen ’ 5,00 ontvangen.
Cijferspel 2; geen deelnemer had zes cijfers
goed.
Toto 2; eerste prijs geen winnaar; tweede
prijs één winnaar die bruto ’ 11.114,80 ont-
vangt; derde prijs 58 winnaars die ’ 479,00
ontvangen.
Toto-Gelijk 2: eerste prijs geen winnaar;
tweede prijs geen winnaar; derde prijs acht
winnaars die allen ’ 224,50ontvangen; vier-
de prijs 317 winnaars die allen ’8,70 ont-
vangen.

Trainerscarrousel

" MUNSTERGELEEN - Piet Vogten heeft
zijn contract bij SVM met één seizoen ver-
lengd.

" RANSDAAL - Dew SCKR uitRansdaal
heeft het contract met trainer Hans Janssen
met een jaar verlengd.

" SWEYKHUIZEN- Frans Weks heeft zijn
contract bij Sweykhuiser Boys met een jaar
verlengd.

" CHEVREMONT - Mick Vliegen stopt
aan het eind van dit seizoen als trainer van
Miranda. Vliegen trainde de tweedeklasser
drie jaar.

Arbitrage ijshockey
aan de kaak gesteld

Eaters-manager Nollen: 'Er zijn
geen objectieve scheidsrechters'

Smoke Eaterstmanager Huub Notten heeft inmiddels
contact gehad met de ijshockeybond over het voorval.
Notten: „Na afloop van de wedstrijd heb ik Van Agtmael

Daar heeft niemand iets mee te doen. Dat hij in het voor-
deel van Tilburg gehandeld heeft is mij verteld. Dit kan
absoluut niet".

Schapers en Schultz
'ontspannen' verder

Regen spelbreker voor Torn Nijssen

Van onze sportredactie

Oefenvoetbal
Vandaag:
VV Obbicht-Caesar (19.30)
Armada-Almania (19.00)
Bekkerveld-Minor (19.30)

" Torn Nijssen: de regen was spelbreker.

Torn Nijssenzag zijn partij in de eer-
ste ronde tegen de AustraliërSimon
Youl afgebroken wegens de regen.
De Nederlander was op het moment
van staken een aardig eind op weg
naar de tweede ronde. Hij moest
echter met een voorsprong van 7-5
en 4-1 naar de kleedkamer.

6-3,6-4,2-6,7-6(9-7); Beutel(W-Dld)-fl
(Fra) 0-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-1; Broad (ZA'
(Tsj) 3-6, 7-6 (7-4, 6-1, 6-2; Dyke (AU*J
near (VS) 6-3, 6-2, 6-4; de De la PeiWS
Lundgren (Zwe) 6-3, 6-3, 6-1; ZiVfi
(Joe) - Fromberg (Aus) 6-7 (6-8), 6-4, »JMecir (Tsj, 9) - Champion (Fra) 6-3, "*

van een gedegen voorbereiding en
het gegroeide zelfvertrouwen. De
hardslaande Schultz kwam net als
Schapers niet in problemen. Carin
Bakkum daarentegen kon haar am-
bities in Australië ook tegen de
Amerikaanse Donna Faber niet
waarmaken. Ze hield aan haar eer-
ste partij slechts één game en veel
slechte herinneringen over.
De Westduitse favoriete Steffi Graf
bereikte gemakkelijk de volgende
ronde. De nummer één van de we-
reldranglijst had nog geen drie
kwartier nodig voor haar partij te-
gen de pas zestienjarige Australi-
sche Kerrie Arme Guse: 6-2, 6-1.

narsson (Zwe) - Leconte (Fra, 6) 6-4, 6-3, 6-2;
Keretic (W-Dld) - Wahlgren (Zwe) 4-6, 6-2,
6-4, 7-6 (11-9); Moraing (W-Dld) - Tulasne
(Fra) 6-2, 6-2, 1-0 opg.; Jarryd (Zwe) - Peter-
Budge (Aus) 6-0, 7-5, 6-0; Kratzmann (Aus) -Forget (Fra) 6-3, 5-7, 7-6 (7-5), 6-2; Garnett
(VS) - Young-Min Kwon (VS) 6-2, 6-3, 6-2;
Kroon (Zwe) - Honey (ZA) 6-0, 7-5, 6-4; Bates
(GBr) - Morgan (Aus) 6-2, 3-6, 6-1, 6-4;Wood-
bridge (Aus) - Brown (VS) 0-6, 7-6 (7-4), 7-6
(8-6), 6-0; Pridham (Can) - Drewett (Aus>4-6,
7-5. 6-3, 6-0; Ivanisevic (Joe) - Larsson (Zwe)

