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Staatssecretaris laat 253 scholen doorlichten

Grote lesuitval in voortgezet onderwijs
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Bijna één op de
tien lessen in het voortgezet
onderwijs valt uit. Op sommi-
ge scholen vindt zelfs een
kwart van de lessen geen door-
gang. Dat blijkt uit een onder-
zoek dat de onderwijsinspec-
tie in opdracht van staatsse-
cretaris Ginjaar-Maas (Onder-
wijs) heeft uitgevoerd. 253 van
de ruim 2000 scholen voor
voortgezet onderwijs werden
door de inspectie doorgelicht.

De lesuitval is volgens het rapport
vooral te wijten aan ziekte van de
docenten. Zon 25 procent van de
lesuitval is daarvan het gevolg. Ook
rapportvergaderingen, excursies,
werkweken en examens betekenen
veelal dat lessen niet doorgaan. Van
de 7,5 miljoen lesuren die per jaar
moeten worden gegeven, valt 12,7
procent uit. Door het inzetten van
andere docentenen roosterwijzigin-
gen wordt dat percentage beperkt
tot 9,2.

De lesuitval leidt tot grote proble-
men, zo constateert de onderwijsin-
spectie. Niet alleen lijdt dekwaliteit
van het onderwijs onder de lesuit-
val, ook komen ouders voor proble-
men te staan bij de opvangvan hun
schoolgaande kinderen. Als leerlin-
gen bij het uitvallen van een les de
straat opgaan, maken zij zich soms
schuldig aan vernielingen en win-
keldiefstallen.

Grondverschuiving vaagt dorpen weg
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voor. Tadzjikistan vormt onderdeel
van een zone, waar twee grote aar-
deschollen, Afrika en Arabië, in
noord- en noordoostelijke richting
tegen de Noordaziatische schol bot-
sen.

Er doen zich regelmatig schokken
voor, maar doordat derepubliek be-
trekkelijk dunbevolkt is vallen er
zelden slachtoffers. Ook de schok
van maandag, die tientallen secon-
den aanhield, was niet echt sterk,
maar wel voldoende om de fatale
aardverschuiving te veroorzaken.
Zij verraste de bevolking van beide
dorpen in haar slaap. Volgens het
hoofd van het officiële persbureau
van Tadzjikistan bestaater 'geen en-
kele hoop om overlevenden te vin-
den.

Meeite
Het onderzoek wijst uit dat de scho-
len de grootste moeite hebben om
lessen in te halen en roosterwijzi-
gingen door te voeren. Openstaande
vacatures beperken de mogelijkhe-
den lessen in te halen. Bovendien
klagen de docenten over de hoge
werkdruk, verminderde waardering
en lage salarissen.
Het ministerie van onderwijs wil
dat de scholen de problemen zelf
oplossen.

Volgens een woordvoerder van de
docentenvakbond NGL is het ech-
ter onmogelijk in zon leerplanreke-
ning te houden met ziekte van lera-
ren. Eenvoudig, omdat ziekte zich
onverwacht manifesteert. De
woordvoerder wijst erop dat het
ziekteverzuim onder docenten 7
procent bedraagt. Hij wijt dat aan
het feit dat docenten 'voortdurend
op hun tenen lopen, wat niet bevor-
derlijk is voor de gezondheid.

Verder meent de docentenvakbonddat de overheid vergoedingen moet
betalen voor vervangende leer-
krachten. Het ministerie van onder-
wijs wenst de eerste vier dagen dat
een vervanger voor de klas staat,
niet te betalen. Ook krijgen docen-
ten die een zieke collega vervangen
geen reiskostenvergoeding.

" FNV-prins Nico I overhandigt de CAO-proclamatie aan
directeur H. Haenen van Canton-Reiss.

Foto: FRANS RADE
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Bekeuringen
voor 120.000
hardrijders

Nederlandse
triomf bij

schaatsstrijd

DEN HAAG - De rijkspolitie heeft
sinds 1 mei 1988 ruim 120.000 pro-
cessen-verbaal opgemaakt tegen
automobilisten die de sedert die da-
tum geldende maximum snelheden
van 100 en 120 kilometer per uur op
snelwegenlieten voor wat zij waren.
Op 31 januari zullen rijkspolitie,
Justitie en Rijkswaterstaat aan de
vooravond van de personenauto-
RAI in Amsterdam ingaan op de re-
centste gegevens over te hard rijden
op autosnelwegen.

Surrealistische meester
Salvador Dali dood

FIGUERAS - Salvador Dali, de
wereldberoemde Spaanse sur-
realistische kunstenaar, is giste-
ren op 84-jarige leeftijd overle-
den. Volgens zijn arts, Carlos
Ponsati, stierf Dali om kwart
over tien. Zijn hart begaf het. De
kunstenaar was afgelopen
woensdag opgenomen in het zie-
kenhuis van Figueras met hart-
en ademhalingsproblemen. Er
"restte weinig hoop meer toen de
artsen donderdagavond ook nog
een longontsteking constateer-
den.

Niettemin bleef Dali tot op het
laatste moment bij zijn positie-
ven. Dat zei zijn advocaat, Mi-
guel Domenech, volgens, wie
Dali een zachte en natuurlijke
dood stierf.
Dali zal zaterdag worden begra-
ven onder de kristallen koepel
van het Dali-museum, dat is in-
gericht in het kasteel Pubol,
waar de kunstenaar woonde.
Bouwvakkers zijn er dé laatste
dagen onafgebroken in touw ge-
weest om een graftombe te bou-
wen. Aanvankelijk was aangeno-
men dat Dali naast zijn vrouw
Gala wilde worden begraven.

Depressief
Voor Daü, een van de laatsteoverlevenden van de generatie

van surrealistische kunstenaars
uit de jaren '20 en '30, had het le-
ven weinig zin meer na de dood
van zijn vrouw Gala in 1982. Hij
leidde sindsdien een terugge-
trokken leven, kampend meteen
voortdurende depressie. De ex-
centriekekunstenaar leed aan de
ziekte van Parkinson, die hem
het werken moeilijk maakte.

" Zie verder pqg. 3

" SalvadorDali
...excentriek...
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Inval FIOD bij
FC Groningen

GRONINGEN - Voetbalclub FC
Groningen wordt ervan verdacht
vanaf 1984 met zwart geld te hebben
geknoeid. De Fiscale Inlichtingen-
en Opsporingsdienst (FIOD) deed
gisteren invallen op het Oosterpark-
stadion en bij diverse van privé-
adressen van functionarissen van
de club.

De FIOD ging over tot deze actie
naar aanleiding van informatie van
diverse personen over het bestaan
van een zwart-geldcircuit bij de
club. Het onderzoek is gericht op
een groot aantal gevallen waarbij
zou zijn geknoeid met tranfersom-
men, het uitkeren van handgelden
en met het opgeven van de loonbe-
lasting. Praktijken waarbij vooral
de rol van voorzitter Renze deVries
aan de kaak zal worden gesteld.

..

Raad steunt burgemeester

Gilissen
stapt naar
de rechter

Van onze verslaggever 'VALKENBURG- De raad van Val-
kenburg heeft, na kort overleg van
alle fracties, unaniem besloten bur-
gemeester Paul Gilissen volledig te
steunen in zijn voornemen juridi-
sche stappen te ondernemen tegen
het weekblad Nieuwe Revu. Het
blad zal, zoals reeds eerder in deze
krant vermeld, deze week in een ar-
tikel onthullen dat met burgemees-
ter Gilissen valt te 'sjoemelen.
Twee journalisten van Nieuwe
Revu, zich uitgevend als vertegen-
woordigers van een nep-stichting,
kwamen in een gesprek met Gilis-
sen over een lokatie voor een semi-
permanente tentoonstelling, zoge-
naamd tot deze conclusie,

„De goede naam van U en de ge-
meente is in discrediet gebracht",
begon CDA-er Jo Philips, die van
een eerder aangevraagde interpella-
tie afzag als burgemeester Gilissen
de raad een gefundeerde verklaring
kon geven. „Wijwillen de interpella-
tie inruilen voor een motie om U te
steunen juridische stappen te on-
dernemen tegen deze aantijgingen",
verklaarde de CDA-fractievoorzit-
ter.
Een zichtbaar geëmotioneerde Gi-
lissen vroeg daarna de raad hem te
steunen tegen 'misdadige praktij-
ken van de pers', zoals hij het noem-
de. „Ik vind het een grof schandaal
dat mijn integriteit op die manier in
discrediet wordt gebracht", zei hij.
„De journalisten van Nieuwe Revu
dreigen met cassettebandjes. Nou
ze mogen op dit moment in dez€
raadszaal de banden afdraaien, als
zij inmiddels daar niet mee 'gesjoe
meld' hebben".

Ellende
Gilissen verklaarde dat lüj de zaak
van meet.af aan niet vertrouwd had.
„Maar ik kan die mensen niet buiten
de deur laten zetten. Stel dat het wel
integere mensen zijn en ze hebben
inderdaad iets te bieden, dan maakt
deraad mij terecht het verwijt dat ik
de heren niet aangehoord heb. Maar
als we in Nederland zo met elkaar
omgaan, wordt het een bittere ellen-
de", aldus Gilissen.

Valkenburgs burgemeester deelde
deraadsleden mee dat hij inmiddels
naar mogelijkheden had gezocht
om de beide journalisten voor de
rechter te dagen. „Laat mij dat nu
doen", verzocht hij de raad, „en stel
niet te veel vragen, want dan heb ik
mijn kruit verschoten. Ik beloof dat
ik elke stap of handeling met U zal
doorspreken".

De fracties in de raad besloten, on-
danks de eventuele financiële con-
cequenties, burgemeester Gilissen
te steunen. „Ik schuw deze aanpak
niet", waarschuwde Gilissen. „Mis-
dadigheid in de pers is even straf-
baar als een ander debet".

♦ Zie ook poging 13

FNV-prins 'dweilt'
langs autogarages

Van onze verslaggever
HEERLEN - Een beetje onwennig bewoog hij in zijn rokkos-
tuum.FNV-prins Nico I voeldezich gisteren niet helemaal op zijn
gemak onder zijn carnavalssteek met hoge verentooi. Gisteren
deed Nico Prigge, bestuurder van de industriebond FNV district
Limburg, een aantal garages in Zuid-Limburg aan om de FNV-
eisen in de lopende CAO-onderhandelingen in dekleinmetaal en
voor garages kracht bij te zetten. In zijn kielzog had hijeen heuse
raad van elf. Vandaag vereert de prins enkelegarages in Midden-
en Noord-Limburg met een bezoek.

" Zie verder pagina 11

Onderzoek
medische
zelftesters

DEN HAAG - Staatssecretaris
Dees van Volksgezondheid
gaat onderzoeken in hoeverre
een wettelijke regeling nodig is
voor 'diagnostische kits', be-
stemd voor patiënten of apo-
thekers om zelf in plaats van
een specialist een eventuele
ziekj.e vast te steljen.
Dees heeft dit gisteren de
Tweede Kamer laten weten in
antwoord op schriftelijke vra-
gen van SGP-fractieleider Van
der Vlies. Het Utrechtse bedrijf
ABC-Diagnostica heeft aange-
kondigd een groot aantal medi-
sche doe-het-zelf-tests op de
markt te brengen. Dees heeft
inmiddels doen verluiden dat
ook andere bedrijven met zelf-
testers willen komen.
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kunst

Schooljeugd
'verbeeldt'

blaasmuziek

VILT - Dat je met concourswerken meer
kunt doen dan ze 'kapot spelen' en ze daar-
na voorgoed in de kast opbergen gaat har-
monie Amicitia uit Vilt bewijzen. Het or-
kest, dat komend seizoen aan een bonds-
concours deelneemt, zal een van de con-
courswerken, de Chinese Folk Suite van
Barker, komende zondag op school gaan
uitvoeren. Het bijzondere aan dit concert
is, dat de Viltse schooljeugdhet werk visu-
eel gaat uitbeelden. Er is een bijna een uur
durend programma samengesteld, waarin
op de Chinese klanken wordt gedanstdoor
de kinderen, die zullen worden uitgedost
in kleurrijke door de moeders vervaardig-
de kostuums.

Het team van de basisschool van Vilt heeft

beetje herschreven, zodat de tekst beter
past bij de vijf delen van de Chinese Suite,
die suggestieve titels als 'Dansvan de leeu-
wen', 'Het vogeltje datfluit in een boom' of
'dans van de dienaren' hebben meegekre-

gen. Deze tekst zal worden gedeclameerd,
onderbroken door de muziek van de har-
monie en het spel van de kinderen.

Het idee van dit samenwerkingsproject
tussen harmonie en basisschool is afkom-
stig van Jan Martens, lid van het schoolbe-
stuur, voorzitter van de oudervereniging
én spelend lid van de harmonie. Het pro-
ject is op poterr* gezet in het kader van het
12'/2-jarig bestaan van het Katholiek On-
derwijs Vilt, maar samenwerking tussen
de school en de harmonie is er al langer.
Sinds vorig jaar presenteert Amicitia zich
geregeld op school, om de Viltse jeugd zo
vroeg mogelijk voor de blaasmuziek te in-
teresseren. Een initiatief, dat navolging
verdient.

Goede muziek maar weinig mensen, op kampioenswedstrijd

Sensationele
ontknoping
in Rodahal

door jos frusch
KERKRADE - Het venijn zat heel
duidelijk in de staart tijdens de
voor Limburgse begrippen matig
bezochte FKM-kampioenswed-
strijd, die afgelopen weekeinde in
de Rodahal werd afgehandeld. De
underdog, in casu fanfare Door
Samenwerking Sterk uit Aarlan-
derveen versloeg de gedoodverf-
de faforiet, fanfare Kunst en
Vriendschap Wittem. Het bete-
kende de sensationele ontkno-
ping van een concours, dat alleen
in de superieure afdeling span-
ning bracht.

Dat Aarlanderveen aan het langste
eind trok, kan geheel worden toege-
schreven aan de grotere durf van
het korps. Durf op het gebied van
programmering, op het gebied van
expressief musiceren en vooral ook
wat betreft de aanpak van de diri-
gent. Danny Oosterman liet zijn erg
jeugdige manschappen heel vrij
musiceren zonder de greep op het
geheel kwijt te raken. Zijn oppo-
nent JoKohl zette overal derem op,
speelde op safe en kwam daardoor
niet tot dat sprankelende, enorm be-
weeglijke spel, dat de uitvoering
van de Zuidhollanders kenmerkte.
De Sonate van Goorhuis in de visie
van Oosterman cum suis was een
openbaring: zoveel sfeer, zoveel te-
genstellingen. En wat een weldadi-
ge klank, en dat niet alleen in het
sax-register. Wittem kon daar
'slechts' een technisch briljante en
bijzonder overtuigende uitvoering
van 'the Cloud' tegenover stellen.
De voor dit niveau ongeschikte
Concertante Muziek van Hautvast
bleef te veel steken in het - overi-
gens zeer accuraat - spelen van de
noten. Daardoor kwam de oranje
wimpel terecht in het bezit van een
niet-Limburgs korps. En dat mag,
zeker in deze hoogste afdeling, heel
uitzonderlijk worden genoemd.

Uitmuntend
In de afdeling Uitmuntendheid de-
den de beide Limburgse korpsen
wat van hen verwacht mocht wor-
den: zij werden op overtuigende
wijze kampioen. Harmonie Concor-
dia uit Melick, die dit jaar een op-
merkelijke metamorfose van fanfa-
re naar harmonie heeft doorge-
maakt, bleek ook zonder direkte
concurrent bijzonder gemotiveerd.
Onder leiding van Harrie Wolters
speelden de 93 (!) voornamelijk
jeugdige muzikanten weer heel on-
gedwongen en fris van de lever met
een even compacte als doorzichtige

orkestklank (324 punten). Fanfare
St. Joseph uit Broekhem maakte
reeds door de repertoirekeuze -
twee werken uit de superieure afde-
ling - duidelijk met welke ambities
aan deze kampioenswedstrijd werd
deelgenomen. De tegenstrevers uit
Achtmaal, Noord-Scharwoude,
Stompwijk en Meddo hadden dan
ook geenenkele kans. Ze werden op
dertig punten gezet. Het prachtig
klinkend korps (326,5 punten) musi-
ceerde 0.1.v. Maurice Hamers in de
virtuoos gespeelde snelle delen
even indrukwekkend als in de
breed uitgesponnen langzame pas-
sages. Een verademing na vier zeer
matige optredens in deze afdeling.

(c) Standaard Uitgeverij n.v > Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. / 'sGravenhage

Ere-afdeling
Tamelijk verrassend was de ontkno-
ping in de ere-afdeling, sektie fanfa-
re. De drie deelnemers, afkomstig
uit het Brabantse Leende, Leveroy
en Swolgen, waren erg aan elkaar
gewaagd. Zelfs de jury bleek er de
nodige problemen mee te hebben:
twee juryleden gaven Swolgen het
hoogst aantal punten. De wimpel
ging echter naar de Philharmonie
van Leende (314 punten), die welis-
waar te brutaal, maar wel vol over-
gave en zelfverzekerd musiceerde.
De beide Limburgse korpsen stel-
den enigszins teleur. Leveroy (309,5
punten) speelde te degelijk en zon-
der verrassing, terwijl Swolgen
(311,5 punten) een hartstochtelijk
gespeeld eerste werk het volgen
door een saai en ritmisch erg ondui-
delijk tweede. En bovendien: welke
dirigent laat zijn solotrombonist zo
ordinair zijn instrument verkrach-
ten...?

In de sektie harmonie het de Ko-
ninklijke Harmonie van Heer 0.1.v.
Jos van de Braak er geen onduide-
lijkheid over bestaan, wie de kam-
pioenswimpel mee naar huis zou
nemen. Met dezelfde flair, waarmee
het orkest zich ook al op het bonds-
concours had getoond, wist deKo-
ninklijkeHarmonie van Heer ook in
Kerkrade indruk te maken. De pia-
nissimo-inzetten van de klarinetten
waren een juweeltje, de opbouw in
de langzame delenperfect. Wanneer
het orkest in de snelle delen wat
minder onstuimig had gemusi-
ceerd, zouden er nog meer dan de
327 verkregen punten mogelijk zijn
geweest.

Spannend was ook de strijd in de af-
deling superieur sektie harmonie.
Drie Limburgse harmonieën, die op

de bondsconcoursen alle drie 'lof
hadden gespeeld, traden met elkaar
in het strijdperk: St. Caecilia uit
Blerick 0.1.v. Sef Suilen, de Oude
Harmonie van Eijsden 0.1.v. Jean
Steutelings en I'Union uit Heythuy-
sen 0.1.v. Henrie Adams. Zij hadden
aan harmonie St. Radboud uit Ke-
thel 0.1.v. Limburger Jan Segers een
uitstekend tegenstrever, die zich
met 324,5 punten tussen de Lim-
burgse korpsen wist te nestelen.
Harmonie I'Union uit Heythuysen
werd eindelijk een terechte kam-
pioen, omdat het korps zowel qua
musiceerwijze als ook qua repertoi-
rekeuze verder bleek te zijn dan de
andere harmonieën. De bruisende,
bijzonder levendige uitvoering
werd beloond met 334,5 punten. De
jury bleek het meest gecharmeerd
van de uitvoering van het voor ama-

teurs haast onspeelbare Creneaux
van Fontyn. Begrijpelijk, want het
is ongelooflijk hoe een orkest uit
zon notenbrij enig klankresultaat
kan puren.
Harmonie St. Caecilia uit Blerick
(327 punten) musiceerde heel beel-
dend en evenwichtig van opbouw,
al was de orkestklank zeker niet
stralend, doordat het trompetregis-
ter niet echt uit de verf kwam. De
Oude Harmonie van Eijsden (330,5
punten) speelde de zeer moeilijke
Symphony for Band van Bilik, het
verplicht werk van de eerste divisie
op het komend WMC, heel beweeg-
lijk en muzikaal en met een bijzon-
der transparante orkestklank - het
korps had voor deze uitvoering best
een paar puntjes meer verdiend -
maar kon dit niveau in het tweede
werk niet voortzetten.

" Een juichendefanfare Door Samenwerking Sterk uit Aarlanderveen direct na de prijsuitrei-
king op het podium van deRodahal in Kerkrade. Onder leiding van dirigent Denny Oosterman
(midden) versloeg het korps tot veler verrassing defavoriete muzikanten van Kunst en Vriend-
schap uit Wittem. F°*°: CHRISTA HALBESMA

Schaterlachen met
toneelgroep MenS

HEERLEN - We hebben ons koste-
lijk geamuseerd. Geschaterd heb-
ben we, drie bedrijven lang. Het
blijspel 'En ik dan?', van Emmy M.
G. Schmidt gaf daar aanleiding toe.
Een ijzersterke, geestige tekst, die
echter niet tot zijn recht zou komen
als acteurs en actrices hem niet op
de juiste wijze zouden interprete-
ren. De spelers van Toneelgroep
MenS (Mise en Scène), onder regie
van Herman Lutgerink, sprongener
echter mee om op een manier die de
tevredenheid van de schrijfster ze-
ker zou kunnen wegdragen. Dit
stuk, uit de jarenzeventig, door pro-
fessionele toneelgroepen elders in
Nederland ook al succesvol opge-
voerd, zagen we zaterdag in het Ge-
meenschapscentrum te Heksen-
berg-Heerlen. MenS nam het op het
repertoire bij gelegenheid van zijn
15-jarig bestaan.
Een jongeman heeft fraude ge-
pleegd bij zijn baas, directeur van
een stichting met zogenaamd ideële

doelstellingen. Zijn doortastende
moeder wil hem een handje helpen
om het bedrag aan te zuiveren, voor-
aleer iemand er de lucht van krijgt.

Dat moet wel tot verwikkelingen
leiden! Annie Schmidt gaat met dat
gegeven meesterlijk om. Daar speel-
de op zijn beurt amateurtoneel-
groep MenS op in. Als gast-hoodrol-
speelster had 'MenS Tilly van der
Kooij, van M'46, binnengehaald.
Een mooie troef! De rol van de vin-
dingrijke moeder, alias juffrouw
Heikamp, was deze actrice op het
lijf geschreven. De teksten rolden

overtuigend van haar lippen, niet al-
leen, ze gingen gepaard met bijbe-
horende, ongedwongen gebaren en
met, niet-overdreven, mimiek. Zij
vooral liet de toeschouwers opti-
maal genieten. Dat kon zij dank zij
haar medespelers: Paul de Block als
haar zoon Han Reuling, Jan Palmen
als werkgever Vos, José Greten als
manusje-van-alles, Bats, en Connie
Govers als de aankomende roman-
schrijfster juffrouw Nahuys. Voor
Jan Palmen was de moeilijke opga-
ve zich tegenover een welhaast per-
fecte 'juffrouw Heikamp', liefheb-
bende moeder, intrigante-uit-nood-

zaak, Tilly van der Kooij, waar te
maken. Deze actrice beheerst met
haar persoonlijkheid en met het
timbre van haar stem de scène. Ze
speelt met een natuurlijkheid en
een élan die 'mijnheer Vos' wel een
tikje minder-geroutineerd moeten
doen overkomen. In de aanvang
duurde het even vooraleer haar to-
neelzoon Han de toeschouwers in
zijn spel kon doen geloven. Maar
eenmaal op dreef, bleek ook deze
jonge acteur uit het goede hout te
zijn gesneden. Lof ook voor José
Greten in een, in feite, ondankbaar
rolletje. Connie Govers hebben wij
eveneens ervaren als een veelbelo-
vend aankomend actricetje.

De spontane lachsalvo's uit de zaal
spraken boekdelen. Het, goede, blij-
spel heeft, evenals toneelgroep
MenS, weer eens zijn bestaansrecht
bewezen.

mya maas

recept
Gevulde bleekselderij
Benodigdheden voor 4 personen: 8
stengels bleekselderij, 1 rijpe avo-
cado, 2 eetlepels citroen- of limoen-
sap, 200 g roomkwark, 1 eetlepel
cognac, zout en versgemalen peper.

Snijd het groene blad van de bleek-
selderij af en scheid de stengels bij
de basis. Was de stengels, droog ze

af, verwijder lelijke plekken en
snijd ze in stukken van 10 cm leng-
te. Snijd de avocado overlangs
door, verwijder de pit en schep het
vruchtvlees met een lepel uit de
schil. Roer het vruchtvlees van de
avocado met het citroen- of limoen-
sap, de kwark en de cognac tot een
smeuïge crème. Breng dit mengsel
op smaak met zout en versgemalen'
peper. Doe de crème in een spuit-
zak met een kleine gekartelde

spuitmond en spuit het in de stuk-
ken bleekselderij, of verdeel de crè-
me met een lepel over de stukken
selderij en druk hem vast. Leg de
gvulde selderij in een schaa enbe-
waar het gerecht tot vlak voor het
serveren in de koelkast.
TIP: Serveer hierbij geroosterd wit-
brood.

hub meijer

Geëngageerd duo
op INTRO-concert

MAASTRICHT - De Stichting IN-
TRO - het Zuidnederlands po-
dium voor hedendaagse serieuze
(kamer)muziek - is 1989 voor-
spoedig begonnen. Het geënga-
geerd musicerend duo Robert
Szreder (viool) en Peter Zimmer-
man (piano) bracht afgelopen zon-

dagmiddag een uitstekend con-
cert in een opvallend goed bezette
aula van de Maastrichtse Stedelij-
ke Muziekschool. Uitgevoerd
werden een zestal composities
voor viool en piano van resp. Lui-
gi Dallapiccola, Dmitri Sjostako-
vitsj, Dimitri Terzakis, Witold Lu-
toslawsli, Krzysztof Penderecki
en Georg Antheil.