Indira Gandhi-toernooi

Kenia ook
gelijk tegen
Sovjetunie

Dames enkelspel, eerste ronde Bui»B
- Hanika (W-Dld 11)6-3,6-1; Garnson J- Lindström (Zwe) 6-1, 6-3; Martinez < .
Sviglerova (Tsj) 6-0, 6-2; Strandlund I*l
Devries (Bel) 2-6, 7-5, 6-4; Stubbs(A^
zabeth Minter (Aus) 6-2, 6-4; Simps"" J
- Caverzasio (Ita) 4-6, 6-1, 6-0; Benjai»%
- Javer (GBr) 6-2, 6-4; Keil (VS) - H(VS) 6-0, 6-7 (4-7), 6-4; Werdel (VS> ;
(VS) 6-1, 6-3; Wasserman (Bel) - Porj^j
6-4, 6-4; Bonsignori (Ita) - Meier (W-^j
(7-5), 7-5;Dechaume (Fra) - Taylor(t_
7-6 (7-3); Provis (Aus, 16) - Faull (Afl
6-2; Porwik (W-Dld) - Collins (VS) 6-3T
7), 6-2; Bowes (VS) - Golarsa (Ita) »7j
6-4; Graf (W-Dld, 1) - Guse (Aus) 6-2.r

Een twintigtal demonstranten tegen
de apartheid heeft maandag de eer-
ste partij op baan 11 van het Flin-
ders Park in Melbourne enige tijd
opgehouden. De actievoerders pro-
testeerden tegen de aanwezigheid
van tennissers uit Zuid-Afrika. De
eerste, die in actie moest komen,
was Neil Broad. Nadat de politie de
demonstranten had afgevoerd kon
Broad op court 11 ten koste van de
Tsjechoslowaak Cyril Suk de vol-
gende ronde bereiken. Er werden
geen arrestaties verricht.

De uitslagen van de eerste dag: Heren en-
kelspel, eerste ronde Wilander (Zwe, 1) -
Svantesson (Zwe) 6-3, 2-6, 7-5, 5-7, 6-3; Mus-
ter (Oos, 11) - Rive (VS) 6-4, 6-2, 6-4; Gun-

De opbouw van de internationale
carrière van Brenda Schultz lijkt
momenteel zorgvuldiger te verlo-
pen. De jongeHeemsteedse bewees
tegen de goed aangeschreven Tsje-
choslowaakse Iva Budarova het nut

Brenda Schultz begon het dames-
toernooi gedegen met een overwin-
ning op de lastige Tsjechoslowaak-
se Iva Budarova. Schultz zegevierde
met 6-4, 6-3. Carin Bakkum had te-
gen de vrij onbekendeAmerikaanse
Donna Faber niets in te brengen. Ze
maakte slechts één game.
Titelhouder Mats Wilander, die al-
lesbehalve de nummer één van de
wereldranglijst leek, heeft alle ge-
luk van de wereld gehad. Wilander
worstelde zich naar de tweede ron-
de ten koste van zijn landgenoot To-
bias Svantesson, die hem vijf sets
bezig hield: 6-3, 2-6, 7-5, 5-7, 6-3.

Nederland, dat sterk begon tegen
Malaysia (5-1), komt pas vandaag
weer in actie. Het vernieuwde Oran-
je speelt nog poulewedstrijden te-
gen Spanje en Pakistan.

LUCKNOW - Op de derde dag van
het Indira Gandhi-toernooi in Luc-
know zijn dehockeyers van India in
poule B alleen aan de leiding geko-
men. De Indiase ploeg won overtui-
gend van Polen: 4-0. Na de eerste
helft stond India al met 3-0 voor
door treffers van Mohinderpal
Singh, Thoiba Singh en Mukesh
Kumar. Na rust zorgde Mohinder-
pal Singh voor de eindstand.
Kenia, dat het gastland zondag ver-
rassend op 0-0 hield vooral dankzij
het voortreffelijke optreden van
doelman Paul Seweomay, herhaal-
de die verrichting tegen de Sovjet-
unie. Opnieuw kwam geen van bei-
de ploegen tot scoren.