Literatuur voor viool en piano is er
in overvloed, al zal men op de mees-
te kamermuziekconcerten voor
deze " bezetting amper 'nieuwe'
20ste-eeuwse stukken aantreffen.
Mogelijk dat vele duo's bevreesd
zijn niet serieus genomen te wor-
den bij de krakjes, plofjes, piepjes
en ploepjes, die ze bij hedendaagse
composities vaak moeten produce-
ren en zich daarom angstvallig hou-

zantijnse kerkmuziek in zijn virflj
ze Etude chromatique uit 1984-
-vooroorlogse tweede sonate v
Antheil vormde een briljante on*
rieuze uitsmijter van dit con<?
Het stuk is doorspekt met süfleK
ten, jazz-elementen, saloonrn'Jrj
en grandioze kitsch a la ChaJ"Ives en John Cage, waardoor an"^zijds mijn vooroordeel tegen
Amerikaanse 20ste-eeuwse kvn\
muziek (in de USA is men het O
boy-tijdperk nog steeds niet o,
groeid) weer eens bevestigd vtf,
Maar dat deed niets af aan het ?
dat Robert Szreder en Peter l&
merman ons op een van het beF
tot het einde boeiende wlize3,
fraaie spiegel voorgehouden "*ben van de muziek voor viool
piano van na 1945.

peter p. grav^

kunst en cultuur
redactie: jos frusch

den bij de bekende werken uit de
eerste helft van deze eeuw. De sinds
1974 in ons land woonachtige Pool-
se violist Robert Szreder en de Ne-
derlandse pianist Peter Zimmer-
man maakten duidelijk dat er ook
na de Tweede Wereldoorlog inte-
ressante 'gewone' muziek voor
viool en piano ontstaan is. Genoem-
de, uiteenlopende componisten
schreven immers expressieve mu-
ziek, stoelend op de neo-romantiek.
Alleen bij Penderecki's tweede van
de drie Miniaturen uit 1960 was een
ongebruikelijke speelwijze voorge-
schreven: door tegen de vleu-
gelklep gespeelde viooltonen wer-
den resonerende pianoklanken op-
gewekt. Naast Dallapiccola's 'Due
Studi', met een ingetogen, gevoelig
klinkende Sarabande en een uit-
bundige Fanfare e Fuga zijn de
twee Poolse composities voor de
hedendaagse muziekliteratuur bij-
zonder waardevol.

Sjostakovitsj's sonate opus 134 uit
1968 is ondanks de overtuigende
vertolking van het duo door de vele
banale en triviale gedeeltes toch
van een ander muzikaal niveau dan
de drie voorafgaande werken. Dat
geldt ook min of meer voor het stuk
van de Griekse componist Terza-
kis; hij stopte veel folklore en By-

Volksverhalen
in Limbricht

LIMBRICHT - Ir. J. Schlö#*|
voorzitter van de Stichting t"L,
burgs Volkskundig Centrum,
bricht opent donderdag 26 ja"^
om 19.30 uur in het kasteelmuse^de expositie 'Limburgse vo^Ljj
halen in woord en beeld. Direct
Prof. Dr. S. Top en wetenschap^,
lijk functionaris Drs. E. Tielem*
houden een inleiding. Conserva (
Drs. C Jansen-Rompenen educa"
medewerker J. Meuwissen verZ,,.
gen een rondleiding in de tento
stelling. Om 20.15 uur volgt een'
ceptie. De tentoonstelling loopl
en met 5 maart.
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Cunstig
v 'gens de minister werkt zijn
l yrstel niet alleen gunstig uitvoor

ide groepen, er zijn ook verban-
jjn friet de aftrekbare ziektekosten
Ij buitengewone lasten (een ander
l'"ekpunt van de Kamer), terwijl
en Vendien alleenstaande bejaarden
v arbeidsongeschikten er profijtan hebben.

" e bewindsman ging gisteren niet
0 °P een idee van WD'erDe Grave
$ gedurende één jaarcirca 200.000
aanstaanden die er door Oort op
«uiHmit Saan- een toeslaS van 500
Vai, ?n netto te Beven- De kosten
*** dit voorstel, 100 miljoen, wilDe

Grave dekken bij de begroting 1990.
Het voorstel van de WD-er wordt
gesteund door het CDA. Ruding zal
vanavond reageren als het Oort-de-
bat verder gaat.

Ten aanzien van een voorstel-De
Grave (WD), gesteund door CDA
en PvdA, om deaftrekbaarheid van
ziektekosten als buitengewone las-
ten ruimer toe te staan dan hetkabi-
net tot nu toe van plan was, verzette
Ruding zich niet meer. Door het
voorstel-De Grave wordt het aantal
mensen dat ziektekosten niet langer
als buitengewone last zou kunnen
aftrekken met 300.000 beperkt. In
het * kabinetsvoorstel werden
600.000 mensen van deze mogelijk-
heid afgesneden. De wens van de
Kamer kost Ruding 150 miljoen gul-
den aan eerder gedachte opbreng-
sten.

Andere voorstellen van de Kamer
die Rudings sympathie kregen wa-
ren: - handhaving van aftrekbare
kosten voor computers e.d boven
800 gulden per jaar (PvdA, CDA,
WD), - handhaving aftrekbaarheid
kosten verblijf buiten de woon-
plaats tot 750 gulden per dag (CDA,
PvdA, WD), -handhaving aftrek-
baarheid bezoek congressen: onver-
kort tot 1000 gulden en van de kos-
ten tussen 1000 en 4000 gulden 75
procent. Daarboven geldt geen af-
trek meer (WD, CDA, PvdA), -scherpere definitie van aftrekbare
kosten voor de werknemer (PvdA,
CDA, VVD).

Grote nederlaag
Congrespartij

va^ DELHI -De Congrespartij
bj 'ac Indiase premier Rajiv Gand-
ia» ft een verpletterende neder-
vo^ geleden bij de verkiezingen
del;

r °et staatsparlement in de zui-
«Jke deelstaat Tamil Nadu.

D», Tamil Nationalistische Partij
de j£ won meer dan 150 zetels van

zetels in het staatsparlement,
heirirt?cc deze PartiJ de meerder-
slep, °ezit. De Congrespartij kreeg

ts 30 zetels en werd naar de
*nd plaats verdrongen door een
tjj ?re lokale partij. De Congrespar-
gt-p^eeft sinds twintig jaar nooit
NanP kunnen krijgen op Tamil
WeïJ' e nederlaag van zijn partij
ke ent niet alleen een persoonlij-
Brö °°k een politiekeklap voorerr>ier Rajiv Gandhi.

Alleenstaanden
Ruding wees opnieuw voorstellen
van PvdA en D66 om iets te doen
voor de alleenstaanden van de
hand. Hij toondezich niet bereid het
schrappen van de alleenstaanden-
toeslag in de belastingen te herover-
wegen, zelfs niet als deze beperkt
zou worden tot de groep diekeihard
kan aantonen dat men ook alleen
woont.

Veelzijdig, provocerend en cynisch

Dali, aanbeden
en verafschuwd

Vervolg van pag. 1
ah werd door sommigen aanbe-

den omdat hij de burgerlijke ze-
"jen en gewoonten aanviel maar
2°°r anderen verafschuwd. De

schrijver George Orwell
n°emde Dali ooit 'zo anti-sociaal
ff s een vlo. De kunstenaar zelf

ond borg voor tal van provoce-
ende en cynische uitspraken.

£° noemde hij eens het verschil
hem en een gek 'dat hijmet gek was.
veelzeggende uitspraken

"aren: „Als schilder ben ik een
"nddelmatig artiest. Als ik méergelijk met Vermeer of Velas-
&rhf beschouw ik mezelf als eencrite artistiekeramp. Maar als ik■ne vergelijk met tijdgenoteo,nan ben ik de beste. Niet dat ik
»« i

Den ' maar de anderen zijnf? slecht. Ik heb meer bewonde-
'ng voor architecten, die een

eerlijk beroep hebben."
»Ik ben een exhibitionist. Het le-
le^ lS..te kort om onopvallend te

eJ\- ..De dood is het enige
Probleem dat me bezighoudt en
"ne beangstigt. Maar dat zal zich
j£> net laatste moment wel rege-

De 'goddelijke' Dali, zoals de
Kunstenaar zichzelf placht te

noemen, was naast schilder, te-
kenaar en etser ook filmer, foto-
graaf, ontwerper van juwelen,
meubels, decors en kostuums
voor ballet en film, en voorts
schrijver van filmscenario's, ro-
mans en vooral polemische es-
says. Enkele jaren geleden nog
verbond hij zijn naam aan een
kostbaar parfum, waarvoor hij
fles en verpakking zelf ontwierp.

Politiek
Wat depolitiekbetreft, heeft Dali
ooit gezegd: „De politiek, dat is
een'schuine mop van de geschie-
denis. De monarchie is het enige
concept dat volkomen bovenna-
tuurlijk was: zij is afkomstig van
God en vervolgens rigoreus via
een genetische code overge-
bracht." „Ik ben tegen vrijheid-
Ik ben voor de Heilige Inquisitie.
Vrijheid is kolder en dat is de re-
den waarom alle landen tenon-
dergaan aan teveel vrijheid."

Aangenomen wordt dat Dali
multimiljonair was, maar de om-
vang van zijn fortuin is niet be-
kend. De inhoud van zijn testa-
ment zal pas over twee weken
worden bekendgemaakt. Dali
heeft een zuster, de 80-jarige Ana
Maria Dali, met wie hij al jaren
geen contact heeft gehad. Hij
had geen kinderen.

Minister Ruding komt Ka mer tegemoet

Vaste belastingaftrek
bejaarden omhoog

?EN HAAG - Bejaarden en arbeidsongeschikten krijgen een
vaste belastingaftrek voor kosten die verband houden

£et hun situatie. De vaste kostenaftrek, onderdeel van de bui-
pgewone lasten, gaat voor alleenstaande bejaarden en ar-
?eifisongeschikten van 500 naar 750 gulden per jaar, voor ge-

iden van 1000 naar 1500 gulden per jaar. Minister Ruding
financiën) heeft dit gisteren in de Kamer laten weten. De re-
ding kost hem tien miljoen gulden per jaar.

st!,bewindsman zei met zijn voor-
d ' tegemoet te willen komen aan

van de Kamer om iets ex-
|fl s te doenvoor bejaarden met een„ 'n Pensioen in de belastingplan-n volgens Oort.

Defensieuitgaven tien procent omlaag

Eenzijdige inkrimping
strijdkrachten in DDR

OOST-BERLIJN - De Duitse De-
mocratische Republiek krimpt in
de periode tot eind 1990 eenzijdig
haar strijdkrachten in met 10.000
man en haar defensieuitgaven met
tien procent. Dit zei de Oostduitse
leider, Erich Honecker, gisteren in
een toespraak op een banket ter ge-
legenheid van het bezoek van de
Zweedse premier, Ingvar Carlsson.
Bij de inkrimping van de strijd-
krachten gaat het om het verdwij-
nen van 600 tanks ofwel zes regi-
menten en van een squadronvan 50gevechtsvliegtuigen. De tanks zul-
len tot schroot worden verwerkt of
aangepast voor civiel gebruik. Ho-
neckerzei ook dat de eerste Sovj et-tankdivisies en andere troepen zijn
land dit jaar verlaten en de rest in
1990.
Sovjetleider Michail Gorbatsjov

verklaarde vorige maand in de VN
dat de Sovjetunie tot eind 1990
50.000 man troepen en 5.000 tanks
zal terugtrekken uit de DDR, Tsje-
choslowakije en Hongarije. De
Oostduitse strijdkrachten tellen
volgens westelijke schattingen
176.000 man, van wie 94.500 dienst-
plichtigen.

De Sovjettroepen in de Duitse De-
mocratische Republiek zijn 380.000
man sterk. Het is het sterkste Sov-
jetcontingent buiten de Sovjetunie.
Volgens Honecker wil de Sovjet-
unie dit jaar uit de DDR twee tank-
divisies terugtrekken, twee tankoe-
fenregimenten en acht verschillen-
de bataljons van andere gevecht-
seenheden. Volgend jaar, naar hij
zei, nog eens twee tankdivisies, één
luchtlandingseenheid, drie oefenre-

gimenten, waarvan een tankeen-
heid, en drie bataljons van andere
gevechtseenheden.

Topambtenaren: volgend kabinet komt geld te kort

Overheidsuitgaven
moeten verder omlaag
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Een volgend kabinet
komt geld te kort. Bij een verwachte
economische groei van 2,5 procent
is er onvoldoendefinanciële ruimte
om het financieringstekort van de
overheid verder terug te dringen,
belastingen en premies te verlagen
en ook nog extra activiteiten te be-
talen. Om het financieringstekort
jaarlijks te kunnen beperken zal
verder bezuinigen op de overheids-
uitgaven onontkoombaar zijn. Dit
zeker gezien een weer aantrekkende

inflatie (twee procent per jaar). In
het begrotingsbeleid zal daarnaast
voorrang gegeven moeten worden
aan investeringen boven consump-
tieve uitgaven. Dit staat in een ad-
vies dat de Stuurgroep Begrotings-
ruimte voor het kabinet heeft opge-
steld. Het is gistermiddag openbaar
gemaakt.

In de stuurgroep zaten topambtena-
ren van Financiën, Economische- ,
Sociale-, Algemene- en Binnenland-
se Zaken alsmede vertegenwoordi-
gers van het Centraal Planbureau,

de Nederlandsche Bank en het So-
ciaal-Cultureel Planbureau.
Volgens de stuurgroep moet een
volgend kabinet hoe dan ook door-
gaan met het terugdringen van het
financieringstekort. Dit moet van
5,25 procent in 1990 dalen naar twee
procent. Dat lage percentage is door
een volgend kabinet evenwel nog
niet te bereiken. Wel zal een volgend
kabinet het tekort jaarlijks met 0,5
tot 0,75 procent moeten beperken.
In ieder geval moeten meevallers bij
de aardgasbaten, veroorzaakt door

gasexport, hiervoor bestemd wor-
den. Meevallers bij de gasbaten in
het binnenland kunnen gebruikt
worden voor lagere belastingen.

Een beperking van het financie-
ringstekort met het aanbevolen per-
centage acht de stuurgeoep nodig
wil de staatsschuld (nu 274 miljard
gulden) nietverder oplopenen in de
tweede helft van de jaren negentig
kunnen gaan dalen. Eenzelfde ver-
haal gaat op voor de rentelasten die
de overbeid heeft op leningenter fi-
nanciering van de staatsschuld. In-
dien een hogere economische groei
dan 2,5 procent per jaar bereikt kan
worden, gaat dit proces gemakkelij-
ker, aldus de stuurgroep.
Voor de toekomst beveelt de stuur-
groep onder meer aan: realistischer
meerjarenramingen, het aanpakken
van regelingen die geen financieel
maximum kennen, en het bepalen
van een uitgavennorm in de sociale
zekerheid. De stuurgroep stelt ver-
der voor om twee jaar na de kabi-
netsformatie de mogelijkheid te
openen het kabinetsbeleid te herij-
ken.

binnen/buitenland

Ook verzet tegen afschaffen vrije zaterdag

Meeste Nederlanders
tegen langere werkweek

Van onze redactie economie
- Werkgeversvoorstellen omfle arbeidstijdverkorting ongedaan te maken

*ö de veertig-urige werkweek weer in te voe-
jjn.vallen bij de meerderheid van de Neder-
J^ders niet in goede aarde. Slechts vier op
Qe tien mensen, en vooral mannen, voelen

daar eventueel wat voor.
Nog veel groter is de weerstand tegen het af-
schaffen van de vrije zaterdag. Daar gaat
driekwart van de volwassenen niet mee ak-
koord. Dat blijkt uit een telefonische enquête
die het bureau Burke-Inter/view in opdracht
van de Industriebond FNV heeft uitgevoerd.

De bond wilde met het onderzoek onder 500
telefoonabonnees achterhalen hoe groot de
steun voor eventuele acties in de metaalnij-
verheid is. Ongeveer de helft van de onder-
vraagden bleek er van op de hoogte te zijn dat
er in de metaalnijverheid onderhandelingen
aan de gang zijn. Het merendeel heeft begrip
voor zachte acties in de sector.
De werkgeversvoorstellen om werknemers
in deze sector bij ziekte twee vakantie- of
ATV-dagën in te laten leveren, kan op weinig
bijval rekenen. Slechts een kwart van de on-
dervraagden, alweer meer mannen dan vrou-
wen, vond dit een redelijk plan. Mannen ge-
ven ook meer steun aan het voorstel de ko-
mende twee jaargeen loonsverhoging door te
voeren. In het totaal was 30 procent het met
dat idee eens, maarvan de mannen voelde 36
procent ervoor en van de vrouwen slechts 23
procent.

Schadevergoeding
slachtoffer incest

ROERMOND - Vierduizend gulden
smartegeld moet F. W. uit Tegelen
betalen aan zijn 26-jarige zus M. W.
uit Heerlen omdat hij haar geduren-
de twee jaar sexueel misbruikte. Dit
heeft arrondissementsrechter mr A.
Schrickx uit Roermond bepaald.
Het is voor het eerst, veronderstelt
mrHaverhoek uit Geleen, dat in Ne-
derland smartegeld in een incest-
zaak wordt toegewezen.

De rechter noemt het in zijn vonnis
begrijpelijk dat het slachtoffer zo
lang gewacht heeft voordat ze de
hulp van een advocate inriep. „Dat
is vaak het verwijt dat slachtoffers
horen 'waarom wordt zolang ge-
wacht?'. Heel belangrijk is dat dui-
delijk verschil wordt gemaakt tus-
sen zich niet verzetten tegen incest
en toestemming geven", aldus de
advocate van het slachtoffer.

In 1987 stapte de vrouw uit Heerlen,
gesteund door de organisatie 'Rech-
tenvrouw' naar de rechter en eiste
een schadevergoeding van 35.000
gulden van haar broer. De broer
misbruikte de vrouw van haar 12de
tot 14de jaar. Ook haar vader en een
andere broer zouden de vrouw ge-
durende enkele jaren sexueel heb-
ben misbruikt.

Probleem dreigt
bij studie-

financiering
DEN HAAG- De invoering van een
OV-jaarkaart voor alle studenten
kan onmogelijk op hetzelfde mo-
ment plaatsvinden,als de privatise-
ring van de studieleningen.

De informatiseringsbank, uitvoer-
der van de wet studiefinanciering,
heeft minister Deetman eind vorig
jaaral gewaarschuwd voor de enor-
me technische problemen die ont-
staan wanneer beide operaties tege-
lijkertijd hun beslag moeten krij-
gen. Het ministerie van Onderwijs
bestrijdt dat nu al vaststaat dat de
twee operaties niet gecombineerd
kunnen worden.

In een brief die Deetman vandaag
naar de Tweede Kamer stuurt
schrijft de hoofddirectie van de in-
formatiseringsbank dat invoering
van deOV-jaarkaart 'mogelijk' maar
'risicovol' is. De minister zal waar-
schijnlijk moeten besluiten de over-
hevelingvan de studieleningen naar
debanken enigetijd uit te stellen, zo
wordt in Den Haag aangenomen.
Deetman kan daardoor een deel van
de voor 1989 aangekondigde bezui-
nigingen op de studiefinanciering
niet halen. Uitstel van de privatise-
ring van de leningen betekent een
financiële strop van circa 200 mil-
joen gulden.

Procureur bij
aanslag gedood

ATHENE - Een procureur bij het
Griekse Hooggerechtshof is gister-
avond bij een aanslag om het leven
gekomen. Het slachtoffer, de 61-jari-
ge Anastasios Bernardis, werd bij
zijn woning in Athene door vijfko-
gels getroffen en was op slag dood.
De aanslag werd uitgevoerd door
twee mannen op een motor. Van
hen ontbreekt elk spoor.

Nieuwe methode
Aidsbestrijding

UTRECHT - Onderzoekers uit de
Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk hebben een nieuwe me-
thode ontwikkeld om ernstig zieke
aidspatiënten weerbaarder te ma-
ken tegen het Aidsvirus. Na de eer-
ste proeven met de behandeling
lijkt deze methode te werken. Dat
staat in het nieuwste nummer van
de Gay Krant dat vandaag ver-
schijnt.

De Gay Krant heeft onder meer ge-
sproken met dr Max Peruts, Nobel-
prijswinnaar in 1962, die de behan-
delwijze in het blad een doorbraak
en een uiterst belangrijke ontwikke-
ling in de strijd tegen Aids noemt.
Bij de methode, de zogenoemde
passieve immuuntherapie, wordt
gebruik gemaaktvan het bloedplas-
ma van seropositieven, mensen die
met het Aidsvirus zijn besmet. Deze
mensen zijn ondanks de besmetting
niet ziek, omdat hun bloed rijk is
aan antistoffen die het virus tegen-
houden. Het nieuwe plasma remt
volgens de onderzoekers de afbraak
van het immuunsysteem en de af-
weermechanismen komen weer in
opstand tegen het virus. De Natio-
nale Commissie Aids-Bestrijding
(NCAB) sprak van een 'hoopgevend
experiment, maar zeker geen door-
braak.

punt uit
" Verhinderd
De Poolse veiligheidsdienst
heeft gisteren in Warschau een
persconferentie verhinderd
van de leider van derechtse op-
positie-partij 'Nationalistische
Confederatie voor een Onaf-
hankelijk Polen' (KPN). De
KPN behoort tot de oppositie-
groeperingen die door de Pool-
se autoriteiten als 'extremis-
tisch' worden afgeschilderd.

" Brand
Het boeddhistische klooster in
de Nepalese plaats Tyanboche
is door een brand 'nagenoeg'
verwoest. Waarschijnlijk is de
brand veroorzaakt door kort-
sluiting. Dorpsbewoners en
buitenlandse toeristen hebben
de monniken geholpen om reli-
gieuse geschriften en andere
onschatbare kunstvoorwerpen
uit de vlammen te redden.

" Gevallen
Een 4-jarig meisje uit Tilburg is
gisteren overleden aan de ge-
volgen van een val van de zes-
tiende verdieping van een flat-
gebouw. Het was op de balu-
strade geklommen, nadat een
pak kattenvoer naar beneden
was gevallen.

" Grenada
De regeringspartij van Grenada
(NNP) heeft sinds het weekein-
de een nieuwe leider. Keith
Mitchell versloeg op het partij-
congres de zittende partijleider
en premier, Herbert Blaize, met
190 tegen 155 stemmen. Eind
van het jaar worden er parle-
mentsverkiezingen gehouden.

" ETA-bestand
De Baskische afscheidingsbe-
weging ETA heeft het oude be-
stand met de regering 'eenzij-
dig' verlengd tot april van dit
jaar. Ook kondigde de organi-
satie de vorming aan van een
comité voor onderhandelingen
tussen de Spaanse regering en
de ETA. Madrid is zeer ver-
heugd met de verlenging van
het bestand, maar er werd ge-
prikkeld gereageerd op de
ETA-stelling dat er al afspraken
voor onderhandelingen zijn.

" Vermoord
Singalese activisten hebben in
Urubokke een kandidaat van
de oppositionele Srilankaanse
Vrijheidspartij SFLP met drie
van zijn medewerkers met
zwaarden omgebracht. Aange-
nomen wordt dat de moord op
Siripala Ratnayake die zou
deelnemen aan de parlements-
verkiezingen op 15 februari het
werk is van leden van het ex-
treem linkse Volksbevrijdings-
front JVP.

" Minder
Volgens Thailand kloppen de
cijfers over het aantal uit Kam-
puchea teruggetrokken Vietna-
mese militairen niet. Vorig jaar
zijn hooguit 15.000 tot 18.000
Vietnamese militairen naar
huis teruggekeerd en niet
50.000, zoals de regering in Ha-
noi zegt. Er bevinden zich in
Kampuchea nog circa 100.000
Vietnamese militairen.

" Strafexercitie
Drie politie-recruten zijn na een
strafexercitie eind vorige week
in het Zuidafrikaanse thuisland
Ciskei ingestort en overleden.
Twaalf liggen met uitputtings-
verschijnselen in het zieken-
huis. Bij de exercitie werden de
mannen gedwongen zandzak-
ken te dragen naar de politie-
school in Bisho, de hoofdstad
van Ciskei. Ciskei is een van de
vier thuislanden die door Zuid-
Afrika beschouwd worden als
onafhankelijke staten, maar
niet als zodanig erkend worden
door andere landen.

" Zelfmoord
De man die zondag in het Nue-
nen door verbranding om het
leven is gekomen, heeft zichzelf
in brand gestoken. Het gaat om
een Eindhovenaar die al gerui-
me tijd depressief was.

" Defensie
MinisterBolkestein van Defen-
sie wil haast achter een inte-
graal defensie-beveiligings-
plan. Hij verwijst, om zijn
standpunt te benadrukken,
naar de sabotage-acties tegen
NFS-vliegtuigen in december.
Actievoerders veroorzaakten
toen een schade van 700.000
gulden. Volgens Bolkestijn ko-
men er in de periode 1989-1993
beveiligingsmaatregelen die in
totaal 147,4 miljoen gulden
gaan kosten. Tussen 1984 en
1988 werden 233,8 mihoen gul-
den aan beveiliging uitgege-
ven.

" Gesprek
Zuid-Korea heeft gisteren inge-
stemd met het voorstel van
Noord-Korea voor een voorbe-
reidend gesprek op 8 februari
in de grensplaats Panmunjom.
Vertegenwoordigers van beide
landen zullen hier de top-ont-
moeting moeten voorbereiden
tussen de leiders van de twee
landen.
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"Argentinië is gis-
teren opnieuw opge-
schrikt door een re-
bellerende actie te-
gen de regering van
president Raoul Al-
fbnsin.
Een gewapende
groep van circa vijf-
tig burgers, die zich-
zelf hét 'Nieuwe Ar-
gentijnse leger'
noemt, voerde een
aanval uit op een le-
gerkamp buiten de
hoofdstad Buenos
Aires. Inmiddels
heeft het leger de ka-
zerne 'militair onder
controle', hoewel
nog enkele rebellen
zich verschansen in
de gebouwen. Men
hoopt echter zonder
verder bloedvergie-
ten de muiterij te
beëindigen. Bij de
gevechten zijn min-
stens 20 rebellen om-
gekomen of gewond
geraakt. Zeker vier
soldaten vonden de
dood.

FOTO: politieman-
nen helpen een sol-
daat die bij scher-
mutselingen met de
rebellen gewond is
geraakt.

(ADVERTENTIE)

MMMMMMMMMMMMMMMM l mW l MMMMMMMMMMMMMmM
De kleine zaak *fr wr^^&K 71met de W i^ _,/ I
grote service kW PPrPPIA^^^Men grootste Ë JIf'^j^f^^if^^ BM|

20 meter ■ zeer gunstige M Bl''J':''jl'?l'érflß
m de m .. Ë
Emmastraat % garantie- M
voorby regeling! f
Algemene Bank
Nederland



Limburgs Dagblad Dinsdag 24 januari 1989 "4
Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 19-
-01-1989 zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN
1. Fons Stienen - Electrotechnisch Installatie-

bureau BV. Oe Sauveurstraat 26, 6235 BB Ule-
straten
Rechter-commissaris: mr. G.M.C.J. Gemmeke-
van Delft
Curator: mr. C. de Blaey, Wilhelminasingel 100,
6221 BL Maastricht, tel. 043-254560 (flnr.
13624)

B. OPGEHEVEN
2. Phoenix Home Video Nederland BV, Clave-

cymbelstraat 1, Maastricht (flnr. 13385)
3. G.H. Daniëls, Parklaan 12, Nuth (flnr. 13530)
4. Makelaarskantoor 1.0.G. van de Pas b.v.,

Kerkplein 70, Voerendaal (flnr. 13539)
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CARNAVALSPAKJES te
h. of te k. Oude wijvenpak-
ies te h. Boumans, Vredes--hofje 22, Terwinselen, tel.
045-411960.
Pension De Hees heeft nog
een KAMER vrij voor wer-
kend persoon. Tel. 045-
-416005.
Gemeub. ZIT/SLPK. dou-
che, keuk, Panneshei-
derstr. 1 en 19, Kerkrade.
Gemeubileerde KAMERS
te huur. Papersjans 40,
Heerlerheide.
Heerlerheide, 1-pers. APP.
te h. met eigen w.e. en dou-
che. ’ 565.- all-in, huur-
subs. mog. Tel. 045-210482.
Gemeub. KAMER gebr.
keuken, douche, w.e.
Schaesbergerweg 152,
Heerlen.
Te h. te HEERLERHEIDE
zit/slaapk., ondergebr. in
bungalow met gebr. van
keuk.. douche + eigen op-
gang ’95,- p.week all-in.
Inl. na 19.00 u. 045-223482.
Heerlen te h. Sittarderwee-
/Grasbroekerweg APPAR-
TEMENT woonk., keuken,
badk., 2 slpk., berging. Inl.:
tel. 04490-43275.
Te h. in centr. Hrl. en Spek-
'heide gem. KAMERS m.
gebr. v.keuken, cv. en dou-
che. Tel. 045-717525.
Mooie ruime KAMER, cen-
trum Heerlen (liefst stu-
dent) ’295- p.mnd. Tel.
045-421524.
ZIT/SLAAPK., tevens stu-
dio/app. Hoensbroek. na
14.00 uur 045-229654. 'Gemeub. KAMER met cv.,
gebr. van keuken en dou-
che, eigen opgang ’4OO,- :p.mnd. Tel. 045-212755.
KAMER te huur voor nette
personen, hartje Hoens-
broek. Te melden na 12.00
uur 045-224509.
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DAMOISEAUX Heerlen i
verkoopt en verhuurt meer idan 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. JTel. 045-313239. '
Te k. gevr. auto's vanaf "1978. Garage SCHAEP- -KENS. Tel. 04405-2896. _ f
Te k. gevraagd loop-, sloop- *en SCHADEAUTO'S van '50 tot 4000 gld. Tel. 04490- \19679 of 25611.
Sloop-, loop- en SCHADE- {WAGENS tegen redelijke *prijs, gratis afhalen, ook 's Cavonds, tel. 04405-1602. _'l
Te k. gevr. AUTO'S en be- fdrijfsauto's. Sloop of scha- 1de geen bezw. Ö45-723076, .
b.g.g. 045-727742. [
In- en verkoop goede ge- ".
bruikte zomer- en WIN- f
TERBANDEN met gar. t
Passartweg 39, Heerlen, r045-222675.
BEDRIJFSAUTO'S en \bussen. Steeds voorradig -diverse bestellers, bussen, j
minibussen, open laadbak- 'ken. Alle typen bestelau- ltos. Ook diverse luxe ;
auto's in alle typen en prijs- {
klassen. Donny Klassen 'BV, in- en verkoop. Meers- ,
senerweg 219, Maastricht, xtel. 043-635222 of 043- f634915. 1
Roadstar vr. loop-sloop en ,
SCHADEAUTO'S. Hoog- c
ste pr. + vrijw. ook wrak- ,
ken. Tel. 045-226346-226260. 1
Spoed. Wij zoeken drin- 2eend AUTO'S vanaf bj. '80. <)ir. cont. Ook sloop. 045- 1414372. Tev. alle types Mer- tcedes. 1
Gebr. AUTO-ONDERDE- ILEN van o.a. BMW, Ford, IOpel, VW, enz. Robby's (
Auto-onderdelen, Akerstr. f
Nrd. 350. Tel. 045-224123. «
Te k. gevr. loop-, sloop- en ?SCHADEAUTO'S. Ik be- "
taal de hoogste prijs in Lim- 3
burg. Tel. 045-254049. o
GOLF diesel te koop, '83, jj
met ANWB-dieseltest. Tel. l
04406-12875. r
Voor schade-, sloop-, loop- j
auto's en onderdelen moet g
je bij STIBA Autosloperij =Joep Wolters zijn. Sportstr. *14,Kerkrade-West. Tel. 045- <j
411480. Ü
Autobedrijf HEKA B.V, JRimburgerweg 40, Bruns- *■sum, vraagt te koop loop-, i
sloop- en schadeauto's. Tel. _.
045-573177. £Seat-dealer A.C.H., Jeu- Tgrubbenwee 20 (bij Rand- =
wee) te Hoensbroek, tel. J;
045-222455, biedt met ga- *rantie te koop aan: SEAT °r
Malaga 1.5 SKI, '89; Seat i
Ibiza 1.2 GL, '88, '87 en '86; °J
Ibiza 1.2 GL Del Sol, '87; T
Seat Ronda 1.2 GL, '85 en ai'84; Seat Ibiza Van diesel, k
'86; Ibiza Van, '85; Subaru b
1600coupé (nieuw); Subaru ;s
1800 4WD, '88; Subaru 1800 i
GL, '85; Subaru 1600, '81 en ?
'80; Subaru Mini, '87; Seat b
133 Luxe, '80; Alfa Sud, '81; £Peugeot 305 GR. '79; Re- YL
nauß R 5, '85 en '81; VW F
Derby, '77; Honda Accord, S
'79; Honda Civic. '80; Lada C
2105 GL, '83 en 82; Solara 01
1.6 GLS, '81; Mazda 323, '81 rr
en '78; Opel Kadett, '77; d
Morris Marina, '78; Horizon 1!
GL. '78; Mazda 1300, '76; o:
Austin Allegro, '78; Fiat li
Panda, '81; Sunbeam 1000.1 p:
'79. Inruil en financiering ’mogelijk. Donderdag koop- P
avond. S
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Gebr. ONDERDELEN van
jonge schadeauto's, alle
merken. Tevens te k. auto's
met schade. Deumens,
Haefland 20, Brunssum.
Tel. 045-254482.
Tek. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S, van ’ 100- tot
’5000,-. Tel. 04490-43481.
Bovaggarage Schaepkens
biedt te koop aan: Nissan
King-cab. Amerik. uitv.
15.000 km '86 ’18.900,-;
Opel Kadett 1.3 GL Sedan
"87; Opel Kadett GT Hatch-
back m; Opel Kadett 1.3 S
7.000 km '87 vanaf
’17.200,-; BMW 320 LPG
veel extra's type '81

’7500,-; BMW 320 type '80
grijs metallic ’4950;-; Fiat
Regatta 1300 ES '85

’9500,-; Audi 80 GLS 4-drs.

’5750.-; Audi 80 GLS 4-drs.
LPG ’ 5500,-; Fiat Ritmo 65
CL type '82 ’3700,-; Re-
nault STL type '81 ’ 1750,-;
Skoda 105 L type '84
’3250,-; Fiat Panda 45 S
type '84 ’4950,-; Fiat 127
900 L ’3000,-; VW Polo
type '81 ’3500,-; Honda
Prelude n.w. '84 ’ 16.900,-;
Renault 4 F 6combi '82
’2950,-; Mazda 323 5-drs.
type '81 ’3200,-; Lancia
Bèta wit '79 ’ 2950,-; Lada
1300 4-drs. ’ 2500,-; Citroen
GSA 5-drs. '82 ’2950,-;
Opel Kadett Stationcar
1200 S ’ 2250,-; Opel Cava-
lier GL type '80 ’ 3000,-; Ci-
troen Visa 5-drs. '86
’BOOO,-: Talbot 1100 VF 3
60.000 km rolstoelvervoer
type '82 ’3900,-; Opel Ka-'
dett City ’1750,-. Klim-
menderstr. 110, Klimmen.
Tel. 04405-2896.
Te k. PEUGEOT 309 Score,
9 mnd., div. extra's, wit,
nw.pr. J26.200.-, nu
’21.200,-. Tel. 045-230039.
Opel ASCONA 1900, gas,
bj. '80, ’2450,-; Simca be-
stel, bj. '82, ’2150,-; Derby
GLS, bj. '80, ’2750.-; Dat-
sun Cherry t. '81, ’ 1950,-;
inruil mog. Heerenweg 248,
Heerlerheide.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Hallo opgelet! Doorlopend
vragen wij alle merken
AUTO'Ste koop, ook sloop.
Tel. 045-416239.
Te k. MERCEDES 250T,
bwj. '79. Tel. 04490-74634 of
37036.

Inkoop AUTO'S. Contant
feld. Joosten, Scharnerweg, Maastricht, tel. 043-
-634978.
KADETT 1.2 S met APK,
bj. '81, als nieuw. Kerkra-
derweg 166, Heerlen.
Te k. Opel CORSA 1.2, '87,
frijsmefallic, vr.pr.

13.500,-. Tel. 045-419646,
na 16.00 uur.
Te k. TRIUMPH TR 7-5,
bwj.'79, apk, i.z.g.st. Tel.
04499-1670.
Te k. SUZUKIBUSJE,
bwj.'B2, apk-gek., compres-
sor 380, als nw. 04490-27465.
AUDI 80 GTE: 1800 I '85, 5
bak, n.mod., Ie eig., km.st.
70.000, kl. graf.met, sport-
stoelen, schuifdak, sport-
velgen, radiocass., 4 boxen,,i.z.g.st., spoiler voor- en
achter + div. ass. Pr.n.o.t.k.
Broeksittarderweg 116, Sit-
itard, 04490-19901.
Moet weg VW GOLF gld,
bwj.'Bl, apk tot juli, i.pr.st.
04754-6671.
CHEVROLET Caprice 1977
+ lpg en apk tot okt.'B9,
mooie en goede auto,
’2750,-. 04750-17902.
MERCEDES 280 S, 1974, +
apk, hele mooie en goede
auto, 04750-17902.
Te k. CITROEN 2cv6 Club,
sept.'B7, km.st 12.000,
pr.n.o.t.k. 04490-47463.
Te k. RENAULT 5 autom.,
kl. blauw, bwj.'B3, apk l-'9O,
pr. ’6000,-; 045-214933.
Te k. BMW 320, bwj.'7B,
apk-gek. '89, vraagpr.
’2500.-. Tel. 045-218507.
RENAULT 14, bwj.'Bo +.
apk, i.z.g.st., ’1250,-. 045-
-210435.
Te k. BMW 732 i, bwj.'B4,mr. mog. Caumerweg 38,
Heerlerbaan-Heerlen.
Te k. BMW 528 i bwj.'Bl en
BMW 735 i, alle extra's, inr-
mog. Caumerweg 70, Heer-
lerbaan-Heerlen.
ESCORT stationcar, geel
kent., bwj.'Bo, i.z.g.st.,

’ 1250-, 045-210435.
Te k. OPEL Kadett station-
car 1.3, Ie eig., '82, trekh.
i.z.g.st. ’4900,-. 045-423265.
Na 17 uur.
Te k. FORD Fiesta 1100 bj.
'81. Te bevr. Drievogelstr.
84 Kerkrade. Tussen 12 en
17 uur.
Te k. OPEL Kadett C aut.
bj. '79 i.z.g.st. Koningsweg
37 K'rade. 045-455432.
HONDA Prelude Spec. bj.
7-'B6 z.g.a.n. Na 17.00 uur
045-459509.
Te k. zeer mooie MAZDA
626 GLX 2 ltgr., 2/2 jr.,
sportvelgen + luxe uitv.
Div. extra's. Tel. 045-
-251226.
PEUGEOT 205 apr. '87 kl.
wit, 5-drs. z.g.a.n., km.
31.000. Pr. ’ 14.01)0,-. Eykha-
genln. 7 Schaesberg. Tel.
045-312002.
HONDA Civic automatic
'81, wee. omst.heden. Moet
weg ’3500,-. 045-324763.
Te k. OPEL Kadett City 1.6
S, lpg, bwj. '79, apk jan. '90

’ 1950,-. 453572.
Te k. DATSUN Cherry 1.3
GL bwj. '82, lpg, 1 jaar, apk

’ 2750,-. 045-316940.
Te k. OPEL Manta 3-drs.
10-'7B i.z.g.st. ’2100,-. Tel.
045-316940.
Te k. RANGE ROVER op

tas. Moet aan gewerkt wor-
en. Tel. 045-312701.

Ford Escort L 1.3, 82; Citroen Visa RE II 1.1, '87; BMW
316 1.8, '81; Nissan Sunny CL 1.5, '84; VW Passat 1.6,
'83; VW Jetta 1.6, '87; Opel Kadett S 1.3 autom., '85;
Volvo 360 GLS 2.0, '86; Volvo 340 Winner 1.4 automa-
tic, '85; Lada 1600 GLS, 84; Lada 1200 E, '83; Mazda
929 DX-2.0, '85; Mazda 626 HB - GLX 1.6, '84, '85; Maz-
da 626 HB 2.0, 83, '85; Mazda 626 Sed. LX, 1.6, '83,
'84; Mazda 626 Sed. GLX 2.0, '81, '83; Mazda 626 cou-
pé 2.0, 82; Mazda 323Sport HB 1.3, '87; Mazda 323 HB
1.3 GLX, '81, '82, '86, '87; Mazda 323 HB 1.5 GLX auto-
matic, 12-'B6; Mazda 323 Sed. GLX 1.6 inj., '87; Mazda
323 Sed. GLX 1.3, '82, '83, '85. Mazda Kroon-garantie.
Autobedrijf LEYMBORGH B.V. Bornerweg 2-8, Lim-
bricht, tel. 04490-15838.
Te k. Honda CIVIC t '81,
APK 20-l-'9O, z. m.,
vr.pr.’ 2250.-, 045-452008.
Autobedrijf JASPER B.V.
biedt te koop aan, tijdens
een wervelende occasions-
show: ± 80 gebruikte
auto's, alle merken, alle
bouwjaren, in haar nieuwe
verwarmde occasionhal,
waar u onder het genot van
een kop koffie uw keuze
kunt maken. Event. finan-
ciering wordt ter plekke
voor u geregeld en tijdens
de januarimaand profiteert
uvan onze speciale voorde-
len en extra hoge inruilprij-.
zen. Alleen bij off. Peugeot-
dealer Jasper 8.V., Windra-
kerberg 29, gem. Sittard,
tel. 04490-21944; donderdag
koopavond.
KADETTSedan 13 LS '86,
Kadett 13 LS '86, Kadett 13
GLS '85, Kadett 13 LS '85,
Kadett 12 LS '85, Kadett 12
S '83 2x Kadett Caravan 12 s
3 en 5 drs. '81, Rekord 19 N
'78, Fiesta 1.0L '83, Peugeot
305 GL '82. Automobielbe-
drijf J. Denneman. Raad-
huisstraat 107, Hulsberg.
Terugname van financie-
rinesbank RENAULT Tra-
fic-bus diesel T 1000, '85,’12.500.-. Emly HO. Tel.04490-23738 of 04498-54510.
Te k. zeer mooie VW Polo
coupé sprint jub.uitv. '86,
30.000 km. 045-316599.
Te k. Opel REKORD 1900bwi. '79 i.e.st. Stationsstr.10 Nuth. 045-242334.
Te k. RENAULT 25 Turbodiesel, bj. '84, zeldz. mooi.
Tel. 045451715.
Te koop aangeb. OPEL
Manta 2 ltr. S, LPG, 3-drs.,
div. extra's, '79, vrjjr.’3500,-; inruil mog. Tel.
04750-22955.
Te koop aangeb. FIAT 132
autom., LPG, APK-ge-
keurd 1990, vr.pr. ’5000,-,
bj. '79. Tel. 04750-22955.
Te k. LADA 2105 bwj. '83,
64.000 km, APK-febr. '90,
i.z.g.st. ’2250,-- Leeuwen-
hoekstr. 111 Geleen, tel.
04490-51034 na 18.30 u.
Fiat Sitty Car DEMON-
STRATIEAUTO'S: Fiat
Croma okt. 1987 ’ 12.500-
-onder nieuwprijs; Fiat Rit-
mo 70 CL 1987 ’ 6000- on-
der nieuwprijs; Fiat Uno 45
1988 ’4OOO- onder nieuw-
prijs; Fiat Panda 1000 CL.1987 ’4OOO- onder nieuw-|
prijs; Fiat Panda 750 L 1988 ,
’9900-. Fiat Sitty Car,
Pres. Kennedysingel 8/12, l
Sittard. Tel. 04490-17544. |

VW Golf 1100 bwj. okt '78,
apk, i.z.e.st. ’1750,-. Tel.
045-720951.
STATIONCAR 5-drs. Opel
Kadett 13 N bwj. 5 '80, lpg,
apk 2-'9O, sportvlgn. Pr.
’3850,-. Tel. 045-319328.
Te k. RENAULT 5 TL bwj.
'78, apk. i.z.g.st. Vr.pr.
’1150,-. Irmstraat 57 Sim-
pelveld.
Te k. PEUGEOT 104 bj.' 79,
apk tot 20-12-'B9, i.z.e.st.Vr.pr. ’ 1450,-. Irmstraat 57
Simpelveld.
Tekoop OpelKADETT Ca-
ravan, apk sept. '89, bwj.
'80. Vr.pr. ’5950-. Nic.
Beetsstraat 10 Heerlen.
VW Jetta diesel, apk 100%,
weg. sterfgeval, bj. 8-1982

’ 5750,-. 045-740915.
RENAULT 18 lpg, bwj. '80

’ 1250,- en Lada 12005 bwj.'81 ’lOOO,- en Mazda 626
lpg, moet gespoten worden,
bj. '81 ’1250;-; Mazda 323
aut. bwj. '77 ’ 750,- en BMW
520 bwj. '80 ’ 3500,-; Merce-
des bus bestel 508 bwj. '78

’ 3000,-. Verlengde Linden-laan 12 Oirsbeek. Tel.
04492-1332.
R5GTL bwj. '79 met apk.
Prijs ’550,-. Voskuilenweg
40 Heerlen, na 14.00 u., ach-
terom

B.A.G.D. GESLACHTS-
ZIEKTENBESTRIJDING,
24-uurs infolijn. Tel.
740136.
Heb je al kennisgemaakt
met „OE KLODDERBOX"
'n echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof! Alles
mag! 06-320.325.14, - 50
et. per min. ■
Escortservice tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.

't
Stoeipoesje
Botsende
knoppen!!

06-
-320.325.11

50 et. p.m.
Ik heb al een hotel bespro-
ken. LIVE-AFSPREEK-
LIJN! Bel 06-320.320.55
(50 c.pm.).

De NATIONALE Life Lijn, I
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.
CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. privéadr.,
trio's en p.ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik.
Ook dames aanw. 04499-
-3003.

Sexlijn 14
Debbie 14?

06-
-320.320.14

50 et. p. min.
Gay-Bizar-Live 06-
-320.330.88 (50 c.pm) Uni-
formen? Oh ja, lekker!.
„Karin zoekt een vriend...

Erotische
Afsprakenlijn

Snel: 06-32032580 (50
c.pm)

Pussy Cat
06-

-320.320.09
Hou jevan verrassingen?

Bel Gina. 50 et. p. min.

Tieners
Nieuw - 06 - Nieuw

320.320.10
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.

06-sex
50 et. p. min. ï

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. -Hardsexü

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

Topsex
The Best! i

50 et. p.m. 24 uur 06- ]
320.325.25 »
320.325.25 ■-

Gaat ze nou niet
te ver met hem?
SM-Maniac
06-320.330.60

Soms is ze streng, soms
vernederend. Maar

schokkend is ze altijd!
Luister zelf! 50ct./m.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe- I
middeling Heerlen. 045- -
225237. I
ZAKENMENSEN kiezen Jbij Buro Venus voor privé- ;
adressen. Zowel regio als 't
landelijk. Inschr. v. gast- I
vrouwen welkom. Inl.: t
Brunssum. 045-257191. [
06-320.330.07. Non-stop 'EROTISCHE verhalen. :

’ 0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min. ~Met jou wil ik wel heven samen

zijn... L

ÜErotifoonü £

06-320.320.12 L

Luisteren naar meisjes die C
zich nergens voor n

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

GUNSTIGE LENINGEN

(huisbezitters: PERSOONLIJKE "WLW DOORLOPEND %
I**"l W LENINGEN W KREDIET

16. 26EN 36 WTTmmS9TP,Wym1fmmmimmmtWTß Krediet- P mnd. Rente Theor

MVPfITHEKEN JjJ^^^JjJ^JJ^!!!^^!^^ b'<">l mcl. rente per mnd loopt

' Persoonlijke Leningen, zonder 5.000.- 100.- 0.97% 69
krediet- looptijd onderpand verstrekbaar en meestal „ ~Z. ~' ' _~

__
bedrag in maanden kwijtschelding bij overlijden. 11.000,- 220,- 0,87 9b 66

'M!?"- 2;AVP 2!.n,p Krediet- 20.000.- 400.- 0.83% 65360, 240 x teo, bd 72x 54 x 42 x ■ ')'"""*', "*""" VZZ" „
10.000,- 69,- 97,-107,-1 g^ . 121 . 147,. 30.000,- 600,- 0,83 %65
15.000,- 103,- 145,- 161,- I loioOO 199,- 23b!- 290,- 40000^ Boo^B^^

Mm. 5000° MV',6l--1423>" 1 Mll m.mP N lz Nwoning kunnen detarieven v.riêren. EU rent, van.f 0,81% per miend J UUU U \J L3U VI
I Scharnerweg 108 Maastrcht

»^^ Bijkantoor:
iS^MiKm. Lm r jL*^l*7 \ L M Hoofdstraat 9, Hoensbroek

Nieuw - Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

Geopend ma. t/m vr. van
11.00 tol 23.00 uur.

Tevens meisjes gevraagd.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma.-zo. v.
20-4 uur. 045-463943.

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.
Wel opwindend... zo met
jou!FLIRT-LINE 33, super-
sexy! Bel: 06-320.320.33
(50 cpm).

Mirjam
van de

Tuk
met superhete
sex-ervaringen

06-
-320.323.63

50 et. per min.

Club
Exclusief

Heren opgelet. Er zijn 8 da-
mes voor u aanwezig,
waaronder 2 nieuwe. In-
dustriestraat 13, Kerkrade-
West. Geopend van 11.00
tot 23.00 uur. Tel. 045-
-423634.

Afro/sex!
Zoenbabwe

06-32032522
black porno!

50 et. p.m.
Pb. 208 - 3500 AE Utrecht

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 H'lem

Nombre Hombre
voor 1001
nachten

06-320.320.23
zo klaar!!!

50 et. p.m.
Pb. 208 - 3500 AE Utrecht

En als zon lekker ding te intiem
wordt, neem je toch een lijntje

met zn tweeën...
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar
een avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen.

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

06-320.330.03
Bij privéhuis YVONNE zijn Kl- " -8 lieve sexy meisjes die u NieUW pnve
ontv. in lingerie. 7 dg. 045-321038
/To!-."' 01415-24425Uloo.r' Nu l^ana escortservice
weer 2 nwe. klasse meisjes 045-215113
aanw- 39ngn5.9i3i49

Wie weet, misschien maak je wel
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox!

Op de Babbelbox ontmoet jemensen die vrijuit praten
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn. Bellen
met de Babbelbox doe je metzn tienen of, wanneer je

daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes
(druk op de 0-toets).

('s Nachts alleen voor volwassenen)

50 ct./min. 06-320.330.02
NOBEL ESCORT voor de Gezellige dames
man met niveau. Maandag ho7noiVon I I rlie
t/m vrijdag van 14.00 tot ue^>eKen U OIS
2.00 uur. Tel. 045-459597. . Creet
BINNENPRETJE? Kom er 045-311895
mee naar buiten. Bel de CONTACTBURO Maas-
pretbox en laat andere bel- tricht, bemiddeling in pri-
lers meedelen in de lol! 06- véadressen, tel. 043-
-32032544, 50 c.p.m. 635264.