De resultaten van de derde dag zijn:
Groep B: Kenia - Sovjetunie 0-0; In-
dia - Polen 4-0 (3-0); score: 12. Mo-
hinderpal Singh 1-0, 26. Thoiba
Singh 2-0, 34. Mukesh Kumar 3-0,
43. Mohinderpal Singh 4-0.
Stand na twee wedstrijden: 1. India
2-3 (4-0), 2. Sovjetunie 2-2 (1-1), 3.
Kenia 2-2 (0-0), Polen 2-1 (1-5).

Gestaakt wegens de regen: heren
(Ned) - Youl (Aus) 7-5, 4-1; FitzgeraWJ
Barr (Aus) 6-3, 2-0; Fuchs (Oos) -DaVj
6-2, 5-6; Gustafsson (Zwe) - MerzbaCJM7-5; Winogradsky (Fra) - Baur (W-Dj"a
Matuszewski (VS) - Turich (Aus) 3-»vjj
tenberg (Aus) - Norval (ZA) 6-3, 1-3; VJ
(Mcx) - Shiras (VS) 7-6 (8-6), 2-1; KuhJJ 'f
Dld) - Wheaton (VS) 6-2, 6-3, 5-3; SpeuS
- Marcelino (Bra) 6-3, 3-6, 4-3; KrieK
Carter (Aus) 6-7, 6-3, 6-2, 4-3. A
Dames: Langrova (Tsj) - Martinek ( jjl
6-2, 4-0; Jonerup(Zwe) - Damas (Fr»'

" Steffi Graf 'wandelt' door
eerste ronde tijdens de 'Open
Australian'.

'Ik kan bij Willem II makkelijk nog een paar jaar mee

David Loggie zint op wraak
Toen David Loggie bij AZ kwam,
schudde de club net de laatste stof-
restjes uit de 'gouden periode' van
zich af. Na een vijfde plaats als laat-
ste stuiptrekking ging het snel mis
in Alkmaar. Met degradatie als uit-
eindelijk dieptepunt. Het was de
tweede keer dat David Loggie een
klasse lager moest voetballen. Eer-
der overkwam hem datin Engeland
met Burnley. „Daar kwam de degra-
datie erg hard aan. Volwassen ke-
rels zaten als kleinekinderen te jan-
ken. Echt, vanuit hun tenen. Met
schokkende schouders".

eigen publiek met Willem II tegen
PEC Zwolle.

waardeerd. Zeventien doelpunten
en een zuiver geweten hebben hem
dit seizoen het nodige krediet be-
zorgd. „Maar het is wèl de eerste di-
visie". David Loggie weet van zich-
zelf dat hij niet altijd het liefste jon-
getje van de klas is geweest. „Dat
kan 99% van de Nederlandse voet-
ballers zeggen. In zestien jaar be-
taald voetbal heb ik misschien twee
foutjes gemaakt. Daarvan heb ik
nog steeds spijt, dat geef ik eerlijk
toe. Maar dergelijke dingen gebeu-
ren in een tijdsbestek van twee, drie
seconden. Sommige mensen me-
nen, dat ik daarvoor nog steeds
moet worden gestraft".

ALKMAAR - David Loggie en Piet
de Visser hebben iets met elkaar.
Dat moet wel. Als trainer van AZ
plukteDe Visser de Britse spits ooit
weg bij het Belgische Lierse SK.
Ruim vijf seizoenen later trekt De
Visser, nu als trainer van Willem 11,
wederom aan Loggie. Om de leegte
die de naar Aberdeen vertrekkende
Van der Ark achterlaat op te vullen.
En de huidige topscorer van de eer-
ste divisie(17 goals) geeft maar al te
graag mcc. Loggie mag met zijn 31
jaar een voetballer op leeftijd zijn,
hij barst nog van de ambities. „Op-
gebrand? Ik?" Loggie fronst het
voorhoofd. „Ben jij gek. Ik kan in de
eredivisie nog makkelijk een paar
jaarmcc".
Een dezer dagen zal in de Alkmaar-
se Leekerwaard een verhuiswagen
voorrijden om het laatste AZ-monu-
ment naar Tilburg te brengen. Gis-
teren tekende David Loggie een
contract voor anderhalf seizoen. De
spits debuteert zaterdagavond voor

" Dauid Loggie, vervangt
Van der Ark bij Willem 11.