Sex Society's
Jongemeisjes 06-320.321.21

masseren het zachtst, vanaf 7/15 en 15/23 uur
s NachtsLive Sex 06-320.321.21

vanaf 23 tot 7 uur (boven 18 jr.)
Harde taal 06-320.325.21

alleen voor tuig
.et it be-zar 06-320.324.21

een klapje hier - een duwtje daar
Sex schandaal 06-320.324.31

ze pakte hem goed aan
Jve spektakel 06-320.324.41

het matras kan niet meer, 50 c.p.m.
DLUB MIRABELLE. Open ma.-vr. 16.00-02.00 u. Div.
nogelijkh. vanaf ’ 75,-. Alleen safe-sex. Meesteres
janw. 2 beschaafde gastvrouwen gevr. Burg. Frans-
senstr. 4, Kerkrade. 045-419823.

■"■ "■ — ■ '" ■ ■ »■■—■ - ■ Hl— ■ Hl ——
De box v. mooie meiden en leuke jongens(50 et. p.min.)

Flirt-Box 06-320.330.01
w 5| Neem 'ns iemand bij „DE

"X?rtr>\. \r\X2rtV BEURTBOX "! Alleen voor
I U\\VSSJO\J/\ kanjers en spetters! Alles

PE HEETSTE ?0X /Og ma9! 06-320.325.34 -50
VAN NEDERLANP'Xj\ et- Per min-Pittig en zonder J^ST, i Wil je vreemd gaan? Wil je

.taboesna2l.oouurC4S//a met iemand afspreken?
106 320.320.51j/ \ Jé% Gaat 't jou alleen om sex?
PWMHMkSWt M Bel dan „DE JEUKBOX!"
R'ilfMll'ilillMl""^ ' 1 06-32032516, 50 C p/m.

Grijp je kans en laat je eens
opwarmen door 9 frisse jongens!

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben.

50 et/min.
06-320.323.01

ffüüRAMN-WüKVKüUW I
DU SET**£tèÏÏw>~ I
Een nummerom voorthu.il ■I oe-32Qimm2^^m^A

'l ,
,»„«" vjn i* dromen ■

rtomi rionumois r i 41100. 100» i; nu

Club Margo, met nieuw
S.M., saunamassage en 6
lieve dames. RIJKSWEG-
ZUID 1318, Geleen,
04490-48448. Tevens
meisje gevraagd.
Heren! Van harte welkom
bij MANUELA va. 10.00 u.
Tel. 045-721759.

ij 6AY-ANONIEM |ffo6-320320-2t
LUISTER MEE...WATfIANrJEN VER-
TEREN AAN MARCEL & ANOKE'

Jj GAY-ESCORT |
W 06-320-323-04 |

VOOR BELEVENISSEN EN
NUMMERS VAN CAU-BOY31!

¥f 06-320-323-05- |
ONDERDANIGE SLAAF3ES EN DE"
BEICEKDSTE HOMO-MEESTERJj 6AY-PHONE |

CE MEEST OPWINCENDE
SPETTERÜjN..,.

JeAY-CONTACT-CU/B I"ft 06-320-322-07 1
MANNEN OP ZOEk WAAR EEN
REWTI E/VERTELLEN OVERZCHZBf

>**» * KACHT fg (f. f. HlH**rr

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
jijheetjjj

320.325.02
macaber

320.325.03
50 et. p/m, pb. 157 Z'voort

Het bad bubbelt pas echt
bij ... . |
de meisjes van

Club I
Bubbles I

Rijksweg Zuid 131, Ge- I
leen, 04490-42313. Tev. I
meisje gevr. ■
Ik vraag me af of ik een I
NYMPHOMAANTJE ben?
06-320.325.12-50ct. p.m. I
CLUB 28 ma. - vr. 11-24u, ■
zat. 11-24 v. Tel. 045- i
420042. I
BIGGY'S escortservice
van ma. - zat. 11 uur...? I
Tel. 045-410034. I

Heren opgelet

Club
2000

7 dagen in de week open. I
Ma. t/m vr. 11-24 v., zat. en -zond. 14-24 v. Tev. meisje i
gevr. Rijksweg-Nrd. 22a, 'Geleen. Tel. 04490-42315. i
PRIVÉ meisjes Selfkant '■09-49-2456-1053, 's mor- 'gens vanaf 08.00 v. i

Beleef het, bel de i
ErosNjn: 06-320.321.22 j

50 Ct. p.m. !

Nieuw NOENDA + assis- SUPERSEXY de nieuwste j
tentes, ook SM + slavin, de beste! voor jou. 06- I
Ass. gevr. 04492-5605. 320.321.59 (50 c.p.m.).
4 leuke MEISJES bij (Kat- Door jongemasseuse tota- :
ja) 11-24 uur, ook week- Ie ONTSPANNINGSMAS- I
ends. Tel. 045-423608 SAGE (no-sex). Tel. 045- l
vanaf ’ 50,-. 223574. l

I Wedden dat ute veel betaalt voor I
I uw autoverzekering? I

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

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

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

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat22-24

VeldAssurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

UITSLAG TREKKING■ BAIMKLOTERIJ *l
Prijzen op bankrekeningnr. Prijzen op bankrekening"'

f Ï00.000.- f 5.000.- -I
56.24.21.378 59 . 58 . 1 5 .05'■

f 75.000.- f 2.500." .1
58.74.11.961 10.41.90.74»"

10. 89. 78. 400 ■
f 50 . 000 , - 12 .40. 06 . 62<J ■

34.28.25.615 13 . 91 . 43 . 35£ ■
32. 73. 67. 55» ■

f 25.000.- 33. 19. 19.0»' ■
43.46.29.898 38.52. 10. OV ■

54. 36.73.3Z»"
f 10.000.- 55.69. 18.839 ■

47 . 50 . 64 . 984 80. 97 . 36. 64" ■
Prijzen op eindcijfer(s) H

f 1.000. - 5 .092 I
f 200. - l2g ■
f 100.- 4?n ■f 60. - U; I
f 10.- I

EXTRA PRIJZEN I
Prijzen op bankrekeningnr. Prijzen op bankrekening"'1
f 20.000,- f 2.000,- n|

51.23.49.800 48 . 22 . 43 . 89» ■66.52.05.481 ■
f 3.000,- 69.92.57.52^ ■

10.58.94.842 91 . 62 . 34 .63" ■
12.52.52.218 91 . 75 .01 . 75° ■
12.82.89.600 93 . 70 . 87 . 23» ■
17.05.23.551 ■30.15.30.076 f 1.000,-^,B
33.28.53.888 12 . 19 . 26 . 67£ ■34.61.23.666 14 .64. 92 .60» ■
37 .03. 53 . 897 15 .29. 84 . 58-? ■
38.18.59.533 15 . 39 . 93 . 6»jMB
80.85.77.360 32. 93 . 51 . flf. ||B

34. 18.31 .68» I
f 2.000,- 41.56.63.21" ■

17.07.42.407 46 .84. 08 .02» ■
30.80.60.660 59 . 24 . 14. 55» ■
39.46.03.494 90.51.83.59* ■
42.02.45.464 ■

Extra prijzen opeindcijfer(s) ■
f 300,- 1-23^1f is°-- 4-ziMf 40.- 06* j
! 18:: 1$ I
GA OOK MEESPELEN!
Uweigen bankrekeningnummer is uw I°*'
nummer. Het inleggeld, één tientje Pc
trekking, wordt ca. 5 weken van tevoren ■
automatisch afgeschreven. Een gewot1 I
nen prijs wordt binnen 1 week automa2tisch bijgeschreven. Stuur de machtiging ■
in een ongefrankeerde envelop aaQ,
SUFA , Antwoordnummer 4, 3000 VPI
Rotterdam. I

AlgemeneLoterij Nederland I
De loterij is goedgekeurd door deMinister van Justitie onder num1
LO 700/088/207 d.d 911 1971 De baten zijn bestemd voor o

Stichting Algemene Loterij Nederland te 's Gravenhage ten behoe*
van Maatschappelijk Werk, Volksgezondheiden Cultuur. Prijzen boy

f 1.000, worden belast met 25%kansspelbelastingJ *~%-A
Als u deze bon opstuurt ontvangt u een deelnemersbewijs

MACHTIGING
METBLOKLETTERS INVULLEN

i ■ BankLotenj [
de ondergetekende, houder van bankrekeningnummer

I | | 1 1 1 1 1 1 1 r-*1
VIADE*
BANKl 1 1 i I I 11 I I^J

■ Naam: ——"

' Adres:

Postcode: "**
■ Woonplaats: -"'

verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan S"r■Zomerhofstraat 64 te Rotterdam om van bovenverrneiu
bankrekening ten hoogste éénmaal per 2 maanden f 1"' „.
doen afschrijven voor de BankLoterij "uw bankrekening
nummer is uw lotnummer".

Datum: —"

Handtekening: ——--^
CONTACTBUREAU Lucie
voor bemiddeling van
adressen. Tel. 04490-
-50921, Geleen. .
VERA privé, tel. 04754-
-5818.
Spik splinter nieuw! MA-
RIA, Tanja en Natasja.
045-229718-228738.
KIJKOTHEEK videoclub,
leuke meisjes aanwezig.
Tel. 045-718067.
Privé CORINA, Angela,
Petra, Chamilla en Maris-
ka. Tel. 045-227734.
Buro ELVIRA privéadress.
bemidd. ’25- p. adres.
Tel. 045-419384, en ass.
gevr.
KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort;
tev. meisje gevr. 045-
-228975.
Nieuw EVA va. 19.00 uur,
tel. 045-419384, tevens
ass. gevr.
Hete BLIKSEM verwent u

...I Inl. 045-,
229718.
Privé bij JOLANDA met 6
sexy meisjes va. ’ 75,-.
04492-3198. Ass. gevr.

Wat doen Hollanders
ze JEUK hebben? o'^bekennen op fl?32032355! Beken jouwt*
kriebel op 010-429708H>'- :— jol
Veronique, Melanie, "j
ce, Diane, Connie en ~voor als u weet wat u w (
Privéhuis MICHELLfc.
045-228481

Wij verstrekken alle
soorten leningen. L
Enkele voorbeelden r-

-84 x 60 x J,j,
5100 - 109,- JJj'
7500 - 158,-

10100 - 210,- 'S
20000 326,- 417,- »5,
25000 402,- 521,- "U
Effectieve rente vanaf »<
Boven 72 mnd. is voor
duurzame gebruiksgoede"'

1e hypotheken ra-j>?*>
2e hypotheken

240 x 180 x 1'

10000 97,- 107,- «*'
20000 194,- 215,- *»:',
30000 291,- 323,- gï,
40000 388,- 431,- 53»'
mits overwaarde f
Doorlopend krediet

mcl. rente theo- mr,d
p.mnd. relische

looptijd «J
5000 100,- 69 mnd. »'gj

11000 220,- 66 mnd. "' j3
16000 320,- 65 mnd. "> g3
20000 400,- 65jrimlJ^

Uw intermediair

GEURTS B.V-
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEJ^



Duitse industrie
investeertflink

IVELHEIM - De Westduitse indu-
v e gaat dit jaarop grote schaal in-
keren, zo luidt de conclusie van
oft ï^aandag gepubliceerde enquête
tip industriële bedrijven in der-
j3 belangrijke takken van indu-
d le- Het onderzoek is uitgevoerd
"or het Westduitse bedrijf Mietfi-

v nz> één van de grote verhuurdersgn investeringsgoederen in de
°ndsrepubliek.

Om estduitse industrie is van plan, "m 1989reëel 6,2 procent meer te
dan vorig jaar. Wordt de

l Jnbouw buiten beschouwing ge-
*elfn dan bedraagt dit percentage
Jls 7,2. De industrie wil haar om-
kj- 'ftet 2,4 procent vergroten. Hier-
e[ 2al volgens het onderzoek de
ektronische gegevensverwerking

trior°P lopen, nog voor de indus-
„/etakken elektrotechniek en ma-ctl>nebouw.

e bedrijven zullen hun investerin-
tion Jaar niet alleenrichten op ra-
to nausering en moderniseringaar ook op uitbreiding van de ca-
bo Iteit- Momenteel is er in de
trmW' de metaalindustrie, de elek-
"techniek en de papierindustrie

Prake van een capaciteitsgebrek.

beurs overzicht
Aarzelend

- De beurs was
vooral aanvankelijk

Sünstig gestemd, maar in de
trad enige aarzelingn- De stemmingsindex liep ech-

*r toch nog een halve punt op
"aar f 163,3. De aandelenomzetWas met f 870 miljoen aan de
£°ge kant. In obligaties ging bij
*.n Prijshoudende handel veel
ninder om: een krappe f 400
milJoen.

aar Unilever bestond veelraag en middenbeurs werd
fVen f 129,50 betaald. Het slot

128,30 off 1,40 boven
De omzet was met f 86

{"iljoen niet slecht maar stond
-.°cn in de schaduw van die van
r®. olie-aandelen waarin f 150
JJ.MJoen omging. Koninklijke
fVe sloot f 0,70 hoger op
UHSO, Akzo f 1 op f 153,40.

was vast met f 1,30 winst°P f 43,60.

bestond nogal wat be-
langstelling voor detailhandels-'°ndsen. Zo steeg KBB f 2 tot
l °0,50, Goudsmit (Xenox-win-
*els) f 5,50 tot f 184,50 en Ahold
1 1.10 tot f 93,40.

Lokaal
~P de lokale markt kwamen een
°^ntal uitschieters voor. Grasso
f*d f 6,50 hoger geprijsd op
* ö0,50 en Twentsche Kabel
£°m f 7,60 naar f 127,60. De Te-
Jegraaf rees f 6 naar een nieuwe
*°P van f 412, Palthe ging f 3,50
vooruit naar. f 153,50, terwijl ver-
£er Gamma (plus f3op f 69),
"raat, IGB en Volker Stevin hetnogerop zochten.
Op de parallelmarkt mocht weer
worden gehandeld in Dentex.
«oewel het nog onzeker is of er
*en bod zal worden uitgebracht
«1 er over de prijs helemaal nie-
mand iets zinnigs kan vertellenwerden de aandelen toch f 7,60
omhoog geduwd naar f 37,50.voor BerghuizerPapier werd f 5meer gegeven op f 59 en Ruys
f »«mer werd f 250 duurder °P1 86 Kooyman bracht het er' 1.50 beter af op f 22,60. Voor
"ocData werd f 2,30 meer be-taald op f 34.

Getronics wil
bedrijven van

XTec overnemen
AMSTERDAM - Getronïcs, een on-
derneming die apparatuur en pro-
grammatuur levert voor computers
en die ook onderhoudt, wil de Ne-
derlandse bedrijven overnemen van
XTec Computer Systems Interna-
tional te Waalre, een branchegenoot
die tot de Oranje Nassau Groep be-
hoort.Dit heeft Getronics, een op de
beurs genoteerde onderneming, be-
kend gemaaktM

Dok
Eurocomp te Hoofddorp. De Neder-
landse XTec-bedrijven tellen in to-
taal 110 mederwerkers, van wie de
helft zich bezig houdt met onder-
houd van computers. Ze zijn goed
voor een omzet van f 45 miljoen per
jaar. Getronics telt 1600 medewer-
kers en is goed voor een jaaromzet
van ongeveer f 475 miljoen.

" Leerling-schilders in het Zwitserse Aarau moch-
ten zich onlangs uitleven op een grote gastank. Ze
toverden het vieze, grauwe gevaarte om in een gi-
gantische, smakelijk ogende fruitmand.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vk. sk.
AEGON 92,00 92,30
Ahold 92,40 94,50
Akzo 152,40 153,40
A.B.N. 43,30 43,30
Alrenta 159,20 159,80
Amev 56,00 55,90
Amro-Bank 80,70 80,90
Ass. R'dam 154,00 153,80
Bols 143,50 143,40
Borsumij W. 131,50 132,00
Bührm.Tet. 62,30 62,20
C.S.M.eert. 66,00 66,00
Dordtsche P. 225,00 228,00
Elsevier 65,60 65,60
Fokker eert. 30,30 29,80
Gist-Broc. c. 39,00 38,60
Heineken 150,00 149,50
Hoogovens 74,00 74,10
Hunter Dougl. 83,20 83,60
IntMüller 79,20 79,60
KLM 42,30 43,50
Kon.Ned.Pap. 49,50 49,70
Kon. Olie 123,80 124,60
Nat.Nederl. 68,20 68,20
N.M.B. 196.50 196,50
Nedlloyd Gr. 289,50 292,00
Nnv. Cate 90,00 90,30
Océ-v.d.Gr. 305,00 305,00
Pakhoed Hold. 108,50 109,30
Philips 36,10 e 35,80
Philips divB9 34,60 34,50
Robeco 102,30 102,70
Rodamco 158,60 158,60
Rolinco 98,10 98,00
Rorento 61,30 61,30
Stork VMF 28,30 28,60
Unilever 126,90 128,40
Ver.Bezit VNU 95,50 95,80
VOC 36,80 36,70
Wessanen 85,40 85,40
Wolt Kluwer 155,00 156,50
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 30,30 30,10
ACF-Holding 58,50 58,30
Ahrend Gr. c 175,00 176,00
Alg.Bank.Ned 44,10 44,20
ABN div'B9 42,50 42,60
Asd Opt. Tr. 27,20 27,30
Asd Rubber 8,80 8,60
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 78,10 79,00
AuUnd.R'dam 63,00 66,00
BAM-Holding 283,00 282,00
Batenburg 72,70 73,00
Beers 124,00 123,00
Begemann 72,40 72,30
Belindo 420,00 420,00
Berkei's P. 7,65 7,85
Blyd.-Will. 24,70 26,50
Boer De, Kon. 309,00 308,00
de Boer Winkelbedr. 59,40 59,60
Boskalis W. 14,00 14,80
Boskalis pr 10,80 10,95
Braat Bouw 870,00 875,00
Burgman-H. 3030,00 3250,001

Calvé-Delftc 830,00 850 00
Calvé pref.c 4480,00f4480,00
Center Parcs 60,90 60,70
Centr.Suiker 66,00 66,00
Chamotte Unie 13,50 e 1380
Cindu-Key 96,50 96,00
Claimindo 410,00 409 00
Cred.LßN 76,00 76,00
Crown v.G.c 74,00 76,00
Desseaux 198,50 199,50
Dordtsche pr. 224,00 226,80
Dorp-Groep 44,80 44,20
Dorp v.div.B9 44,00
Econosto 186,50 189,50
EMBA 117,00 117,00
Enraf-N.c. 47,00 47,50
Eriks hold. 295,00 296,00
Frans Maas c. 67,00 66,00
Furness 82,50 83,00
Gamma Holding 66,00 69,00
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 27,10 26,90
Geveke 39,50 39,70
Giessen-deN. 115,00 115,00
Goudsmit Ed. 179,00 185,00
Grasso's Kon. 89,00 95,50
Grolsch 110,00 110,50
GTI-Holding 146,50 147,50.
Hagemeyer 85,20 85,00
H.B.G. 178,00 178,20
HCS Techn 14,60 14,90
Hein Hold 131,50 130,20
Hoeks Mach. 163,00 165,00
Holdoh Hout 439,00 439,00
Holec 17,80 17,10
H.A.L.Tr. b 1475,00 1470,00. Holl.Am.Line 1480,00 1470,00
Heineken Hld 131.50 130,20
Holl.Sea S. 1,67 1,62
Holl. Kloos 348,00 332,00
Hoop en Co 1410 14,20
Hunter D.pr. 1,96 1,97
ICA Holding 17,40 17,40
IGB Holding 42,00 43,80
IHCCaland 22,10 21,80
Industr. My 163,00 163,00
Ing.Bur.Kondor 585,00 585,00
Kas-Ass. 36,50 37,70
Kempen Holding 16,80 16,50, Kiene's Suik. 1240,00 1240,00
KBB 79,00 80,80
KBB (eert.) 78,50 80,50
Kon.Sphinx 66,00 68,80
Koppelpoort H. 267,00 267,00
Krasnapolsky 155,00 154,50
Landré & Gl. 43,50 45,00
Macintosh 42,70 42,80
Maxwell Petr. 568,00 580,00
Medicopharma 76,80 75,70
Melia Int. 7,60 7,70
MHV Amsterdam 20,50 21,00
Moeara Enim 1070,00 1095,00
M.Enim 08-cert 13800,00 14000,00
Moolen en Co 33,50 33,60
Mulder Bosk. 38,50 38,60
Multihouse 9,80 9,80
Mynbouwk. W. 424,00 424,00

' Naeff 225,00

NAGRON 48,50 48.50
NIB 520,00 521,00
NBM-AmsteUand 15,90 16,30
NEDAP 269,00 270,00
NKFHold.cert. 231,00 229,50
Ned.Part.Mij 31,30 31,20
Ned.Springst. 7900,00 8000,00b
Norit 631,00 636,00
Nutricia 247,00 241,00
Ommum Europe 19,20 19,20
Orco Bank c. 83,50 82,70
OTRA 485,50 487,50
Palthe 150,00 153,50
Polynorm 86,80 86,90
Porcel. Fles 124,00 124,00
Ravast 54,70 54,90
Reesink 62,40 63,50
Riva 58,50 59,50
Riva (eert.) 57,50 58,50
Samas Groep 59,50 59,50
Sanders Beh. 81,00 81,00
Sarakreek 37,00 37,50
Schuitema 1288,00 1288,00
Schuttersv. 84,50 84,50
Smit Intern. 26,60 26,90
St.Bankiers c. 27,80 28,10
TelegraafDe 406,00 412,00
Text.Twenthe 224,00 243,00b
Tulip Comp. 65,50 65,40
Tw.Kabel Hold 120,00 127,60
Übbink 95,90 97,00
Union Fiets. 16,80 16,30
Ver.Glasfabr. 227,00 228,00
Verto 63,80 65,10
Volker Stev. 50,20 51,10 "Volmac Softw. 83,40 83,00
Vredestein 20,40 20,40
VRG Gem.Bez. 171,00 173,00
Wegener Tyl 164,00 164,00
Westlnvest 21,00 21,00
Wolters Kluwer 153,00 155,80
idem div 89 151,00 152,50
Wyers 60,60 60,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,10 35,90
ABN Aand.f. 68,40 d 69,00
ABN Beleg.f. 52,00 52,20
ALBEFO 51,40 51,30
Aldollar BF $ 20,50 20,50
Alg.Fondsenb. 226,00 227,00
Alliance Fd 12,60 b 13,50bAmba 43,70 43,80
America Fund 266,00 269,00
Amro A.in F. 91,50 91,50
Amro Neth.F. 70,00 69,70
Amro Eur.F. 65,30 65,50
Amvabel 98,50 97,70
AsianTigersFd 53,50 53,40
Bemco Austr. 64,50 64,50
Berendaal 104,00 104,50
Bever Belegg. 28,40 28,20
BOGAMIJ 118,00 118,50
Buizerdlaan 35,90 e 36,00
Delta Lloyd 40,50 40,50
DPAm. Gr.F. 21,20 21,60
Dp Energy.Res. 30,00 30,00

Eng-H0U.8.T.1 1120,00 1120,00
EMFrentefonds 73,20 73,40
Eurinvest(l) 105,00 105,00
Eur.Ass. Tr. 5,30 5,30
EurGrFund 51,50 51,30
Hend.Eur.Gr.F. 164,50 164,50
Henderson Spirit 71,60 71,50
Holland Fund 61,50 61,30
Holl.Obl.Fonds 118,70 119,30
Holl.Pac.F. 107,50 108,00
Interbonds 564,00 564,00
Intereff.soo 34,30 33,70
Intereff.Warr. 238,00 236,50
JapanFund 46,00 47,50
MXInt.Vent. 60,50 60,50
Nat.Res.Fund 1380,00 1380,00
NMB Dutch Fund 34,20 34,40
NMB Obug.F. 36,40 36,40

.NMB Rente F. 101,80 101.80
NMB Vast Goed 38,00 38,40
Obam, Belegg. 191,50 192,00
OAMFRentef. 15,20 15,10
Orcur.Ned.p. 46,50 46,70
Rentalent Bel. 1357,20 1357,80
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 103,00 102,50
Sci/Tech 17,50 18,00
Technology F. 20,60 19,60
TokyoPac. H. 240,00 240,00
Trans Eur.F. 68,60 69,50
Transpac.F. 552,00 558,00
Uni-Invest 117,00 117,00Unico Inv.F. 83.00 83,00
Unifonds 26,30 26,40
Vast Ned 122,10 122,10
Venture F.N. 38,80 38,70
VIB NV 85,70 85,70
WBO Int. 77,80 77,60
Wereldhave NV 206,00 e 206,00
Wereldh.divB9 202,30 202,30

Buitenlandse obligaties
B*4 EEGB4Ü) 105,40 105,40
3/2 EngWarL 35,50 35,20
5% EIB 65 99,50 99,50

Orig. n.amerik. aandelen
AUied Signal Ind 33,70 33,70
Amer. Brands 63,70 63,10
Amer. Expres 27,70 27,70
Am.Tel.& Tel. 29,20 29,30
Ameritech 95,00 95,30
Amprovest Cap. 130,00 130,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 30,20 30,30
Atl. Richf. 85.00 84,80
BAT Industr. 4,88 4,90
BeU Atlantic 72.00 71,80
BellCanEnterpr 37,70 37,50
Bellßes.Adlr ' 1,45 1,45
BeU South 40,50 40,70
BET Public 2,33 2,33
Bethl. Steel 24,80 24,60
Boeing Comp. 61,20 59,80
Chevron Corp. 47,50
Chrysler 27,30 28,00
Citicorp. 25,80 25,30d

Colgate-Palm. 46,00 45,60
Comm. Edison 33,50 33,60
Comp.Gen.El. 408,00 408,00
Control Data 20,50 20,30
Dai-IchiYen 3600,00 3600,00
Dow Chemical 91,50 90,50
Du Pont 93,50 94,30
Eastman Kodak 45,60 45,70
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 219,00 219,00
Exxon Corp. 45,00 45,00
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 22,75 22,50
Ford Motor 52,40 52,40
Gen. Electric 45,50 45,70
Gen. Motors 88,30 88,40
Gillette 34,15 34,00
Goodyear 50,00 48,00
Grace & Co. 27,25 27,50
Honeywell 61,50 61,20
Int.Bus.Mach. 123,60 123,40
Intern.Flavor 49,00 49,50
Intern. Paper 48.50 48,70
ITT Corp. 53,20 52,70
Litton Ind. 75,70 75,00
Lockheed 43,80 42,80
Minnesota Mining 62,00 62,00
Mobil Oil 48,30 47,50
News CorpAuss 10,30 10,30
Nynex 67,50 67,60
Occ.Petr.Corp 26,50 26,90
Pac.Telesis ' 31,80 32,20
P.& O. ® 5,80 5.80
Pepsico 38.40 38,10
Phihp Morris C. 101,40 101,90
PhiU. Petr. 21,50 21,40
Polaroid 39,80 40,20
Privatb Dkr 310,00 307,50
Quaker Oats 56,00 55.00
RJR Nabisco 94,70 94,70
St.Gobin Ffr 628,00
Saralee 47,00 47,00
Schlumberger 34,90 34,90
Sears Roebuck 41,60Southw. BeU 42,00 42,30
Suzuki (yen) 760,00 760,00
Tandy Corp. 39,10 39,60
Texaco 54,50 55,20
Texas Instr. 42,00 41,50
T.I.PEur. 1,71 1,71
ToshibaCorp. 1050,00 1050,00
Union Carbide 27,50 27,90
Union Pacific 68.00 67,50
Unisys 29,50 29,60
USX Corp 31,60 31.50US West 58,30 58,50
Warner Lamb. 78,00 77,75
Westinghouse 53,80 53,30
Woolworth 53,30 52,40
Xerox Corp. 59,00 58,60

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 50,00 51,50
Am. Home Prod. 165,00
ATT Nedam 59,50 59,00
ASARCO Ine. 56.00 56,00
Atl. Richf. 175,00 176,50

Boeing Corp. 124,50 120,50
Can. Pacific 38,00 37,00
Chevron Corp. 100,00
Chrysler 55,00 55,00
Citicorp. 52,00 54,70
Colgate-Palm. 96,00 93,00
Control Data 38,00 38,00
Dow Chemical 189,80 188,00
EastmanKodak 95,00 93,70
Exxon Corp. 92,00 93,00
Fluor Corp. 45,00
Gen. Electric 93,80 93,50
Gen. Motors 183,00 180,80
GUlette 70,20 68,00
Goodyear 103,00 100,00
Inco 76,00 77,00d
1.8.M. 252,00 249,00
Int. Flavors 100,50
ITT Corp. 108,00 107,50
Kraft Ine 200,00
Kroger 17,50 17,50
Lockheed 91,00 89,00
Merck & Co. 124,00 125,00
Minn. Min. 128,00 128,00
Pepsi Co. 78,50 77,50
Philip Morris C. 209,00 209,00
PhiU.Petr. 42,20 42,20
Polaroid 77,00 76,00
Procter &G. 179,00 179,50
Quaker Oats 101,00 107,00
Schlumberger 71,80 72,50
SearsRoebuck 85,00 84,00
Shell Canada 74,00 75,00
Tandy Corp. 79,50 79,50
Texas Instr. 85,00 85,00
Union Pacific 140.00 139,00
Unisys Corp 60.00 59,50
USX Corp 64,00 65,00
Varity Corp 4,10
Westinghouse 111.30 110,00
Woolworth 109,00 108,00
Xerox Corp. 115,00 115,00
Certificaten buitenland
Deutsche 8.. 555,00 545,00
Dresdner B. 310,00 306,00
Hitachi (500) 1400,00 1400,00
Hoechst 298,00 292,00
Mits.El.(soo) 410,00 410,00
Nestlé 7300,00
Siemens 527,00 530,00
Warrants
Akzo 41,20 40,80
AMRO warr. 3,20 3,30Asia Pac Gr F. 7,00 6,70
Bogamij 9,50 9,40
Falcons Sec. 14,40 14,50
Honda motorco. 2540.00 2540,00K.L.M. 85-92 120,70 122,50
Philips 85-89 19,20 19,50
St.Bankiers a 2,40 2,40
St.Bankiers b 3.10 3,30
Euro-obligaties & conv.
lO'/i Aegon 85 100,00 100,00
Aegon warr 13,40 13,40
lOV2ABN 87 97.75 98,00

13Amev 85 98,00 97,80
13Amev 85 96,00 96,00
10AmevBs 100,75 100,75
11Amev 86 98,75 98,75
14'/4AmroB7 98,20 98,00
13Amro-BankB2 101,80 101,80
10V2 Amro 86 97,75 97,75
10Amro 87 97,75 98,50
s*« Amro 86 101,15 101,15
Amro Bank wr 27,00 26,50
Amro zw 86 68,30 68,50
9 BMH ecu 85-92 102,00 102,00
7 BMH 87 98,00 98,00
HCCRaboB3 101,50 101,50
9 CCRabo 85 104,80 105,00
7 CCRabo 84 108,00 108,00
lO'/iiEEG-ecu 84 101,25 101,25
9^EIB-ecu 85 105,75 105,75
12/2 HlAirl.F 94,25 94,25
12 NIB(B) 85-90 102,00 102,00
lIV4NGUB3 101,50 101,50
10NGU 83 100,50 100,50
2/4 NMB 86 86,25 86,25
NMB warrants 40,90 4100
8% Phil. 86 95,50 95,50
6% Phil.B3 95,10 95,10
M'/iUn.Becumy 86 99,75
12/4Unü. 97.75 97,50
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,20 5,20
Bredero eert. 1,50 1,50
11 Bredero 0,60 0,65

Breev. aand. 7,00 7,00
Breev. eert. 6.50 6,00
Leidsche Wol 2,00 e 2,20
LTV Corp. 2,30 2,30
Rademakers 29,00
RSV. eert 1,56 1,59
T/s RSV 69 90,00 90,00
Parallelmarkt
Alanheri 17.00 17,00
Berghuizer 54,00 59,00
Besouw Van c. 36.00 36,00
CB Obhg.F.l 101,30 101,40
CB Obhg.F.2 101,40 101.40
CB ObUg.F.3 102,90 103,00
De Drie Electr. 29,80 29,90
Dentex Groep 30,90 37,50
Dico Intern. 82,50 82,50
DOCdata 31,70 34,00
Geld.Pap.c. 76,00 76,00
Gouda Vuurv c 62,20 63.00
Groenendijk 28,20 29.30
Grontmij c. 104,00 10130
Hes Beheer 226,00 225.50
Highl.Devel. 12.00 b
Homburg eert 3.60 3.60
InfotheekGr 21,30 21.30
Interview Eur. 7,70 7,80
Inv. Mij Ned. 45,60 45,80
KLM Kleding 28,40 28,50
Kuehne+Heitz 27,20 27,20
LCI Comp.Gr. 34,70 34,80
Melle 285,00 285,50
Nedschroef 72,80 73.00

Neways Elec. 10,00 10.20
NOG Bel.fonds 30,20
PieMed. 11,60 11,20
Poolgarant 10,30 10.80
Simac Tech. 17,60 17,10
Text Lite 5,60 5,80
VerkadeKon. 268,50 267,00
Weweler 74,90 74,90

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c apr 45,00 291 1.50 1,40
abn c okt 50,00 500 - 1,00
ah c apr 90,00 359 4,70 6,50
akzo c apr 150,00 398 9,50 10,00
akzo c apr 160,00 1729 5,00 5,20
akzo c apr 170,00 584 2.20 2.30
akzo p apr 150,00 439 4,30 4,20
amev c apr 55,00 342 3,60 330
amev c jul 60,00 1053 2,30 2,10
amev p jul 50,00 1032 1.50 130
d/Fl c feb 210,00 1324 2,20 1,50
d/Fl p feb 205,00 257 1,90 1,80
eoE c feb 265,00 670 5,70 6.001
eoE c feb 270,00 367 3,70 3,70
eoE c mrt 255,00 500 15,40a 16,0Qi
eoE c mrt 275,00 326 3,90 4,30
ecE p feb' 255,00 281 1.60 1,40
eoE p feb 260,00 286 2,70 2,40
eoE p feb 265,00 944 4,70 3,60
eoE p mrt 255,00 259 3,00 2,10
eoE p mrt 260,00 401 5,00 4,001
hoog c apr 70,00 269 7.80 7,70
hoog c apr 75,00 430 5,20 4,80
hoog p jul 75,00 420 6,50 6,501
kim c apr 40,00 375 3,70 4,88
kim c apr 45,00 1559 1,50 130
kim p apr 45,00 509 3.50 2,60
knP c apr 50,00 595 230 b 2,50
knP c jul 50,00 286 3,20 3,50
obl p nov 97,50 1000 0,50 030
phil c apr 40,00 731 0,80 0,80
phU c jul 40,00 297 1,30 1,20
phil p apr 35,00 665 1,60 1,60
ohe c apr 115,00 282 10,50 11,20
oUe c apr 120,00 734 6,80 7,20
olie c apr 125,00 1840 3,70 3,80
oUe c apr 130,00 1472 1,80 2,00
ohe c jul 125,00 268 4,50 5,20
ohe c jul 130,00 637 3,00 3,00
olie c 091 105,00 812 24,50 24,80
ohe c 092 135,00 1051 10,30 11,50
urül c apr 120,00 501 9,90 11,20
umi c apr 140,00 615 1,30 130
unU c 091 100,00 368 36,00 a 38,00
umi p apr 130,00 607 6,20 5.20
voc c jul 40,00 300 1,50 1,50
voc c okt 40,00 304 - 2,00
voc p okt 40,00 328 - 5,50
wes c apr 90,00 735 1,90 2,40

a=laten g=bieden+ex-di».
b bieden h=laten+ei-diy.
c=e»-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend l=gedaan+g
e=gedaan+bieden »k=slotkoers vorige dag
f=gedaan^laten sk=slotkoers gisteren

Hoge werkdruk bij DSM-dochter Schoonebeek

Milieu staat voorop bij
cao-gesprekken chemie

Van onze redactie economie
ROTTERDAM - De Industriebond FNV wil bij de komende
cao-onderhandelingen in de chemie nadrukkelijk afspraken
maken om het milieu te verbeteren. Het gaat daarbij vooral om
het terugdringen van de uitstoot van verontreinigende stoffen,
maatregelen om kleine lekkages te voorkomen en verbetering
van de informatie over milieuzaken aan het personeel.

Uit een enquête van de bond onder.
3464 werknemers van twintig che-
miebedrijven in Nederland, blijkt
een ruime meerderheid vindt dat
hun bedrijf voldoende tot ruim vol-
doende milieubeleid voert. Maar op
hetvlakvan de uitstoot, lekkages en
informatievoorziening meent een
zeer grote minderheid (36,4 tot 45,2
percent) dat het bedrijf grotere in-
spanningen moetverrichten. Dat de
Industriebond een taak heeft om
aan te dringen om milieumaatrege-
len staat voor 77 percent van de
werknemers vast.
De tevredenheid met het milieube-
leid verschilt van bedrijf tot bedrijf.
Bij Carbon Black is bijna de helft
van de werknemers ontevreden.
Esso Chemie komt er het gunstigst
van af met een 'ontevredenheidsfac-
tor' van 11 percent. De bond wil per
bedrijf een bedrijfsmilieuplan op-
stellen. Dat zal moeten bestaan uit
een gedegen inventarisatie van de
milieurisico's van de afvalstoffen en
de produkten. Het moet worden ge-
volgd door een meerjarenplan,

waarin termijnen worden opgeno-
men om maatregelen te realiseren.
De werkdruk in de chemische be-
drijvenis volgens 35 percent van de
ondervraagden te hoog. Carbon
Black, Cabot en DSM Schoonebeek
vormen de koplopers met een score
van meer dan 50 percent. In het laat-
ste jaar is de werkdruk volgens 63
percent van de werknemers toege-
nomen. Bijna de helft van de men-
sen klaagt over onderbezetting van
de ploegen. Per bedrijf verschillen
ook die antwoorden sterk. Bij Tiofi-
ne klaagt 17 percent over een te
hoge werkdruk, terwijl bij Carbon
Black maar liefst 56 percent daar-
over klaagt. Uit de enquête blijkt
dat veertig percent van de werkne-
mers dat noodzakelijk vindt. Erg
hoog scoren klachten over geluid
(51 percent) en stof (32 percent).

Kwekerijen van
Pleunis overgenomen

STRAMPROY - De Amster-
damse HVA-Holding heeft sa-
men met Aegon Deelnemingen
de Nederlandse en Belgische
kwekerijen van champignons
en shiitakis van de familie Pleu-
nis in het Limburgse Stramproy
overgenomen.

Volgens de holding behoort dekwe-
kerij van devier gebroeders Pleunis
bij de beste in Nederland. In de
kwekerij in Stramproy werken 180
mensen. In hetBelgischeBree heeft

de familie ook nog een kwekerij,
met 120 werknemers. Vorig jaar is
nog tien miljoen geïnvesteerd in de
uitbreiding van de shiitake-kweke-
rij. De shiitake is een nog niet zo be-
kende paddestoelensoort, de echter
snel populair wordt.

HVA-Holding voorziet met name
een snelle groei van de vraag naar
Shiitake.

Vorig jaar zette de familie Pleunis
nog dertig miljoen om. Vanwege de
uitbreidingsinvesteringen zal dit

jaar waarschijnlijk een omzet van
veertig miljoen worden gereali-
seerd. Overigens blijven de vier
broers Pleunis de leiding over het
bedrijf voeren.

Na de aankoop zal de omzet van
HVA stijgen van f 160 miljoen in
1988 tot ruim f 200 miljoen dit jaar.
Daarvan komt bijna de helft uit de
geïndustrialiseerde wereld, aldus
HVA. HVA-Holding heeft haar wor-
tels in het voormalige Nederlands-
Oost-Indië en is nu actiefin project-
ontwikkeling, management-, con-
sultancy-, aannemingsactiviteiten
en handel in de agro-industrie in
tropische en subtropische gebie-
den. Gezien de afhankelijkheid van
een onzekere projectenmarkt in
minder stabiele gebieden ontwik-
kelt HVA nu tevens activiteiten in
de geïndustrialiseerde landen.

economie

Koffie
15 cent

duurder
- De koffie

*ordt morgen duurder. De
pootste koffïebrander van ons
jid, Douwe Egberts, verhoogt
[je afleveringsprijzen aan de
"^ndel zodanig, dat de consu-
mentenprijs gemiddeld 15 centPer pak van 250 gram hoger zal
*°rden. De verhoging vloeitv°lgens DE voort uit de prijs--ot>twikkeling op de wereld-
markt.
"an Nelle volgt morgen het
Voorbeeld van Douwe Egberts.

liet weten nog geen be-
sussing te hebben genomen
°yer een prijsverhoging voor de
*'Ben merken (de Perla-soor-
*n); die hangt af van de om-vang van de voorraden van Al-be« Heijn.

Pc Stichting Max Havelaar, die
Koffle rechtstreeks van de klei-
deboeren in ontwikkelingslan-
den koopt, heeft een verhoging
'n rJe pen, eveneens op grond
Van de ontwikkelingen op de
Wereldmarkt, maar kon nog
"fet zeggen wanneer de verho-
gingvan kracht wordt noch hoe
Sroot die zal worden. Daar wor-
den nog gesprekken over ge-
voerd, zo deelde een woord-
Voerder mee.

Liberia heeft
grootste vloot

MONROVIA - De Westafri-
kaanse staat Liberia is, geme-
ten naar het aantal schepen, de
grootste scheepvaartnatie ter
wereld. Vorig jaar november
telde het land 1.621 schepen
met een tonnage van in totaal
50.663.542 brutoregisterton
(brt), zo hebben de Liberiaanse
autoriteiten bekendgemaakt.
Onder devlag van het Westafri-
kaanse land varen over de ge-
hele wereld vele schepen, die
de door het moederland gestel-
de strengere eisen willen om-
zeilen. Door onder vreemde
vlag te varen kunnen op deze
schepen bijvoorbeeld werkne-
mers uit Derde-Wereldlanden
tegen lagere lonen worden in-
gezet.

Ahold start
cadeauwinkels
ZAANDAM - Ahold opent in maart
twee of drie gespecialiseerde ca-
deau-winkels. Die moeten be-
schouwd worden als proefwinkels.
Volgens woordvoerder Erik Muller
heeft het concern onderzocht of
hierdoor het marktaandeel in de
non-food sector versterkt kan wor-
den. Als de proef een succes wordt,
zullen er meer winkels in de 'ca-
deau-achtige sfeer' komen. Waar de
proefwinkels komen en welke naam
ze zullen krijgen, wil Ahold nog niet
zeggen. Ahold bezit nu circa 130
winkels op het gebied van schoon-
heidsartikelen (Etos) en ruim 200
drankzaken (Gall en Gall) alsmede
een aantal apotheken (Fannatos).
De totale omzet hiervan bedroeg vo-
rig jaarcirca 300 miljoen gulden. De
levensmiddelenomzet van Albert
Heijn was 6 miljard gulden.

City Courier
neemt werk
VDV over

HILVERSUM - City Courier neemt
alle activiteiten over van VDV Cou-
riers. Het laatstgenoemde bedrijf
heeft vestigingen in Hilversum,
Amersfoort, Arnhem, Utrecht en
Rotterdam. De Amsterdamse City
Courier heeft overenstemming be-
reikt met de curator in het faillisse-
mentvan eigenaar Van deVoort van
VDV. De internationale activiteiten
van City Courier zijn in het begin
van de jaren tachtig afgesplitst en
onder de naam XP Express Sys-
tems uitgebreid. City hield zich
daarna alleen nog bezig met koe-
riersactiviteiten in en rond Amster-
dam. De aanhoudende groei van de
vraag naar gespecialiseerd snelver-
voer leidde ertoe, dat vestigingen
van City Courier in andere steden
dan Amsterdam werd overwogen.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 23-1-1989 om'
14.00 uur by de fa. Drijfhout, aUes in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 27.080-/ 27.580-
-vorige ’ 26.920-/ 27.420 ; bewerkt ver-
koop ’ 28.180, vorige ’ 29.020 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 375-’ 445 vorige *’ 365-/ 435; bewerkt verkoop ’ 490 la-;
ten, vorige ’ 480 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-,
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,02 2,14
Brits pond 3,55 3,80.
Can. dollar 1,69 1,81-
Duitse mark(lOO) 111,00 115,00
lers pond 2,89 3,14
Austr. dollar 1,76 1,88
Jap. yen (10.000) 159,50 164,50
Ital. Ure. (10.000) 14,65 16,05
Belg. frank (100) 5,20 5,50
Port. esc. (100) 1,27 1,45-
Franse fr. (100) 31,90 34,40
Zwits. Fr (100) 130,75 135,25
Zweedse kr. (100) 31,60 34,10
Noorse kr. (100) 29,50 32,00
Deense kr. (100) 27,60 30,10
OostschiU.(lOO) 15,79 16,39
Spaanse pes.(lOO) 1,74 1,89
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 2,08275-08525
Brits pond 3,6850-6900
Duitse mark 112,865-915
Franse franc 33,120-33.170
Belg. franc 5,3905-3955
Zwits. franc 133,175-225
Japanse yen 162,68-162,78
Ital. lire 15,380-430
Zweedse kroon 33,115-33,200
Deense kroon 29,090-29,140
Noorse kroon 31,100-31,150
Canad. dollar 1,75125-75375
Oost. schill 16,0530-0630
lers pond 3,0150-0250
Spaanse pes 1,8110-8210
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,8200-8300
Hongk.dollar 26,65-26,90
Nieuwz.dollar 1,2925-3025
Antill.gulden 1,1525-1825
Surin. gulden 1,1525-1925
Saudische rial 55,40-55,65
Ecu gulden 2,3520-3570

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP/-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
algemeen 302,7 305,5
alg.-lokaal 294,8 297,1
internationals 311,1 314,6
industrie 266,2 268,4
scheep/luchtv. 268.8 273.2
banken 357,7 358, a
verzekering 611,6 612,8
handel 491,2 495,1
cbs obl.index 113,4 113,2
rend. staatsl. 6,48 6,51
waarvan 3-5 jr 6,44 6,45
waarvan 5-8 jr 6,49 6,52
waarv.s langst 6,60 6,61
rend. bng-len. 6,76 6,76
rend. banklen. 6,51 6,49

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefoniscly
avondverkeerkwamen gisteravond dé"
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van van-
daag):
Akzo 153,00-153,20(153,40)
Kon. Olie 123,40-124,60(124,60)
Philips 35,70-35,80 (35,80)
Unilever 128,00-128,40(128,40)
KLM 43,10-43,50(43,50)Israël gaat olie

zoeken in Dode Zee
TEL AVIV - Israël begint in okto-
ber dit jaar met boringen in de bo-
dem van de Dode Zee om te zien of
daar olie is te vinden. Maandag ver-
klaarde de minister van energievan
het land, Moshe Shahal, dat er al
lang over is gesproken en dat hij
diegenen steunt die menen dat het
hoogstwaarschijnlijk is dat de bo-
dem van de Dode Zee olie bevat. Er
wordt geboord tot een diepte van
6.000 meter.

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 2238.93 1013.94 190.26 854.38
Hoogst 2254.64 1027.08 191.20 861 56
Laagst 2214.29 1007.30 188.72 846.42
Slot 2218.39 1012.48 189.31 848.94
Winst/ _1697 _ 179 _Q7l 5verlies
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(ADVERTENTIE)

Er is méér in het geding dan
uw aangifte over 1988

BH
Om het even of bal nugut om uw privé
"itua.no of om uwzakelijk lovon: slappen

dieu vandaag noemt, hebbenmorgon
fiacala aHaclan.Vaakwoidan dafiscale

gevolgen van uwbeslissingen paa na
lange üjdmerkbaar Daarom doatuw

Federatie-belastingconsulent maar dan
op professionele wijse uwaangiften

verzorgen.
Da Federatie-belastingconsulent

vartorgtuw 'tsxplanning' lot in de verre
toekomst. Begeleidt u matvaal sorg.

En vertegenwoordigt u natuurlijkbij al
uwcontacten mal de fiscus.

U vindt de Federatie-belastingconsulent bij:

IAdiiaanaenBelastinoadviaaura
Kruisstraat 103
6411 BS Heerlen
Telefoon 045 - 71 34 02/ 24 40 55

IBelastingadviesbureau A. Th. Oeckera
Bongaertslaan 24
6417 BB Heerlen
Telefoon 04S-71 69 65

IAccountantskantoor W. KousenB.V.
Akerstraat Noord 292
6431 HW Heerlen/Hoensbroek
Telefoon 045-22016 S

IAccountantskantoor Partouns
J. B. Partouns
Accountant-Administratieconsulent
Federatie-belastingconsulent
Hertogsingel 20
6214 AD Maastricht
Telefoon 043 - 21 76 65



Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NCRV
15.30 James Herriot. Engelse serie.

Afl.: Oost West, Thuis Best. De die-
renarts uit Hemsfield vraagt of James
hem wil vervangen. James komt er
snel achter, dat zijn collega het niet zo
nauw neemt met de voorschriften,
(herh.).

16.20 (TT)Ja Natuurlijk. Presentatie:
Karin de Groot m.m.v. Antoon van
Hoof en Piet STeltman. (herh.).

17.10 ""Weerklank. Muziekprogram-
ma, (herh.).

17.30 Journaal.
17.44 De Kids. Canadese jeugdserie.

Afl.: Joey en Liz. Joey heeft een oogje
op het nieuwe meisje Liz. Hij is ervan
overtuigd, dat zij hem ook helemaal
ziet zitten.

18.11 De stuntels. Tekenfilmserie.

18.15 Ducktales. Tekenfilmserie van
Walt Disney. Afl.: Alle eendjes vlie-
gen.

18.37 Alex. Tekenfilmserie.
18.42 Kleine Isar. 18-delige geteken-

de serie naar het gelijknamige boek
van Bertus Aatjes. Afl.: Is alles voor-
bij? Al jaren zijn de kleine Isar en zijn
ezeltje Asinus op zoek naar de Ko-
ning van de Wereld, (herh.).

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

naal. Presentatie: Dick Passchier.
19.29 Dinges. Spelprogramma. Pre-

sentatie: Frank Masmeijer.
19.54 Cosby show. Amerikaanse co-

medy-serie. Wanneer Claire ontdekt,
dat zij niet meer in haar uitgaansjurk
past, komt ze in actie.

20.19 A different world. Amerikaanse
comedyserie. De laatste week van
het studiejaar is aangebroken. Dus
probeert Dwayne een afsprakje met
Denise te maken.

20.50 Murder she wrote. Serie. Afl.:
Spiegelbeeld. Jessica is getuige van

de laatste woorden van een huur-
moordenaar. Deze bekent iemand
vermoord te hebben, maar de ver-
moorde blijkt nog springlevend te zijn.

21.37 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
22.30 Journaal.
22.40-23.50 Rondom Tien. De vol-

maakte mens. Henk Mochel praat
met ouders die geconfronteerd wer-
den met de keuze: geenkind of (mo-
gelijk) een gehandicapt kind.

" Loes Haasdijk, Edwin Rutten en Frank Masmeijer in 'Din-
ges. (Nederland 1 - 19.29 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Fleur. Gevarieerd televisie-

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

17.00 Hallo...met de TROS! Kijkers
bellen met programmamakers. Pre-
sentatie: Marlot Bloemhard en Freek
Simon.

17.30 De bal is rond. Jeugdvoetbal-
programma in samenwerking met de
K.N.V.B. Deel 6.

18.00 ««TROS popformule. Muziek-
programma gepresenteerd door Mar-
tijn Krabbé en Mariska van Kolck.

18.40 Toekomst in telecommunica-
tie. Cursus over telecommunicatie
gepresenteerd door Chriet Titulaer.
Afl.9 (slot).

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: De de-
monstratie.