Die tijd is Loggie vergeten. Hy blikt
verrukt in de toekomst. Dat die
wéér degradatievoetbal inhoudt wil
er bij de spits niet in. Dat hij een pa-
niekaankoop zou zijn, wordt even-
eens weerlegd. „De Visser bekijkt
het heel beheerst. Er is geen reden
tot paniek. Willem II degradeert
niet. Na alle pech in de eerste helft
van het seizoen gaat het straks be-
ter. Dat moét. Van Rossum is geko-
men van Twente, Jaspers uit België
gehaald en Werdekker terugge-
keerd van Ajax. De Visser is ook be-
zig met nóg een nieuwe speler. Wie?
Ik zou het niet weten".

Geen stappen
inzake-Kraay

Geleen provinciale kampioenschappen
L/V-JD-D-N-J-A; 21 mei Heer L/V-D-N-
J-A, evt. jeugd; 26 mei Reuver, aan-
komst Olympia's Ronde. Voorwedstrijd
A; 28 mei Geleen, aankomst Olympia's
Ronde, 28 mei Well L/V-D-N-J-A; 3 juni
Stem Omloop van de Maasvallei N-J; 4
juni Ronde van Limburg. A. Voorwed-
strijden L/V en jeugd; 5 juni Stem, A; 17
juni Heerlen (Sittarderweg) J-A; 18 juni
St. Geertruid D-N-J-A; 1 juli Gennep
L/V-J-A; 2 juli Sweikhuizen L/V-N-J-A;
8 juli Heythuysen N-J-A; 9 juli Schin-
veld N-J-A; 16 juli Heerlen (Eikender-
veld) N-J-A; 19 juli Sevenum J-A; 22
juli Neer J-A; 23 juli Siebengewald,
Omloop van Noord-Limburg J-A; 28
juli Simpelveld J-P; 30 juli Nuth L/V-
N-J-A; 2 augustus Linne L/V-J-A-P; 4
augustus Bocholtz, Drielandenomloop
A. Voorwedstrijden L/V-J; 6 augustus
Brunssum L/V-N-J-A; 9 augustus
Maastricht A-P; 10 augustus Helden P;
11-12-13augustus Omloop van de Mijn-
streek A. Voorwedstrijden 13 augustus
D-N-J; 19 augustus Gulpen, aankomst
slotetappe Ronde van Nederland P; 20
augustus Klimmen L/V-N-J-A; 26
augustus Weiten A; 26 augustus Am-
stenrade L/V; 3 september Ulestraten
L/V-N-J-A; 10 september Maastricht,
Grote Prijs Toine Gense N-J-A; 17 sep-
tember Wessem J-A; 1 oktober Stem
(sluitingskoers) L/V-N-J-A.
Op 10 en 11 juni wordt het NK voor ju-
nioren, nieuwelingen, veteranen en lief-
hebbers verreden in Noord Brabant. De
plaats is nog onbekend. De Nederlandse
Kampioenschappen voor dames, ama-
teurs en profs worden op 24 en 25 in
Rheden verreden.
Op 24 januari vindt een vergadering
plaats, die voor ieder KNWU-lid, ook
renners, toegankelijk is. De vergadering
wordt gehouden om 19.30uurgehouden
in de Geulhemmermolen in Berg en
Terblijt.

Als er al sprake is van schuldgevoel
bij zijn vertrek, geldt dat vooral
richting supporters. Loggie was
zeer geliefd. „Ik hoop niet, dat de
mensen denken dat ik AZ in de
steek laat. ledereen die een dergelij-
ke kans zou krijgen zich te verbete-
ren pakt die met twee handen aan.
Als AZ door mijn vertrek maar niet
in een donker gat valt. Dat zou ver-
schrikkelijk zijn".