19.00 Familie Oudenrijn. Nederland-
se serie. Afl.: Liefde en lees. Clara
valt van haar stokje als zij hoort datzij
een half miljoen heeft gewonnen.
Opa gaat met de kinderen naar de
verkeersmarkt. Martin raakt buiten
westen door toedoen van Tarzan en
veroorzaakt zo de nodige paniek.

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

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Derrick. politieserie. Afl.: De

ooggetuige. Er vindt een overval
plaats op een kantoorgebouw, waar-
bij een bewaker wordt doodgescho-
ten. Derrick verhoort Erich Schuster.
Deze man heeft verdachte geluiden

gehoord en de bewaker daarop op-
merkzaam gemaakt. Maar al snel
wordt getwijfeld aan de geloofwaar-
digheid van Schuster.

21.35 TROS TV-show. Talkshow van
Ivo Niche.

22.35 TROS Aktua. Actualiteiten ma-
gazine.

23.10 Marblehead Manor. Ameri-
kaanse comedy-serie. Afl.: Gelukkig
getrouwd. De heer des huizes is in
paniek. Uit angst iets verkeerd te zeg-
gen bij een diner nodigt hij Dwayne en
zijn vrouw ook uit. Maar Dwayne heeft
geen vrouw, al doet hij zich wel ge-
trouwd voor.

23.40-23.45 Journaal.

Duitsland 1
09.45 ZDF-info Verbraucher. Weg-

wijzer door het labyrinth van aanbod.
Vandaag: het keukenfornuis.

10.00 Heute.
10.03 Topkapi. (herh).
12.00 Denkmal.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
14.40 ""Teletekst-overzicht.
15.00 Tagesschau.
15.05 Sinha Moca - die Tochter des

Sklavenhalters. Braziliaanse serie.
Af1.76.

15.30 Berlin - Ecke Bundesplatz. Se-
rie portretten. Afl.6: Menschen auf
dem Weg ms Jahr 2000.

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Spass am Dienstag. Kinder-

programma met Werner en Zini.
17.15 Tagesschau.
17.25 Das Nest. Afl.: Gut gemeint.
18.00 Wenn Kuli kommt. Serie. Afl.:

Der Mann im Kyffhauser.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute.
18.52 Immer, wenn sic Krimis

schrieb. Amerikaanse detectivese-
rie. Afl.: Nicht schuldig?.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Dingsda. Quiz met Fritz Egner.
21.00 Report. Informatie, beelden en

achtergronden.
21.45 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Skandal.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Kulturwelt. Neapel, documen-

taire over de Italiaanse stad Napels.
00.00 Tagesschau.
00.05-op.lo Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

" Fritz Egner in 'Dingsda'.
(Duitsland 1 - 20.15 uur)

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

ma. Serie over de invloed van de na-
tuur op de mens. Afl.: Urlaub vom ka-
putten Klima. (herh.).

14.45 Von Weimar nach Bonn. Serie.
Afl.: Der schone Schein.

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
15.58 Siebenstein. Serie. Afl.: Ein
Küsschen für Rudi. (herh.).

16.20 Logo. Kinderprogramma.
16.30 Bas-Boris Bode. Serie van

Justus Pfaufe en Harry Baer. Afl.: Der
Junge, den es zweimal gab.

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

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

17.45 Der Landarzt. Serie. Afl.: Aus
alten Zeiten.

18.20 Der Landarzt. Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Konzerne im

Kaufrausch - Konzentration im Ein-
zelhandel, reportage over de overna-
me van de detailhandel door grote
concerns.

20.15 Wo die alten Walder rau-
schen. Duitse speelfilm uit 1956 van
Alfons Stummer, met Willy Fritsch,
Josefin Möhner e.a.

21.45 Heute-Journal.
22.10 BDas kleine Fernsehspiel.

Zimmer 36, Zwitserse speelfilm uit
1988 van Markus Fischer, met Babett
Arens, Peter Cieslinski, Arme Marie
Blanc e.a.

23.35 Francois Villon. Das grosse
Testament. Tv-produktie van de thea-
terbewerking Testament van Villon
door Ernst Stankovski. (herh.).

00.45-00.50 Heute.

Duitsland 3 West
07.55 Tele-Gymnastik. (1/6).
08.10 Schooltelevisie.
09.10 Sesamstraat.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

16. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
17.30 Korkmazlar. Serie over een

Turkse familie in Duitsland. Afl.4: Der
Verdacht.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 30.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
19.40 Raamprogramma van de re-

gionale studio's.
20.00 Weltweit.
20.45 Nonstop nonsense. Sketches

van en met Dieter Hallervorden.
Af1.15: Didi als Taxifahrer.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine.
22.15 Landesspiegel. Ich bin, ich bin

ich, reportage over gehandicapte en
niet-gehandicapte kinderen in een
speeltuin.

22.45 Drei vor Mitternacht. Aansl
Laatste nieuws.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Kabel- en CAI-abonnees
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma

"" = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bij stereo-app
TT = teletekst ondertiteling

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

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

RADIO
Radio 1: 95,3 en 1 00.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 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 1
14.00 Schooltelevisie
15.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie met Pat MacDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a.
Af1.661. (herh.).

15.25 De peulschil. Vandaag: het
weerbericht, (herh.).

15.50 Stijl. (Herh.).
16.50 Huizen kijken.Afl.2. (herh).
17.30 Johan en Pierewiet-Tekenfilm-

serie. Afl.l: Het onzalige land.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak.Animatieserie. Af1.269.

(herh.).
18.05 Plons. Afl.: Plons en het gloei-

lampventje.
18.10 Prikballon. Kleutermagazine.
Presentatie: Francis Verdoodt.

18.25 Carlos en Co. Magazine waarin
poppen vertellen wat kinderen willen
weten. Afl.: Verboden, gevaarlijk, ver-
plicht.

18.40 Bassie en Adriaan. Kinderse-
rie. Afl.: Spoken.

18.45 60-Plus. Ouderenmagazine.
Vandaag: Armand Preud'homme.
Presentatie: Connie Neefs.

19.25 Lotto-winnaars, mededelin-
gen en programma-overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie met

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
O'Brien e.a. Af 1.49.

20.20 Fanclub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent. Vandaag: Peter
Colpaert met Roodkapje en de boze
wolf.

20.30 Wij en de andere dieren. Britse
documentaire reeks. Afl. 12: Tijdreizi-
gers.

21.00 Gezondheid. Maandelijks ma-
gazine. Hoofdthema: Cholesterol.
Presentatie: Karla Rodts, Dr. Toon
Goossens en Piet de Valkeneer.

21.40 De opwachting van de 50 prij-
zen van JosGhijsen. Introductie van
een nieuw spelprogramma.

22.15 Intermezzo.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Marcel Proust. Film van Niger

Wattis, met Roger Nees, Paul rey-
nolds, Eleanor David e.a.

23.45-23.50 Coda. Nocturne, van
Tsjaikovsky, uitgevoerd door Michel
Dispa, cello, en Janine Van Mever,
piano.

" Willam Lucas in 'Black
Beauty. (België/TV 1 -17.30
uur)

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Af1.662.
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. Panelleden: Guy Mortier, Koen
Crucke en Torn Lanoye. Presentatie:
Daniel van Avermaet.

20.50 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Vlaams-Nationale
Omroepstichting.

21.35-22.05 Soepel werken. Werken
in crisistijd, 3-delige serie. Deel 2.
Presentatie: Wim Schamp, (herh.).

se actualiteiten. 19.25 Lotto en Joker.
19.30 Journaal. 20.00 Actualités a la
une. 20.05 Doublé sept, spelprogram-
ma. 21.20 Planète des hommes, docu-
mentaireserie. Afl.: Steelbands de trini-
dad. 22.10 Journaal. 22.45-00.25 Ciné
Club de minuit: Cycle Alain Tanner:
Une flamme dans mon coeur, Franz-
Zwitserse speelfilm van Alain Tanner.
eres, Aziz Kabouche, Jean-Yves Ber-
thelot, e.a.

België/BTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.50 Schoolte-
levisie. 17.45 Vacaturebank. 18.00
Nouba nouba, met Les tripodes en Stri-
py. 18.30 Jamais deux sans toi, geva-
rieerd informatief programma. 19.00
Nieuwsoverzicht. 19.03 Ce soir, Waal-

programma's dinsdag televisie en radio

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.30-12.00 Schooltelevisie. Les 10.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Medelanders, Nederlanders.

Italianen Terrazo-werkers. (herh.).
18.30 You're welcome! Cursus En-

gels. Les 13.
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- i

derwerpen: 1. Wonderverf in Gronin-
gen. 2. Verdwijnt de veldpolitie? 3. j
Kuren op de Cauberg.

21.05 Uit het NOS-Archief. Het Or- i
lando Kwartet speelt het strijkkwartet
in Es, opus 12, van Mendelssochn.
(herh.).

21.30 Het Europa van het Gulden i
Vlies. Documentaire. Afl.: De verbrij-
zelde droom (1454-1477).

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen- i

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en i

slechthorenden.

" Horst Tappert en Fritz Wepper in 'De ooggetuige. (Neder- =
land 2 - 20.29 uur) |§

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus algebra

Les 30.
09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.25 Geschichte von Rom zum

Rhein. Die Romer, serie. Afl.: Leben
in der Stadt.

16.55 Eingriffe in den Naturhaus-
halt. Informatieve serie. Afl.: Zum
beispiel Assuan: Der Hochdamm.

17.10 Erdkunde - Beyond the chan-
nel. Afl.: Wales.

17.30 Telekolleg 11. Cursus Algebra.
Les 30. (herh.).

18.00 Sesamstraat.
18.29 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.: Au

Backe!.
18.31 Welt der Tiere. Natuurserie.

Afl.: Prariehunde.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.

Aansl.: Rheinsender.
19.30 Dörfer in Europa. Afl.: Die Rail-

Raiders, Auf der Suche nach den
Kohlenbauern.

20.15 Italo Svevo und Triest. Portret
van deze schrijver.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 ■ Malombra. Italiaanse speel-
film uit 1942 van Mario Soldati, met
Ina Miranda, Andrea Checchi e.a.

23.25 Warum Christen glauben. Do-
cumentaire serie. Afl.: Bei uns in Sin-
zilien.

23.55-00.00 Laatste nieuws.

" Josefine Kipper en Carl Möhner in 'Wo die alten Walder rau-
schen'. (Duitsland 2-20.15 uur)

België/Tele 21
19.00 Shéma Israël. Presentatie: Diane
Perlsztejen. 19.30 Journaal met simul-
taanvertaling in gebarentaal. 20.00 Ci-
né-Club de l'Europe: Mon cher petit vil-
lage. Tsjechische speelfilm uit 1985
van Jiri Menzel, met Janos Ban, Marian
Labuda, Rudolf Hrusinksy, e.a. 21.45-
-22.40 Tanner 88, 6-delige Amerikaan-
se serie met Michael Murphy, Pamela
Reed, Cynthia Nixon e.a. Afl.3: Moon-
walker and Bookbag.

TVS
16.05 Bréves. 16.10 L'Homme Au Képi
Noir. 16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00
Récréation. 17.30 Des chiffres et des
lettres. 17.55 Brèves Météo Europée-
ne. 18.00 Faut Pas Rever. 19.30 Papier
glacé. 20.00 Sports magazine. 21.00
Ciel Mon Mardi. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Météo Européene. 22.35 Ciné-
Club. 00.30-00.45 Apos.

Radio 1 radioElk heel uurnws. 7.04 Echo-maga-
zine. 7.15 Het levende woord. 7.30
Nieuws. 7.33 Echo-maagzine. 8.09
Echo-magazine. 8.45 Kruispunt.
9.06 Met deKRO, met Arme. 10.06
M/V-Magazine. 11.06 Echo-maga-
zine. 12.06 KRO's Schone Kun-
sten. 12.56 Meded. voor land- en
tuinb 13.09 Echo-magazine. 14.06
Veronica Nieuwsradio. 19.03Vero-
nica nieuwsradio extra. 20.02 BO-
RAT, gespeld 8.0.R.A. accent aigu
T. 21.02 De radiovereniging. 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 VARAs Och-
tendhumeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 AVRO's
radiojournaal met 7.30 en 8.30
Nws.overz. 8.04 Actual. 8.25 Fi-
nanc. nws. EO: 9.04 De muzikale
fruitmand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30
Ik zou weleens willen weten. 12.04
Lunchtime-magazine. 13.04 Tijd-
sein. 13.30 Als mensen verande-
ren. 13.54 EO-Metterdaad hulpver-
lening. 14.04 De plantage met om
14.04 Soortgenoten; 14.48 De jazz
van Pete helleman; 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, met om 17.04Planta-
ge magazine. 18.30 Meningen;
19.03 Plantage magazine. 20.02-
-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.00-24.00
VARA's verrukkelijke dinsdaa 6.02
Holland wordt wakker! 9.04 Rigter.
11.04 Angelique. 12.04 VARA's
Steen & Been Show. 14.04 Twee
meter de lucht in. 16.04 De verruk-

kelijke vijftien. 18.04 Driespoor.
19.03 Dubbellisjes. 20.03 Pop-
krant. 21.03 VARAs Vuurwerk.
22.03 VARA's Poppodium. 23.02-
-24.00 Tracks.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
09.55 Tennis. Samenvatting Austra-

lian Open in Melbourne.
11.00 Ihr Auftritt, Al Mundy. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
11.40 Sketchhotel. Serie. Afl.: Hotel

des Schicksals (1).
11.50 Tekenfilm.
12.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. Afl.: Henrys neuer Chef.
12.30 Klassik zu Mittag, met het

RTL-Orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.10 Tennis. Australian Open vanuit

Melbourne.
15.45 Netto - Ihre Wirtschaft heute.

Economisch maagzine.
15.55 RTL Aktuell.
16.05 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. Afl.: 672.
16.55 RTL aktuell.
17.00 Tennis. Samenvatting Austra-

lian Open in Melbourne.
17.55 RTL Aktuell.
18.00 Ihr Auftritt, Al Mundy. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Spielen Sic Billard,
Mr. Redman?

18.45 RTL aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Knight rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Der unheimliche Mönch.
20.00 IhrWetter.
20.10 Der Chef. Amerikaanse serie.

Afl.: Das Geisterschiff.
21.05 Crime Story. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Zwischen den Fronten.
22.00 RTL aktuell.
22.25 Tennis. Samenvatting Austra-

lian Open in Melbourne.
22.35 Eine Chancefür die Liebe.
23.10 Killing Machine. Amerikaanse

speelfilm uit 1974 van John Trent,
met Ernest Borgnine, Michael J. Pol-
lard, Hollis McLaren e.a.

00.40-00.50 Betthupferl.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Das Ge-

schaft. 09.35 Mr. Magoo. Afl.: Mr. Mjj
goo und Robin Hood. Deel 3. 10*
SAT 1 Bliek. 10.05 General Hospi»
Afl.: Kampf urn Mitch. 10.50Koenen"*
SAT 1.11 .00 SAT 1 Bliek. 11.05 lm &
kus der drei Manegen. Amerikaan
filmkomedie van Joseph Pevney, [J
Dean Martin, Jerry Lewis, Zsa Zsa u
bor e.a. 13.00 Tele-Börse. 14.00 ">
Horoskop. Aansl.: Programma-o"*
zicht. 14.05 Jackie und Jill. Die Baren-
kinder vom Berg Tarak. Afl.:
14.30■ Lassie. Afl.: Der Pingvin. I**
Der Goldene Schuss. 15.05 Gen**
Hospital. Afl.: Enttauschungen. 15*
Teletip Natur. 16.00 Mem Freund Ta"
di. Afl.: Ein Leben voller Gefahr*.
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35 v*
Leute von der Shiloh Ranch. Afl.: =',
Chancefür das Großmaul. 17.35 SA'
Bliek. 17.45 Bezaubemde Jeannie.A".
Ein Hundeleben. 18.15 Glücksra»
18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Weerben^Aansl.: Gewinn in SAT 1. 19.10 Cajj
non. Afl.: Wettlauf urn die Beute. 20^»SAT 1 Bliek. 20.10 Special Squ*J
Australische serie. Afl.: Trojaniso"
Pferde. 21.00 SAT 1 Bliek. 21.10 V*
Hafenkneipe yon Tahiti. Amerikaan*
speelfilm uit 1962 van John Ford, n*f
John Wayne, Lee Marvi, Elizabeth f
len, Jack Warden, Cesar Romero e»
22.55 SAT 1 Bliek. 23.00Kommissar*- Drei goldene Schlangen. Duits'1"
liaanse politiefilm uit 1968 van Robel
Mauri met Tony Kendall, Brad Har"*
Siegfried Rauch c.a. 00.30-00.40 r^
grammaoverzicht.

SSVC. —
12.30 For Schools: Science - start

here. Afl. Surviving Cold weather.
12.45 For Schools: Zig Zag. Afl.:

Wildlife Safari. Attack and Defence.
13.05 Children's SSVC. The Raggy

Dolls.
13.20 Rainbow. Serie met Geoffrey,

Zippy, George en Bungle.
13.35 Give vs a clue. Nieuwe serie

met gastheer Michael Parkinson en
teamleiders Lionel Blair en Lizza
Goddard.

14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Serie.
14.50 International Pro-Celebrity

Golf. De profs zijn Lee Trevino en
Sandy Lyle en hun partners vandaag
zijn JimmyTaruck en Torn O'Connor.

15.40 Children's SSVC. Afl.: Playbox.
16.00 The Sooty Show. Er gebeuren
vreemde dingen in deze show en
vandaag vormt daarop geen uitonde-
ring.

16.20 TheBest kept secret. The time
of your live, verteld door Elaine
R. Smith.

16.35 Bad Boyes. Serie. Afl.: In dan-
ger.

17.05 Blue Peter. Met Mark Curry,
Caron Keating en Yvette Fielding.

17.30 The Blockbusters. Gepresen-
teerd door Bob Holness.

17.55 The Flying Doctors. Afl.: Into
the future.

18.45 News and Weather.
19.00 Wish you were here....? Zes

schoolmeisjes gaan op vakantie naar
Mikonos om daar hun eindexamen te
vieren.

19.25 Blankety Blank. Spelshow met
Les Dawson.

20.00 Tomorrow's world. De laatste
ontwikkelingen in de wereld van de
wetenschap en technologie.

20.30 Eastenders.
21.00 Streets apart. Nieuwe serie met

James Hazeldine en Amanda Red-
man.

21.30 Colin's Sandwich. Komische
serie met Mei Smith.

22.00 News and Weather.
22.30 Film '89. Magazine.
23.00-23.55 Rugby Special. Hoogte-

punten.

3 SAT
14.15 Programma-overzicht. i*
Stern, Zukerman und Rosé in der oa
negie Hall 0.1.v. Zoltan Kodaly. 15,-j
Jean Sibelius: Konzert für Violine
Orchester. 16.05 Weltsprache Mus".
17.05 Musik zum Traurnen. Wolfga"
Amadeus Mozart: Rondo aus der Se<
nade. 17.15 Heute abend in 3sat. ""£.
Mini-Ziß. 17.30 Tele-Zoo. 18.00 B»°s
aus der Schweiz. 19.00 Heute. I*r
3-sat Studio. 19.30 Ich heirate einer*
milie. Afl.: Familienzuwachs. 21'
Auslandsjournaal. Presentatie: Cla^Ruete. 21.45 Kulturjournal. 21^Sport-zeit Nachrichten. 22.00 Zeit 'Bild 2. 22.25 Club 2. Aansluit. 3S*
Schlagzeilen.

Sky Channel
06.30 European Business Chanfie1 „
07.00 Good Morning Scandinavië o
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club-
-08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Cisko Kid.
09.30 Pound Puppies.
10.00 ""Soft and Romantic. ■
11.00 ««The Nescafé UK Top 5°- l
12.00 "«Countdown.
13.00 Another World.
14.00 City Lights.
14.30 Mobil Motor Sports News.
15.00 Ritters Cove. He15.30 Journey to the Center of ""Earth. j

16.00 ««The Coca-Cola Eurocn*
Top 50.

17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Flying Kiwi.
18.30 I Dream of Jeannie. ri18.57 The Uniroyal Weather Repol
19.00 The Ghost and Mrs. Muir-
-19.30 Boney.
20.30 Tuesday Movie. A
21.57 The Uniroyal Weather repon
22.50 HAVOC7.
00.00 ""Pop Formule. a
00.57 The Uniroyal Weather Rep°Vj
01.00 Chorzempa: Organ, Piano &*

Harpsichord.
02.00 Steve Reich.
02.25 Bridge for Clara.
03.25 Gultarra. „,.
03.55 Landscape Channel Prog<*'

mes for Sky.

Super Channel
07.00 World news and business-
-08.00 Entertainment mix. Elk uur u

16.30 World News.
16.30 Hot Line. _-(.
18.30 Captain Power and the &*

diers of the Future.
19.00 Wanted Dead or Alive.
19.30 Kate and All ie.
20.00 Sportsnight.
21.45 World News.
22.00 Super Sports Night.
00.00-03.00 Entertainment mix-

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met pianist Gerard van Blerk. (8.00
Nws.) 9.00 Continu klassiek. 11.00
TROS Concertzaal: Rotterdams
Filharmonisch Orkest 0.1.v. James
Conlon m.m.v. Kees Hülsmann,
viool. 12.30 Nieuwe klassieke pla-
ten. 13.00Nws. 13.02 De klassieke
top tien. 13.25 Première in net Mu-
ziektheater: Ariadne auf Naxos, R.
Strauss. 13.30 Belcantorium: Mig-
non, opera van Ambroise Thomas
16.00 Het Kunstbedrijf. 17.00 In
kleine bezetting. Juillard Kwartet.
18.00 Nws. 18.02 Lied van de
week. 18.15 Leger des Heilskwar-
tier. 18.30 Muziek in vrije tijd:
Hoornconcours Friesland 1988.
19.30 Kamermuziek uit de barok:
Ensemble voor oude muziek Den
Haag/Bazel. 20.00 Nieuws. 20.02
NCRV Klassiek. Radio Symfonie
Orkest 0.1.v. Edo de Waart m.m.v.
sol. 21.30 Literama. 22.30 Orgels
in Hanzesteden (6). 23.25-24.00
Kamermuziek. Jan Gruithuyzen,
piano, en Marinus Hintzbergen,
klarinet.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 De creatie. 10.00
De wereld zingt Gods lof. 10.50
Tekst en uitleg. 11.00 Studio 55.
12.00 Nws. 12.05 De verdieping.
13.00 Nws. 13.10 Nederland en

zijn buren. 13.30 Rondom het
Woord. 14.00 NCRV-Leerspiegel,
met om 14.00 NCRV-Leerhuis.
14.10Dagvaardig. 14.30Zelf mode
maken. 15.00 Schone wereld.
16.00 Op de rand van het recht.
16.30 NOS Ombudsman. IN-
FORM. V.D. RIJKSOVERHEID:
17.35 Postbus 51. 17.55 Meded.
en Schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Vers op vijf. 18.20 Uitz. van
deRPF. 18.30Vertel mewat. 18.40
Taal en teken. 19.00 Progr. voor
buitenl. werknemers. 20.30 Oude-
renwijzer. 21.00 Ca va? 21.30 La-
tijn. 22.00-22.30 Troyaanse oorlo-
gen.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast van de dag en
muz. 8.05, 9.02, 10.02 en 11.02
Kort nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel. Ruilbeurs,
agenda en muz. 13.05, 14.02,
15.02 en 16.02 Kort nws. 17.02

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

BRT 2
5.30 Sjapoo. (6.00, 7.00 Nws., 7.30
Nws. en RVA-ber.) 8.00 Nws. 8.12
NV hoop doet leven. 10.00 Nws.
10.03 Broccoli. 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg 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. 22.05 Je weet het maar nooit.

(0 0°
23.30-2.00 Twee tot Twee. i
NW».)

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstuck. 7.15 VVuns
kasten. 7.30 Regionalmag^
7.45 Veranstaltungskalender \^
Presseschau. 8.30 Besinm' q6
Worte. 9.00Regionalmagazin. "Musikexpress. 10.00 Gut w^
legt. 11.05 Gut Aufgelegt i ■ H
Musik bei Tisch. 12.15 Verans
tungskalender. 12.30 Kr, 4 n6
schau. 13.00 Frischaut ' _„.
Schulfunk: Neues aus Walon*^.
Hörspiele zur Einführung m <J» 25
zialkunde. Ein Neuer Berut .
Musikzeit Heute: Orchesterk a _r
aus aller Welt. 15.00 Nachtrnitw^.
studio. 16.05 Spotlight. ;7a"?rjCh-
diekiste. 18.00 Regionalnacn
ten: BRF-Aktuell. 18.40-20.00^
sikjournal.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 900 Ein n
wie kein anderer. 11.00 'Tren "
elf. 12.00Is ja 'n Ding. 1?-°" * e||.
16.00Entenjagd. 17.00 MusiKa ,
17.50Sportshop. 18.00Musikdo
19.00Prima. 20.00-1.00 Ein!""«
Musikprogramm.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 605 M°'fol
melodie. 9.05 Musikpavilloa ' f -Gutau.gelegtJ4.os"Aufd«rmenade. 15.00 Oaie iw u.
16.05 Heimatmelodie. 17.0 u n
sik-Express. 20.05 ZWSVBroadway undKudamm. A tf>
sik zum Traurnen. 223°"
Nachtexpress.
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Dramaserie van Veronica slaat aan bij kijkers

'Spijkerhoek' werd
beroemd pleintje

T
0 Irj Van onze rtv-redactie

! j^ERLEN - De Spijkerhoek
!pu-n korte tijd een beroemd
il Cn^e geworden- Veel be-
I- en en onbekende acteurs
1 dha°^ces hebben er voor de

' ü$ T Van een serie van dertien

" 'en hun intrek genomen. De

' J*te uitzending was het met-;ij? raak: 3,5 miljoen kijkers,
f. "ruddels zijn er al drie afleve-ren uitgezonden. Achter de
ti]himen ziet alles er een stuk
j^der indrukwekkend uitpp televisie. In een klein

tet is een aantal decors op-
Verokken die huiskamers,
iv een snackbar en
L 1keuken moeten voorstel-

" Het is er vol, krap en heet.

i^erhoek' kent naast een aantal
*zi u °°k een paar nieuwe
°pv iten- Hetgezicht dat het meest

frftd v ls dat van de langharige Wil-
iJJ 1Klaver, die derol van motorfa-
u 1Dirk-Jan van de Akker ver-
W,: 'Spijkerhoek' is zijn eerste te-e^jeproduktie, en hij heeft suc-
|^- Dirk-Jan is in korte tijd popu-
lo g<jworden bij de kijkers.
W hij een rol in 'Spijkerhoek'
)w^6 stond Klaver al drie jaar op
om °neel. Dat is trouwens de enige

vng die niJ in dit vak heeft ge~
]f j,-Klaver is afgestudeerd groeps-
lij er voor de zwakzinnigenzorg.
ditÖe^ we^ overeenkomsten tussen
tij„ Vak en acteren. „In de zwakzin-
o^en2°rg ga je veel met mensen
&v i » dat 's met acteren °°k het

tojj televisie toch wat anders is dan
„jjj e

*> ondervond hij gauw genoeg.
ltlejV?nd ne* verschrikkelijk toen ik
sje e" voor de eerste keer op televi-

Ik zat alleen maar naar me-

zelf tekijken. Maar ik heb er wel van
geleerd. Acteren is voor driehon-
derd procent werken. Je moet hon-
derd procent aandacht hebbenvoor
drie verschillende dingen. En als de
opname begint, moet ik me in vijf
minuten helemaal opladen."