ZEIST- De tuchtcommissie van de
KNVB zal geen maatregelen nemen
tegen Hans Kraay jr. De commissie
meent dater onvoldoende gegevens
beschikbaar zijnvoor een nader on-
derzoek naar eventueel gebruik van
doping bij NAC. In het weekblad
Voetbal International baarde Kraay
opzien door te verklaren dat het
„gebruik van een bruisje met een
kleurtje" in de tijd dat hij bij NAC
speelde de gewoonste zaak van de
wereld was.

Wat Loggie vooral wil, is dat hij ein
delijk eens als voetballer wordt ge

Giel Knops
voorzitter

GELEEN - Giel Knops uit Valken-
burg is opvolger geworden van Paul
Jacobs uit Geleen als districtsvoor-
zitter voor de wielerjeugd in Lim-
burg. Het is ook niet uitgesloten dat
Giel Knops ook de zevende vacante
plaats in het districtsbestuur op
korte termijn zal innemen.

Loggie zint op wraak. Hij wil Neder-
land laten zien dathij niet het 'beest'
is waarvoor hij al zo langwordt ver-
sleten. Dat dit tot nog toe foutloze
seizoen, waarin hij veel scoort en
nauwelijks overtredingen nodig
heeft, geen uitzondering is. David
Loggie is veranderd. „Mede dankzij
een hele goede fysiotherapeut, die
me zowel binnen als buiten het veld
steunt. Ik voel me prima. Lekker fit.
Die lange voorbereiding met AZ
heeft mij goed gedaan. Ik heb de no-
dige schade in te halen".

Zola Budd wi
duidelijkheid

JOHANNESBURG - Zola Bvfj -van de Britse en international J
tiekorganisatie duidelijkheid
haar toekomst. De talentvolle p
afrikaanse atlete met een B^jj
poort wil van zowel de BAAp $
lAAF zekerheid of zij in d*^komst opnieuw voor Groot-t*^nië in internationale wedst
kan uitkomen.

„Ze heeft nog geen concrete r,
nen", verklaarde haar zaakv^ 3 j
mer in de ZuidafrikaansePefSJ'i
wil Zola weten, waaraan ze to^j
Vijfjaar geledenverkreeg-de ° j.

voets lopende Budd in reco ,
eenBrits paspoort, waardoor
deelnemen aan international
strijden. ,

he""Anti-apartheidsgroepen " jjii>
druk uitgeoefend op de lAA''j
uit te sluiten.Bij een verblijf.l^ 4
vaderland zou de tweevoud'» 1
reldkampioene veldloop aa .$!
wedstrijd hebben deelge^ J
Het bewijs daarvan is nooit.
verd. Sinds enige maanden v
Olympische Spelen woont /
weer in haar geboorteland. >■ iA
eerste reactie liet de Britse bo^
ten dat Budd eerst maar eens j,
het Verenigd Koninkryk tn°
men.

World Cup
zwemmen

kopje onder
UTRECHT- DeKoninklijke
landse zwembond heeft de
swimming cup dieop zaterdag
zondag 29 januari aanstaak i
Emmen gehouden zou word m
gelast. De KNZB vindt de »
(150.000 gulden) te hoog in??Mffding met het aantal aanmelo j,

In '87 werd door tien vooraan» ,f
de zwemlanden besloten tot pf
stellen .van een wereldbeke^den als onder andere de eói:,
jet Unie, West-Duitsland, o*.
Frankrijk, Italië en Tsjecho» o,
kije hadden reeds toegezegd a J

evenement deel te nemen. V j, )"

strijden in Toronto (Canada) <dianapolis (USA) hadden op^
kampen met tegenvallende in
vingen en prestaties. De der^ _^p
strijd in deze serie, in Perth (**

lië), werd eveneens afgelast.