" Scène uit de tv-serie 'De Spijkerhoek' van woensdagavond
met WILFRED KLAVER EN MARLOU VAN STEENS.

Cross-les
Motorrijden kon Klaver niet voor-
dat hij in 'Spijkerhoek' kwam. „Ik
heb voordat de opnamen begonnen
een maand motorcrossles gehad in
Almere. Voorheen had ik alleen nog
maar op een brommer gereden. Het
is niet moeilijk om tegelijk te rijden
en te acteren. De motor helpt me
eerder bij het spelen."
„Het is heerlijk om in zon studio
rond te wandelen. Ik zal het jammer

vinden als de opnames voorbij zijn.
Er hangt een bepaald sfeertje. De
spelers zijn heel kameraadschappe-
lijk. Na een dag keihard werken
drinken we een borreltjein defoyer.
En ik heb een leukerol," besluitWil-
fred Klaver. „Dirk-Jan overkomt
van alles."
Manouk van der Meulen draait al-
weer een flinke tijd mee in de film-
wereld. In 'Spijkerhoek' is ze als de
recalcitrante Monique Starrenburg
te zien. Voor dezerol is ze niet te be-
roerd om uit de kleren te gaan.
„Daar heb ik niet zoveel moeite
mee, met die blootscènes. Er zijn
andere momenten die veel moeilij-
ker zijnom tespelen. Derol van Mo-
nique heeft heel weinig met mij ge-
meen. Al die vieze eigenschappen
heb ik wel, maar ik probeer ze ten-

minste te verbergen. Ik ben natuur-
lijk ook egocentrisch, ijdel en ja-
loers, maar niet in die mate."
In dezelfde periode dat Veronica
'Spijkerhoek' op de buis brengt, is
Van derMeulen ook in deNCRV-se-
rie 'Rust Roest' te bekijken. Ditmaal
speelt ze een verpleegster. „Ook die
rol heeft weinig met me gemeen.
Die verpleegster is weer tè lief. Ik
zou nooit zo willen zijn. Van beide
rollen heb ik wel wat in me, maar
lang niet zo extreem."

PJ Philip Smeets houdt muziek voor gezien

Tachtigduizend platen
in ruil voor 'n bruid

van onze showpagina-redactie

HEERLEN - Met enige stemver-
heffing en vol trots laat hij we-
ten: „Ik heb nu de bruid van m'n
dromen!". Zoiets hoort men wel
J'aker, maar de Heerlense dis-
Kjockey Philip Smeets (35) is zó
enthousiast over de vrouw met
Jvie hij liefen leed gaat delen dat
hy meteen al zijn in de loop der
Jaren vergaarde platen de deur
uitdeed. Tachtigduizend warener dat. Voor het luttele bedragvan twaalfhonderd gulden gin-
gen die in één keer vlot van de
hand. Behalve 'de eeuwige
trouw' zwoor hij zijn echtgenote
Monique de Bock (27) bovendienn°g dat hij nooit meer achter de
draaitafels zal gaan staan. Kort-om: Philip Smeets, destijds be-
kend van Muziekpaviljoen 2000,
geeft de brui aan zijn jobvan dis-
Klockey.
Een opmerkelijk besluit, waar-
van ook de pastoor (die het ker-
kelijk huwelijk sloot) en de Heer-
lense ambtenaar van de burger-
hjke stand in kennis werden ge-
steld.Philip Smeets: „De ambtenaarvan de burgerlijke stand noemde
°ns zelfs 'het bruidspaar van het
Jaar. Kijk het zit zo," expliceert
de ex-dj, „achttien jaar lang bab-
belde ik in m'n vrije tijd de
Plaatjes aan elkaar. Leuke tijd,
leuke tijd. Daar niet vandaan,maar ja: er zijn belangrijker din-

genen waarden in het leven. Zeg
zelf: welke vrouw wil nu een
man, die altijd maar onderweg
is? Juist ja, bijna geen enkele
dus. Daarom verruilde ik de mu-
ziek voor een vrouw. Ik moet
zeggen: ik ben nog nooit zó ge-
lukkig geweest als nu en ik be-
grijp nu pas goed waarom er zo
veel over de liefde wordt gezon-
gen".
Philip Smeets zegt dat hij tot zijnbesluit is gekomen op een goede
pinksterzaterdag. „Die mooie
pinksterdag is al zo vaak bezon-
gen, dat ik dus voor de zaterdag
koos. Bovendien hoefde ik toengeen platen te draaien, ik hadvrn'-af".
De ex-dj zegt heel wat program-
ma's te hebben samengesteld
voor KRO, AVRO en TROS.
„Maar de meeste contacten had
ik toch wel met Frits Spits van'De Avondspits' van de NOS.
Grote klasse die Spits, want die
weet bijna alles van muziek".Rest de vraag waarom Philip
Smeets via de krant wil laten we-
ten dat hij de vrouw van zijn dro-
men heeft gevonden? Smeets:„Als diskjockey kon ik al mijn
mededelingen en ideeën bij wij-
ze van spreken van de daken
schreeuwen. Maar die tijd is nuvoorbij. Toch kennen mij tien-duizenden mensen en die mogen
best weten dat deze Philip
Smeets nu eens aan een huiselijkleventje wil beginnen!".

" Ex-diskjockey PHILIP SMEETS zegt de draaitafelsvaarwel en begint nu aan een huiselijk leventje met MONI-
QUE DE BOCK.

Limburgs echtpaar in Honeymoon Quiz
Van onze rtv-redactie

]^ORN/BRUNSSUM - In 'Rons
Wepi!Vmoon Quiz' van volgende
njp, vrijdag 3 februari behoort een
fnaai akken Limburgs paartje dit-
tv st,

ot de kwiskandidaten. In de
Elia t ° Van Aalsmeer zijn dan
den .au.eu en Ton Deumens van
„Partij tijdens de rechtstreekse tv-

uitzending, die vanaf 21.00 uur via
Nederland 2 wordt uitgezonden.

Elian Lalieu is wachtmeester eerste
klasse bij de afdeling jeugdzaken
van de rijkspolitie in het district
Limburg, terwijl Ton Deumens bij
de gemeente Brunssum werkzaam
is als ambtenaar sociale zaken.
Beiden traden op 9 november

jongstleden in het huwelijk. Door
familie (P-L.G. Lalieu uit Sevenum)
werden Elian en Ton - zonder voor-
asfgaande kennisgeving - voor
Rons Honeymoon Quiz opgegeven.
Uit in totaal 17.000 aanmeldingen
werden 200 echtparen geselecteerd.
Uiteindelijk bleven 24 paren overvoor acht uitzendingen. Onder hen
waren Elian en Ton.

Ontslagen bij VARA op komst
Van onze rtv-redactie

ankpfERSUM - BiJ de VARA staan
de torhVe£tallen arbeidsplaatsen op
°ndf> k omroep is in vergaande
'and delingen met het Neder-
overH °mroePproduktie Bedrijf
Var a Verhuur van haar studio. DePer^T w}l echter dat het NOB hetneer^ïl6^1, dat daar werkt, over-
Lüto- V.. dit ook zal gebeuren, is£«*st twijfelachtig.
tieeionru]st onder het VARA-perso-
VerLl ■ e tot een yhngs belegde

Cr enng van de Dienstenbondv- ue ontslagen vallen bij de on-

dersteunende diensten, waaronder
de studiodienst, de bewakings-
dienst en de restauratieve voorzie-
ningen.
Volgens FNV-bestuurder Klaas
Koornstra gaat het om in totaal 35
tot 40 arbeidsplaatsen.
„De situatie bij het NOB is op dit
moment uiterst onzeker. Er moeten
ruim 800 van de drieduizend ar-
beidsplaatsen verdwijnen. Ik kan
me nauwelijks voorstellen dat bij
een dergelijk overschot aan perso-
neel het NOB genegen is VARA-
personeel in dienst te nemen. Te-
meer omdat hét NOB juist de eigen

afdelingen bewaking en restauratie-
ve voorzieningen wil afstoten.
VARA-voorzitter Marcel van Dam
heeft het personeel al laten weten
dat, als het NOB de studioruimte
niet wil huren, het slot op de deur
gaat en de mensen op straat komen
te staan. De VARA heeft toch, zeker
in arbeiderskringen, een bepaalde
historie. Dan mag je toch niet op
deze manier met je personeel om-
gaan." Koornstra wil binnenkort
spreken met zowel het VARA-be-
stuur als de NOB-directie.
Volgens een woordvoerder van de
VARA is het aantal van 35 onjuist.

" JOJO SWINGBAND
...swing uit de jaren dertig en

veertig...

Eerlijk
Een bekend gezicht in de serie is dat
van Pim Peters. Hij zit al twintig
jaar in het acteervak. Behalve wat
incidenteel werk voor de televisie is
Peters voornamelijk opnet toneel te
vinden. Hij staat aan het hoofd van
een klein toneelgezelschap, dat
voorstellingen verzorgt op middel-
bare scholen. „Ik ben er heel eerlijk
in," antwoordt hij op de vraag wat
hij nu liever doet. „Spelen in een
theater is eigenlijk veel leuker. Je
hebt daar een wisselwerking met je
publiek en je moet knokken om de
aandacht vast te houden. Theater is
een hard gevecht, maar wel een
warm gebeuren."
Peters praat over zijn rol alsof hij
echt de berooide garagehouder
Rein van de Akker is. „Mijn dochter
is vrij naief, net als mijn zoon. Dirk-
Jan is verknocht aan zijn motor, an-
dere zaken schieten er bij in. Ik
kamp met grote geldzorgen. Die ko-
men niet door mijn schuld. Verder
heb ik een leuk gezinnetje om mee
te werken. Vooral mijn vrouw is bij-
zonder aardig," beklemtoontPeters.
„En ik ben een heel gewone, aardige
man. Maar verstand van auto's heb
ik niet. Ik kan nog geen wiel verwis-
selen. Daar wordt ik vaak mee ge-
pest als ik het café binnen kom:
„Hee Pim, kun jem'n accu even na-
kijken?"

'De Sjtèchneëlsjer':
dagelijks carnaval

Van onze
showpagina-redactie

KERKRADE - Carna-
val nadert met rasse
schreden. De groep 'De
Sjtèchneëlsjer' uit
Kerkrade weet daar-
over mee te praten. Niet
alleen is men momen-
teel dagelijks onder-
weg, maar vaak levert
men ook een 'race' te-
gen de klok. Drie- tot
vijfmaal per avond op-
treden behoort is allang
geen zeldzaamheid
meer.

De carnavalsgroep
met o.a. Sjaak Kockel-

korn, Henk Struver en
Ed Siegers - telt mo-
menteel 18 leden. Toch
bestaan 'De Sjtèch-
neëlsjer' pas een jaar.
Sjaak en Henk maakten
toen nog deel uit van De
Charly's. Tijdens het,
bekende 'Kloone trek-
ke' ontstond in het vere-
nigingslokaal de idee
voor een groep, die
hoofdzakelijk tijdens
het carnavalsseizoen

onderweg is met schla-
gers. Samen met het or-
kest van Frans Tiedtke
(aanstaande vrijdag-
avond te beluisteren in
'Licht Limburgs' bij
Omroep Limburg)
maakte men zojuist een
muziekcassette onder
het motto 'Tiengel Tan-
gel'. Tijdens de Kerk-
raadse Schlagerparade
van carnavalsliedjes
wist men beslag te leg-

gen op een derde en
vijfde plaats, o.a. met 't
Mopje.

De eigenlijke ontdek-
king (zeg maar: 'een
nieuw seizoen, een
nieuw geluid') vond
plaats bij een voorstel-
ronde van de Bond van
Carnavalsgezelschap-
pen B.C.L. in Swalmen.
Tot en met aswoensdag
heeft men in ieder geval
geen enkele avond (en
soms ook geen enkele
nacht) meer rust. Meer
info: Akerstraat 171a,
6466 HG Kerkrade-
West, telefoon «
045-419326.

Tv over kuren in Valkenburg
VALKENBURG - In het NOS-
programma 'Van gewest tot ge-
west', op deze dinsdagavond om
20.30 uur op Nederland 3, onder
meer aandacht voor het onder-
werp 'Kuren in Valkenburg.

Aanleidingvoor dezetv-reportage
is de opening van een nieuw cen-
trum voor gezondheidsrecreatie.
Verder komen in 'Van gewest tot

gewest' drie Groningse kunste-
naars aan het woord die, na vier
jaar onderzoek, een verfsoort heb-
ben ontwikkeld die onder invloed
van wisselend gekleurd licht zo-
danig van kleur verandert dat tel-
kens een andere voorstelling ont-
staat. Een serie lichtspotjes doen
rode cirkels op een doek in gele
driehoeken veranderen en vervol-
gens in blauwe lijnen.

De kunstenaars, die zich JDK 24
noemen, menen hiermee tijd en
beweging aan het schilderij te
hebben toegevoegd. Licht- en
verfspecialisten hebben al be-
langstelling getoond voor de
'wonderverf. Het derde onder-
werp tenslotte gaat over de veld-
en milieupolitie die moet nagaan
of bedrijven zich wel aan de mi-
lieuwetten houden.

Jojo Swingband
in Casino
Treebeek

Van onze showpagina-redactie

BRUNSSUM - De JoJo Swing-
band, gespecialiseerd in zogeheten
'Classic Swing', treedt zaterdag-
avond vanaf 21.00 uur op in Casino
Treebeek te Brunssum.

De in 1981 opgerichte band brengt
muziek uit de jaren dertig en veer-
tig, waardoor zij in de voetsporen
treedt van o.a. Teddy Wilson, Lionel
Hampton, Chuck Berry en Coleman
Hawkins.
De zes leden tellende jazzformatie
maakte totnutoe twee elpeesen een
compact disc en nam met succes
deel aan vrijwel alle grote festivals.
Het optreden in Casino Treebeek
vindt plaats op uitnodiging van de
'oude stijl' jazzclub Zuid-Limburg.
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" DE SJTÈCHNEËLSJER
...zó veel optredens

dat men vaak
een 'race'

tegen de klok
moet leveren...
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PUBLICATIE VAN DE
AjRRONDISSEMENTSRECHTBANK

TE 's-HERTOGENBOSCH
INZAKE DE FAILUSSEMENTSWET.

DEPOT UITDELINGSLDST:
In het faillissement van:
"TISSUES MONDIALES 8.V.", statutair gevestigd te
Eindhoven; kantoorhoudende te 6411 HN Heerlen,
Raadhuisstraat 48, is door de curator de uitdelingslijst
met ingang van 26 januari 1989 gedurende tien dagen ter
kosteloze inzage gelegd bij de griffievan de
arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, aan de
Beurdsestraat 30 en bij de griffievan het kantongerecht te
Eindhoven, Stadhuisplein 3.
Curator: mr. M.C.L.GJ. Ruyters-Stevens,
Hoofdstraat 36, 6461 CR Kerkrade, tel. 045-452789.
De griffier van de arrondissementsrechtbank te
's-Hertogenbosch,
Drs. H.S. The.

Itotto in Toregtotaltng (rente ■+■ afl.)
turnden 96x 72x SOx 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-

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

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen
/ 1000,-en / 100.000,-mogelijk.

e Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.
e Overtijdensrisico 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).

e Doorlopend krediet 2% aflossing
e Voordelige le. 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30

jaar. 99089

Reeds m—r dan 15 Jaar vertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair u

NICE-MONACO 7 da. f 599.- fI vertrek 5 febr. 1989. f
f Hotel Campanile met dagtrips naar ■f Monaco, Grasse, Cannes, St. Paul de ■f Vence. ■

|LUGANQ7dq. ’749.- fI vertrek 5 febr. 1989. fI Hotel Arizona met dagtrips naar

’ Dal van Maggia, Locarno, Como, fI Milaan, Lago Maggiore. §.

MHMWIPMMHHi Wegens drukte, dringend 2QT rgjwrgjgTjnr i leuge meisjes,vrou-
WEN gevraagd voor excl.

Nederlands bouwbedrijf club. Intern, gar.loon en
vraagt voor Dld. ome. M. vervoer mogebjk. Werktij-
Gladbach-Köln BET.- den i.o. Event. ook week-
TIMM. en mets. Ook col. end. Wegens herh. teleur-
Ned. verz. Tel. 045-229529 of stelling onzerzijds alleen
229548. beschaafde types reageren
Club 2000 in Geleen vraagt s.v.p. Tel. 045-419823.
nog MEISJES voor week- Gevr. VERKOOPHULP
end en voor ma. fm vr. Tel. voor 3 markten per week.
04490-42315. Tel. 045-225868.
Jongedame als BUFFET- BARMEISJES gevraagd
HULP gevr. (part-time), voor middag- en avond-
Hotel De Post, ftlimmen, Ma,£hene>. HeUe-
-04405-1534. broek 61, Nuth 040-241829.

SLAGERSGEZEL ge-
vraagd, bekend met net
vak, ook worstmakerii. Tel.
afspraak: 045-252733. Slage-
rij L. Huben, Kerkstraat 79,
Brunssum.
Goedlopend avondcafé
vraagt nette MEISJES za.,
zo., vervoer heen gratis. Tel.
09-49240573510 of 09-
-49240573539 na 14 uur.
Huisvrouw zoekt HUIS-
VROUW voor privéwerk.
Tel. 045-228481.
lm- en exportbedrijf vraagt
op part-time basis ervaren
actieve CHAUFFEUR voor
verhuiswagen, groot rijbe-
wijs. Liefst AÖW'er of WA-
Oer, enige kennis Frans en
Duits en buitenlanderva-
ring strekken tot aanbeve-
ling. Eigen vervoer en tel.
vereist. Br.ond.nr. HO 673
Limburgs Dagblad, Kou-
venderstraat 215, 6431 HE
Hoensbroek., Hotel Hermens te Valken-
burg vraagtvoor zo spoedig
mogelijk administratieve
HULPKRACHT voor- en
naseizoen, 20 uur per week.
Hoogseizoen 40 uur per
week. Soll. na tel. afspr.
04405-2187.
MEISJE gevr.voor privé en
escort. Tel. 045-420042.
Welke DAMES willen zelf-
standig telefoondienst non-
nen? Hoge verdiensten mo-
gelijk. Garantie-inkomen.
Br. o. no. HE 081 LD
Geerstr. 5, 6411 NM Heer-
len.
ledereen die geïnteresseerd
is in zijn vrije tijd een royaal
EXTRA inkomen erbij te
verdienen, volgens een ge-
heel nieuw concept en
ouder is dan 18 jaar, belt
045-318722.
GORDIJNKNIPSTER of
-strijkster gevraagd. Gordij-
natelier HANRO, Nieuw-
straat 161 Hoensbroek. Tel.
045-216740.
Confectieatelier te Oirs-
beek zoekt CONTROLEU-
SE/STRIJKSTER voor hal-
ve dagen + thuisnaaisters
met ervaring. Tel. 04492-
-4890.

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371

Vraag vrijblijvend
125357 prijsopgave.

Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank
Roermond van 5 januari
1989 is Rozendaal, Henk
Leo, geboren te Paramari-
bo (Suriname) op 12 april
1960, wonende te Roer-
mond aan de Trompstraat
nr. 2, onder curatele ge-
steld met benoeming van:
Rozendaal, Hélène Cor-
nelli, wonende te 6045 XP
Roermond aan de Tromp-
straat nr. 2 tot curatrice en
Rozendaal, Ernest Riche-
nel, wonende te 3077 SH
Rotterdam aan de Moleca-
tensingel nr. 203 tot toe-
ziend curator,

mr. J.B.Th.
van 't Grunewold
advocaat en procureur
Willem II Singel 45
Postbus 225
6040 AE Roermond

' ■

Goedkoper

f?£?' 'i s^^=sS\ ~H^—--^^T^dTaKnliin^ok^T^eliik 11
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OPRITTEN, erfverh. etc.
vlgs. nwe. stabilisatiemeth.
Kallen Stabilisaties, Kerk-
rade. Tel. 045-457415.
SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020. .
i

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

TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Scnillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.

HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
Voor al uw nieuwbouw en
VERBOUWINGEN: bouw-
bedrijf Baburek, tel. 045-
-216969.

Voor alle METSELWERK
en verbouwingen. Tel. 045-
-321252.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.

Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas, water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
KINDEROPPAS biedt zich
aan, omgev. Kerkrade.
Br.o.nr. XE 069, L.D., Markt
42, 6461 EP Kerkrade.

DAKDEKKER Vraagt
klusjeswerk. Tel. 045-
-218299.

Goed tehuis gezocht voor
mooi MOPSHONDJE. Tel.
04490-38119.

Te koop ROTTWEiyd
PUPS. Te bevr. II
beekstr. 157 Brunssugj; :
HONDENTRIMSALÖjj |j
Cobbenhaeeen, Gras1!fkerweg 42, Heerlen, W I725260. II
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Middeldorp vervangt zieke Mulders

Pagegaai
ij e familie Haan aan de

8 in Schaesberg
\l*n zak en as. Afgelopen

is hun maar liefst 22-
-'lae grijze roodstaart-pa-
9aai weggevlogen. Alhoe-

J/1 de hele buurt meeleeft,
>*ft het beestje het tot nu toe
'kJilct om naar de kooi terug
k fcornen. De familie Haan
i^ft een leuke beloning voor

* Gorki (want zo heet het
terug brengt.

Wijven
kt? *s weer auw wieverbal
iKerfcrade. En wel de op de
ü a£ste dag van deze maand.J*.Kerkraadse carnavalsver-r l9ing heeft een duidelijk
jjrjatingsbeleid. Alleen ver-
*de auw wiever hebben toe-

Jj^Ö. Vraagje. Wat gebeurt er
(J?| mensen die de pech heb-jT^datze 00fc zonder speciale
«^y als een auw wief uit«en?

Regenwoud
h ®e handtekeningenactie
Seh

T et behoud van &e tropi-
o/fe TeQenwouden is gisteren
j^cieeïbegonnen met een toe-
jj^iaJc van Huub Haenen,
jTp^ittervan de stichting In-
n Tscolaire Milieu-actie. Hae-

sprak voor de leerlingen
fö.het Herlandcollege, waar
l ' }nititatief voor de handte-
M^ijigenactie geboren is. De
'c/itin9Interscolaire Milieu-

I^Ue coördineert scholen en
(Jgingen bij hun acties voor

milieu en de natuur.

Regenwoud (2)
j"eactie 'Red de bossen, red
cc aarde' moet resulteren inn "itljoen handtekeningen,

"rOrniee de jeugd bij deVer-
'9de Naties zal aanklop-

J^1- zodat vaart gemaakt
k rdt met een noodplan om
SJ verdwijnen van de tropi-
tg e regenwouden een halt toe~ r°epen. Met ingang van
W^aaa zullen ruim 5000
tan Limburgse scholieren
h °? de deuren gaan om de

te verzame-

Zweefvlieger
blath Strik ontmoette afge-

Pen weekeinde toch wel op
l n zeer aparte manierAbra-
ge " öe Mechelse zweefvlie-ser2a° plotseling een kersver-
v. Abraham in een zweef-
S[

*e°tuig voor zijn huisdeur
fca/' Alles oiJeen li3kt het ae~
p ' °P een uit de hand gelopen

op een noodlan-
uen? no-ar aanleiding van te
„jp alcoholgebruik tijdens de
ja rin 9 van zijn vijftigstever-
j)icirdag. Mochten er al voor-
gip9anoers zijn die nieuws-
L*ng naar het vliegtuig kij-
ee n. Mat/i heeft geen last van
en»», . rninderwaardigheids-
stu"iplex. Integendeel. Hij
2P>at iedereen ontspannen en

te woord. Mag
20, Wel verwacht worden van„,.n oude rot in het zweef-Vllegvak.