Amstel Gold Race op 22 april

Wielerdrukte
in Limburg

Van onze medewerker
GELEEN - Zaterdag werd in Ge-
leen de officiële Limburgse wie-
lerkalender samengesteld. Op de
druk bezochte vergadering kon
de Limburgse wielerconsul
Sjeng Duykers vaststellen, dat er
in dit seizoen maar drie week-
ends zijn dat in Limburg geen
wedstrijden plaatsvinden. Hoog-
tepunt is weer de Amstel Gold
Race, die op zaterdag 22 april
doorgaat. Start in Heerlen, finish
in Meerssen.
Op 26 mei arriveert Olympia
Ronde van Nederland voor ama-
teurs in Reuver. Waar van hieruit
de op een na laatste etappe, een
dag later, naar toe gaat is nog niet
bekend. Wel staat zo goed als ze-
ker vast dat de laatste etappe op
28 mei in Geleen zal finishen.
Achter de diverse plaatsnamen
op de kalender vindt men afkor-

tingen voor bepaalde categeriën
die daarverreden worden. De be-
tekenis van de afkortingen zijn:
P=profs, A=amateurs, J=junio-
ren, N=nieuwelingen, D=da-
mes, IW=Liefhebbers en vete-
ranen, JD=junioren-dames en
ND=nieuwelingen-dames.

De kalender 1989:
12 februari: Trainingsrit Geleen alle ca-
tegoriën; 19 februari: Trainingsrit Heer
alle categoriën; 26 februari: Trainingsrit
Obbicht alle categoriën; 5 maart: Trai-
ningsrit Heythuysen alle categoriën;
12 maart Gulpen clubkampioenschap-
pen L/V-D-JD-N-J-A; 19 maart Neer-
beek N-J-A; 26 maart Broeksittard L/V-
A; 27 maart Stem L/V-N-J-A; 8 april
Hel van Mergelland (Eijsden) D-N-J-A.
Voorwedstrijd N; 9 april Wolder N-J-A;
22 april Amstel Gold Race. Afwach-
tingscriterium in Meerssen voor ama-
teurs (interclub); 23 april Schweiberg
L/V-N-J-A; 30 april Berg en Terblijt
D-N-J-A; 4 mei Obbicht Bedevaartsron-
de voor alle catergoriën, uitgezonderd
P; 7 mei Nyswiller L/V-N-J-A; 15 mei

gezegd dat ik niet kan instaan voor zijn veiligheid als hij
in Geleen een wedstrijd zal fluiten. Ik heb hem dan ook
aangeraden om zijn gezicht, althans dit seizoen, in Geleen
niet meer te laten zien. Wij zullen krachtig protesteren
over de gang van zaken. Die twee punten zijn we echter
kwijt. Ik heb tegen bondsfunctionaris Rob van Rijswijk
gezegd dat het de scheidsrechters zijn die de kampioen
dit jaarbepalen".

De ijshockeybond heeft inmiddels twee scheidsrechters
uit Zweden laten overkomen om het arbitralepeil in Ne-
derland op te vijzelen. Kwalitatief zijn er maar twee of
drie ijshockeyscheidsrechters die topduels in de eerste
divisie aankunnen. Zaalberg: „Bij het duel vrijdagavond
Nijmegen tegen Smoke Eaters zal een van deZweden als
supervisor fungeren. Deze wedstrijd wordt dan geleid
door Stuiver een van de betere scheidsrechters". Deze
laatste uitspraak weerlegt Notten: „Ook Stuiver is een
van de thuisfluiters. Er zijn momenteel geen objectieve
scheidsrechters te vinden".

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

HEERLEN - Naar dewijze waarop scheidsrechter Chris
Van Agtmael zondagavond het ijshockeyduel Agpo Trap-
pers-Smoke Eaters (8-2) in Tilburg arbitreerde, zal door
Ernie Zaalberg van Selst, voorzitter van de scheidsrech-
terscommissie, een onderzoek worden ingesteld. Zaal-
berg, die reeds gistermorgen bij gerucht had vernomen
dater nogal gesjoemeld zou zijn met de spelregels, zal na-
der op de kwestie ingaan.

Hij stelde desgevraagd: „Als hoofd van de scheidsrech-
ters wil ik hebben dat er eerlijk en oprecht gefloten
wordt. De arbiter is een neutrale persoon en hij heeft de
plicht om te allen tijde zijn neutraliteit te behouden. In-
dien Van Agtmaal door zijn houding het duel heeft beïn-
vloed, zullen er tegen hem maatregelen genomen wor-
den. Op dit ogenblik wacht ik het rapport van de rappor-
teur af. Welke straffen ik zal opleggen houd ik voor mij.
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