Goud
daii?n 90uden olympischeme-
"l«e voor de Sittardse car-

io,,~ kapel 't Is niks en 't
Oeto" niks'- Nou' datzit z0- Af-
Èin^if 1 Weekeinde werd in
.^ndhouen het nationaled^^fniekes-festival' gehou-
j^Jj " Vijftien kapellen uit het

■Olvn. nd moesten het thema
zi£ j Pische Spelen op een mv-
Uiii en carnavalistische
se h uitbeelden. Het Sittard-
Ujp„ rmeniefce v^n de Rijks-
dafw d deed dat z0 aoed
tennj^ry in totaal 419 pun-
betpt taeen de eerste prijs
Uit d nde' e concurrenten
Qen dr?> Den Bosch en Ber'
üPi, °P Zoom volgden op een
Di/«»9e achterstand van 30nijJt >De "medaille voor 't Is
QerZU 1 l wurt niks'werd uit-
schl l door een echte otympi-
schi deelnemer: kleiduiven-
Siu J Eric Schwinkels. In
ba* hoe^ men echter niet
kT
y ie zlJn dat men de be-toa^f a.Ct niet te zienkriiat'

der, kapel treedt op tij-ns de Marotte-zitting op 28
burg0" mdc StadssCiotiu;-

Van onze verslaggever
I BRUNSSUM-Het tekort aan goed opgeleide mensen in de ge-
I zinszorg voor Oostelijk Zuid-Limburg is groot. Zelfs ontoelaat-I baar groot, zo vindt de stichting 'Gezinszorg Brunssum/Hoens-
I broek en omstreken. Vandaar dat deze stichting, in samenwer-I king met de arbeidsbureaus van Brunssum, Heerlen en Sittard
I een vakgerichte opleiding gaat aanbieden aan MAVO/LHNO-
I scholieren.

IVia deze eenjarige opleiding, met
als zwaartepunt de stage, hoopt
men het groeiende tekort aan ge-
zinshulp in de beide Limburgse
Mijnstreken langzaam maar zeker te
kunnen opheffen. De opleiding
start in september van dit jaar. De
eerste groep zal ongeveer twintig
leerlingen tellen, die in juni 1990
zullen afstuderen. Aangenomen
mag worden dat zeker voor de eer-
ste lichting vaste banen in het ver-
schiet liggen.

Zelf doen
„Wekunnen niet op de politiek blij-
ven wachten," zegt P. Goossens,
staffunctionaris personeelszaken
van de bovengenoemde stichting.
„In Den Haag signaleert men wel
dat er steedsvaker een beroep op de,
gezinszorg wordt gedaan, maar het
ziet er nietnaar uit dat daar opkorte
termijn ook maatregelen voor ge-
troffen,worden. Daarom zijn we zelf
met een scholingsproject op de

proppen gekomen, waarmee we als
werkgever, weliswaar gesteund
door de overheid, het tekort aan
goed gekwalificeerd personeel zelf
gaan opvullen."

Volgens Goossens is de druk op de
gezinszorg de laatste jaren evenre-
dig gegroeid met de bezuinigingen
in de ziekenzorg. „Omdat in zieken-
huizen en vérpleegklinieken sterk
op de nazorg van patiënten bezui-
nigd wordt, kloppen veel mensen
naderhand bij de gezinszorg aan.
Ook door de groei van het aantal
zelfstandig wonende bejaarden, is
de druk op de gezinszorg groter ge-
worden. Wil je die toename opvan-
gen, dan moetje allereerst meer per-
soneelin te zetten. Maar ook dien je
de opleidingaan te passen aan nieu-
we omstandigheden. Vandaar dit
project van eigen hand. Want de
overheid weigert vooralsnog om ex-
tra geld voor de nieuwe ontwikke-
lingen binnen de gezinszorg uit te
trekken."Geen carnaval

in stadsschouwburg Maar niet alleen de toename van het
aantal (gezins)hulpbehoevenden,
ook het desinteresse van scholieren
voor dit werk, is debet aan de
groeiende druk binnen de gezins-
zorg. Steeds minder middelbare
scholieren op LHNO/MAVO/HA-
VO-niveau staan te trappelen voor
een baan/opleiding binnen de ge-
zinszorg in het bijzonder en de zie-
kenzorg in het algemeen. Oorzaken
liggen voor de hand: hoge werk-
druk, slechte salariëring, weinig
promotiekansen.

Motivatie

" Het in aanbouwzijnde waterbassin in Schinveld
Foto: FRANSRADE

DEN HAAG/HEERLEN - Het ge-
meentebestuur van Heerlen heeft
van de geschülenafdeling van de
Raad van State gelijk gekregen in
een kwestie rond de lagere school
aan deKloosterstraat.

De school zat aanvankelijk aan de
Hoofdstraat. Het gebouw aldaar
was echter te groot. In augustus
1982 verhuisde de school naar de
Kloosterstraat. Voor de voor de
school te verstrekken rijksbijdrage,
is het ministerie van Onderwijs er
van uitgegaan dat de school het ge-
hele jaaraan de Hoofdstraat geves-
tigd is geweest. Daarmee heeft het
ministeriegeenrecht gedaan aan de
feiten. Het ministerie moet nu een
nieuwe berekening maken. Moge-
lijk wordt er over enige tijd extra
geld aan de gemeenteHeerlen over-
gemaakt.

Van onze correspondent

Nadere berekening heeft uitgewe-
zen dat het 50.000 guldenkost om de
schouwburg aan te passen voor de
bals. Muren moeten worden bedekt,
kroonluchters weggehaald, etc.
Daarnaast moet er toezicht komen.
Alles bij elkaar weet de carnavals-
vereniging net de helft van 50.000
ton bijeen te brengen, maar dat is
dus te weinig.

Daarnaast vormt deverzekering een
probleem. Als er wat gebeurt als er
meer dan 1400 mensen in de
schouwburg zijn (conform de
brandveiligheidsvoorschriften) dan
keert de verzekering niet uit als er
persoonlijke schade ontstaat. De ge-
meente moet dan zelf betalen en dat'
risico wil ze niet nemen.

„Het is zaak datwe zo snel mogelijk
na carnaval gaan praten over moge-
lijkhedenin de garageCanton Reiss
voor de jaren 1990 en daarna," aldus
burgemeester Van Zeil in een reac-
tie.

De carnavalsbals van stadscarna-
valsverenigingDe Winkbülle zullen
nu in het Baron-hotel aan het Wil-
helminaplein worden gehouden,
maar niet op zondag(na de optocht)
want dan is de zaal daarreeds bezet.

HEERLEN - Het is onmogelijk om
de carnavalsbals van carnavalsvere-
niging De Winkbülle in de stads-
schouwburg te houden. In de eerste
plaats krijgt de Heerlense carna-
valsvereniging het geld niet bij el-
kaar wat betreft de maatregelen die
genomen moeten worden in de
stadsschouwburg en in de tweede
plaats zijn er problemen met dever-
zekering van personen die de bals
bezoeken. Volgens Goossens zal de eerste lich-

ting leerlingenvan de nieuwe oplei-
ding ook tegen deze problematiek
aanhikken. „Maar omdat ze beter
opgeleid worden, kunnen ze straks
niet alleen het werk gemakkelijker
aan, maar worden ook hun kansen
op meer loon en meer verantwoor-
delijkheid, groter." Wie interesse
heeft, kan bellen met een van de
drie bovengenoemde arbeidsbu-
reaus.

Arbeidsbureaus starten vakgerichte opleiding

Nijpend tekort gezinshulp

HOENSBROEK/HEERLEN - De
gemeente Heerlen is van plan de
PTT in Hoensbroek in te schake-
len als de dependance van het ge-
meentehuis daar gesloten wordt.
Op het postkantoor zouden de
Hoensbroekenaren dan terecht
kunnen voor hun paspoort, rijbe-
wijs, uittreksels uit diverse regis-
ters, Attestatie de Vita en bewij-
zen van Nederlanderschap. Aan-
giften van geboorten en overlij-
den moeten echter onverminderd
in het Heerlense stadhuis gedaan
worden.
In feite zouden Hoensbroekena-
ren alleen voor aangifte van ge-v
boorten naar Heerlen moeten rei-
zen, want overlijdens worden in
het algemeen doorgegeven door
de begrafenisondernemers. In
1987 werden in Hoenbroek 125 ge-
boorten gemeld en in 1988 waren
dat er 117. „We bekijken nu of het
niet mogelijk is kostenbesparend
te werken. Let wel, er wordt nog
geen voorstel gedaan, we bespre-
ken de zaak, meer niet. We bestu-
deren de mogelijkheid om zaken
uit te besteden aan de PTT te
Hoensbroek. We willen echter
eerst de meningen peilen van de
raad en de mensen die het aan-
gaat. Er zullen ook nog gesprek-
ken komen met instanties die be-
zwaar gemaakt hebben tegen een
eventuele sluiting van de depen-
dance te Hoensbroek," aldus bur-
gemeester Van Zeil gisteravond.

De Hoensbroekenaren kunnen
nogaltijd beschikken over een de-
pendance van de gemeente in de
Muziekschool aan de Buttings-
traat. Het kost de gemeente echter
een aardige duit die dependance
open te houden. Heerlen wil graag
komen tot een voorstel om die de-
pendance te sluiten. Zover is het
echter alsnog niet, eerst worden
de meningen gepeild, en dan gaat
het college een voorstel formule-
ren dat aan de gemeenteraad
wordt voorgelegd. De raad zal in
zijn vergadering van maart hier-
over beslissen.

Heerlen in
het gelijk

Vrouw gewond
bij ongeval

Voorrangskwestie in Jabeek

Dik negen miljoen voor
pompstation Schinveld

Jaarlijks vijfmiljoen kubieke meter water

JABEEK - Een automobiliste uit
Brunssum is zondagmiddag om
13.30 uur in Jabeek gewond geraakt
toen zij op de kruising tertiaire
weg/Groeneweg geen voorrang ver-
leende aan een automobilist uit
Doenrade. De vrouw liep zware ver-
wondingen op aan haar been en
werd overgebracht naar het zieken-
huis in Brunssum. Beide personen-
wagens waren na de botsing rijp
voor de sloop.

Van onze verslaggever

In de Schinveldse bossen wordt
momenteel namelijk hard ge-
werkt aan de bouw van een
gloednieuw pompstation, dat
ruim negen miljoen gulden gaat
kosten. Over anderhalfjaar moet
het nieuwe station draaien.

Van onze verslaggever
SCHINVELD - De komende ja-
ren hoeft Oostelijk Zuid-Lim-
burg zich beslist geen zorgen te
maken over de hoeveelheid en
de kwaliteit van het drinkwater.

bestaande installaties in het
Schinveldse bos en in het Bruns-
sumse Schuttersveld, sterk ver-
ouderd zijn. Naast het huidige
pompstation in het Schinveldse
bos, op een steenworp afstand
van Nonke Buusjke, verrijst een
geheel nieuwe installatie, die
straks een capaciteit moet kun-
nen leveren van vijf miljoen ku-
bieke meter drinkwater per jaar.
Daarmee kunnen dan niet alleen
Onderbanken en Brunssum,
maar ook andere gemeenten in
de regio worden verzorgd.

9 Zie verder pagina 14De bouw van het nieuwe pomp-
station is noodzakelijk, omdat de

Kerkraads bedrijf bouwt gokpaleis
Van onze verslaggever

SITTARD/KERKRADE - Het Kerkraadse concern Fair Play wil op korte
termijn in Sittardse een groot amusementscomplex vestigen. Met de af-
braak van het inmiddels aangekochte pand op de hoek-Steenweg-Rijks-
wegCentrum en debouw van een 'gokpaleis' van diverseverdiepingen al-
daarzijn miljoenen gemoeid. Zo heeft directeurChristiaan Hahnraths van
Fair Play in Kerkrade gisteren bevestigd.
Volgens een woordvoerdervan de gemeente Sittard komt de firma met de
plannen niet in conflict met gemeentelijke voorschriften of bestemmings-
plannen. „Er is indertijd bepaald dater in Sittard plaats is voor twee amu-
sementshallen en omdat in het pand op de Steenweg al een gokhal zat, is

er niets aan de hand," zegt de woordvoerder.
Volgens dewoordvoerder van de gemeente Sittard is de zaak nog in een
stadium van vooroverleg. De exacte bouwplannen moeten nog ingediend
en beoordeeld worden. In het pand is nu al een bescheiden amusements-
hal ingericht.

HEERLEN - De banken in Heerlen
sluiten voorlopig geen hypotheken
meer af die moeten voldoen aan de
nieuwe voorwaarden voor gemeen-
tegarantie van de gemeente Heer-
len. De bankiersverenging Heerlen'
vraagt verder aan deKroon om het
raadsbesluit te vernietigen waarin
bepaald werd dat de gemeentega-
rantie op hypothekenvervalt bij een
tussentijdse renteverhoging.

Het college van Gedeputeerde Sta-
ten heeft eerder al afwijzend gerea-
geerd op bezwaren van de bankiers-
vereniging en enkele andere belan-
i gengroeperingen.

Bankiers
stappen

naar Kroon

# De zieke wethouder Charly
Mulders.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Het is vrijwel ze-
ker dat CDA-fractievoorzitter Thei
Middeldorp uit Landgraaf wethou-
der Charly Mulders tijdelijk gaat
vervangen. Mulders, ook CDA-er, is
sinds november ziek. Voorlopig
wordt zijn terugkeer niet verwacht.
Formeel zal het collegevandaag een
opvolger voorstellen aan de raad.
Maar beide coalitiepartijen, CDA en
PvdA, hebben al ingestemd met de
nominatievan Middeldorp. De raad
moet de tijdelijke benoeming in de
raadsvergadering van 31 januari
goedkeuren. Verwacht wordt dat
Middeldorp ook de man is die het
college zal voordragen.
Volgens gemeentesecretaris Pen-
nings ziet heter naar uit dat de ziek-
te van Mulders nog even zal duren.
„Gezien de werkzaamheden en de
lopende zaken hebben wij gemeend
het zekere voor het onzekere te ne-
men, en een tijdelijkevervanger aan
te wijzen", aldus de gemeentesecre-
taris.

" Thei Middeldorp, tijdelijk
wethouder.
Komende donderdag zullen de coa-
litiepartijen de benoeming van Mid-
deldorp formeel aan de orde stellen.
Dan ook zal hetCDA de nieuwe, tij-
delijke CDA-fractievoorzitter be-
kend maken. „Met name het argu-
ment van bestuurbaarheid heeft
zwaar gewogen," zei Middeldorp
gisteren.

Het is detweede keer in éénperiode
dat Landgraaf een CDA-wethouder
kwijtraakt. Mulders zelf volgde wet-
houder Jup Erkens op, die om pri-
vé-omstandigheden de Landgraafse
politiek verliet.
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Konijnen 't haasje

"Konijnen in het lover Foto: FRANS RADE
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t
Geen mens is onmisbaar
want het leven gaat voort.
Maar nu jij niet meer bent
is dat leven verstoord.

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor haar betekende, geven wij met droef-
heid kennis dat heden onverwachtvan ons is heen-
gegaan, voorzien van het h. sacrament der zieken,
op de leeftijd van 67 jaar, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Lieske Lussenburg
weduwe van

Johan Smeets
Zij overleed na een liefdevolle verzorging in het De
Weverziekenhuis te Heerlen.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlen: Lenie en Frans Vermeulen-Smeets
Frank en Pascal

Heerlen: Annie en Peter Heijmann-Smeets
Perry
Familie Lussenburg
Familie Smeets

6411 MD Heerlen, 21 januari 1989
Mariabad 76
Corr.adres: Eikstraat 170, 6413 RZ Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 26 januari a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk H. Franciscus van Assisië in de Laander-
straat te Heerlen, waarna de begrafenis zal plaats-
vinden op de algemene begraafplaats te Imstenra-
de.
Samenkomst in de kerk, aldaar is gelegenheid tot
schriftelijke condoleance vanaf 10.40 uur.
Woensdagavond wordt om 19.00 uur in voornoem-
deparochiekerk een avondmis gehouden tot inten-
tie van de overledene.
Moeder is opgebaard in de chapelleardentevan het
De Weverziekenhuis te Heerlen. Bezoektijd dage-
lijks tussen 16.00 en 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Weinet nicht an meinen Grabe
Gönnt mir doch dieewige Ruh
Denke was Ihr für mich bedeutet habt
Eh' ich schloss die Augen zu.

Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat allesvoor haar betekende, geven wij met droef-
heid kennis, dat geheel onverwacht van ons is
heengegaan,mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zus,
schoonzus, tante en nicht

Anna Maria Breuer
echtgenotevan

Roelof ledema
Zij overleed op 67-jarige leeftijd, gesterkt door het
h. oliesel.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlen: Roelof ledema
Heerlen: Christine Eisinga-ledema

Jo Eisinga
Heerlen: Helene Wardenburg-ledema

May Wardenburg
Heerlen: Hettie Cramer-ledema

Jan Cramer
Schaesberg: Hans ledema

Doortje ledema-Dirven
Brunssum: Peter ledema

Wilma ledema-Cremer
Heerlen: Mart ha Hendricks-ledema

Piet Hendricks
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Breuer
Familie ledema

6314 VK Heerlen, 22 januari 1989
Huisbergerstraat 39
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 26 januari a.s. om 11.00uur in de pa-
rochiekerk van de H. Antonius van Padua te Heer-
len-Vrank, Beersdalweg 64, waarna aansluitend de
begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats te
Heerlerheide aan de Kampstraat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis woensdag 25 januaria.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 Heer-
len, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemenekennisgeving

t
In dankbare herinnering aan hetgeen zij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat heden, na een
liefdevolle verzorging in verpleegkliniek Invia, van
ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder,
schoonzuster, tante en nicht

Paula Krüger
weduwe van

Nikolaüs Bidinger
echtgenoot van

Toon van Hedel
Zij overleed op de leeftijd van 84 jaar, voorzienvan
de h.h. sacramenten.

Sittard: T. v. Hedel
Brussel (B): Louise en Gaston t

Rammer-Bidinger
Amsterdam: Nanuschka en Henk

Buiskool-Bidinger
Sittard: Nikolaüs en Mia

Bidinger-Boonen
Munstergeleen: Ludwig en Jeanny

Bidinger-Seelen
Munstergeleen: Hubert en Willy

Bidinger-Beugels
Munstergeleen: Lotty en Herman

Houben-Bidinger
Heinsberg: Kitty en Josef Joeris-Bidinger

Sittard: Anny en Math Stevens-v. Hedel
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Krüger
Familie Bidinger
Familie Van Hedel

6136 W Stadbroek-Sittard, 23 januari 1989
Jozefstraat 62
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden don-
derdag 26 januariom 9.30 uur in de kerk van de H.
Jozef te Stadbroek-Sittard, waarna aansluitend de
crematie in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Woensdagavond om 18.30 uur wordt de avondmis
gehouden in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
ziekenhuis Sittard; bezoek dagelijks van 17.30 tot
19.00 uur.

t
Dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zij ons
gedurende haar leven heeft omringd, geven wij u
kennis dat heden, in haar eigen vertrouwde omge-
ving, geheel onverwacht van ons is heengegaan,
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Mia Hausmanns
echtgenote van

Louis Delahaije
Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed
zij op 80-jarige leeftijd.

Geleen: Louis Delahaije
Beek: JanDelahaije

Maria Delahaije-Greven
Geleen: JoDelahaije

Odilia Delahaije-Stokbroeckx
Urmond: Frans Delahaije

Margriet Delahaije-Wijnands
Munstergeleen: Jes Heuts-Delahaije

Harrie Heuts
Sanderbout: Tiny Kiss-Delahaije

JohnKiss
Sittard: Mia Haan-Delahaije

JoHaan
Sittard: Wil Delahaije
Geleen: Fieny Grano-Delahaije t

Benito Grano
Schinnen: Hub Delahaije

Annie Delahaije-Terwint
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Hausmanns
Familie Delahaije

6166 BE Geleen, 22 januari 1989
Daniken 23
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
donderdag 26 januarias. om 10.30 uur in de paro-
chiekerkvan deH.H. Marcellinus en Petrus te Oud-
Geleen, waarna de begrafenis op het parochiekerk-
hof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen woensdag 25 janua-
ri om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegen-
heid tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.——————————
Enige en algemenekennisgeving

t
Otium oum dignitate.

Dankbaar voor de vele jaren, overleed, op 88-jarige
leeftijd, na te zijn voorzien van het sacrament der
zieken, onze vader, schoonvader, grootvader, over-
grootvader, zwager, oom en neef

Henricus Schwillens
weduwnaarvan

Elisabeth Moors
* 7 juni 1900 t 19 januari 1989

Echt: J.M. Schwillens
Geleen: W.J. Schwillens

A.C.H. Schwillens-Cantelberg
Jacqueline, Léon, Lars

Buchten: P.J. Schwillens
Cuyck: JJ. Schwillens

R. Schwillens-Janssen
Stephan, Sonja en verl.,
Rob en Martijn

Buchten: J.J. Schwillens
Familie Schwillens
Familie Moors

Correspondentie-adres:
6163 GG Geleen, 24 januari 1989
Valderenstraat 90
De plechtige uitvaartdienst en begrafenis hebben,
in de geest van de overledene in besloten kring,
plaatsgevonden op maandag 23 januari 1989 in de
St.-Catharinakerk te Buchten.

t
Met droefheid geven wij u kennis dat plotseling, na
een voorbeeldig en zorgzaam leven, van ons is
heengegaan, mijn dierbare echtgenoot, onze lieve
vader, schoonvader, opa, zwager, oom en neef

Lens Op Den Camp
echtgenoot van

Elisabeth Wouters
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar, voorzien van
de h.h. sacramenten.

Stem: E. Op Den Camp-Wouters
Stem: Rens Op Den Camp

Gonny Op Den Camp-Wermeester
Petra, Sascha

Elsloo: Nic Op Den Camp
Christien Op Den Camp-Sanders
Clif, Maik
Familie Op Den Camp
Familie Wouters

6171 BG Stem, 23 januari 1989 *
Eburonenstraat 25
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd doorde begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 26 januariom
10.30 uur in de St.-Jozefkerk teKerensheide-Stein.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis
gelezen tot intentie van de dierbare overledene in
voornoemde kerk.
Er is geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein; gelegenheid om afscheid te nemen
dagelijks van 19.15 tot 20.00 uur.

t
Wij hebben afscheid moeten nemen van

Rob Aarssen
23 februari 1933 23 januari 1989

Wij houden van hem.
Brunssum: Ria Aarssen-Strobbe

Hoensbroek: Torn en Anja
Geleen: Inge en Peter

Tamara, Denise
Heerlen: Pim en Marie-José

Kloosterzande: de heer E. Aarssen
Vogelwaarde: mevrouw W. Strobbe-Kool

Horizonstraat 37, 6446 SB Brunssum
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op don-
derdag 26 januarias. om 13.30 uur in de aulavan het
crematorium te Imstenrade-Heerlen, te vinden aan
de autowegHeerlen-Aken, afrit industrieterreinDe
Beitel.
Gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer
van voornoemd crematorium, na afloop van de
plechtigheid.
Rob is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen (ingang St.-Antoniusweg); gelegenheid tot
afscheid nemen aldaar, dagelijks van 17.30tot 18.00
uur en donderdag van 11.30 tot 12.00 uur.

\ t
"De mens wikt
God beschikt"

Met grote droefheid geven wij kennis dat heden plotseling van ons is
heengegaan, mijn lieve man, onze dierbare papa, schoonvader, schoon-
zoon, broer, schoonbroer, oom en neef

Willem Jozeph Jamin
(geb. te Dordrecht 23-8-1927)

echtgenootvan

Maria Hubertina Leonie Hanssen
Hij overleed, voorzienvan de sacramenten der zieken, in hetDe Weverzie-
kenhuis te Heerlen.

Landgraaf: Riet
Harriët en Theo

Delft: Michel
Familie Jamin
Familie Hanssen

6371 BK Landgraaf, 22 januari 1989
Moltweg 76
De plechtige uitvaartdienst wordt opgedragen op donderdag 26 januari
om 14.00 uur in de H. Barbarakerk te Kakert (Schaesberg), gevolgd door
de crematie in het crematorium te Heerlen.
Samenkomst in de kerk. Aldaar is gelegenheid tot schriftelijke condo-
leance vanaf 13.40 uur.
Woensdagavond avondwake om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de chapelle ardente van het De
Weverziekenhuis; bezoektijd dagelijks tussen 16 en 17 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving ontvingen, gelieven deze annonce
als zodanig te willen beschouwen.

f
Leven is werkelijkheid,
de dood is zijn schaduw;
maar zoals de schaduw zichtbaar is
en toch niet bestaat,
zo is het ook met de dood.
1360 - Nirtan Sura

Papa is vanmorgen thuis gestorven, na een geduldig gedragen lijden. Vol
stilte heeft hij, gesterkt door de h.h. sacramenten, afscheid genomen van
het leven, na liefdevol door zijn echtgenote te zijn verzorgd

René Wijnen
echtgenoot van

Selma Lüthi
Hij werd 73 jaar.

Heerlen: S. Wijnen-Lüthi
Manukau, Nw.-Zeeland: Rembrandt en Lynair

Michelle, Rowan, Kam, Aaron
Heerlen: Saskia en Peter

Maikel, Natascha, Christiaan
Landgraaf: Philip en Els

Andy, Kevin
Familie Wijnen
Familie Lüthi

23 januari 1989
Ir. Lelystraat 37, 6419 XN Heerlen
Geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op vrijdag 27 januari as.
om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Martinus te Welten-Heerlen,
waarna aansluitend crematie in het crematorium te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in de kerk vanaf 10.40
uur.
Rozenkransgebed, waarna eucharistieviering, donderdag 26 januariom
18.45 uur in voornoemde kerk.
In plaats van bloemen gaarne uw gave aan de stichting Zuster Lemmens
Fonds te Apeldoorn, postbanknr. 3795424.I " IlZoals zij leefde is zij gestorven,

in alle eenvoud.
Op 22 januari is van ons heengegaan, in de leeftijd
van 70 jaar, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en
nicht. Zij verliet ons in haar eigen stijl: stil, onop-
vallend.
Haar ziekbed was gelukkig kortstondig. Wij heb-
ben haar mogen begeleiden tot het einde. Zij werd
voorzien van de h. sacramenten.
Moge zij ruste in vrede.

Mia Vromen
echtgenote van

Karel Schoutens
Brunssum: Karel Schoutens
Brunssum: Leonie en Paul Stok-Schoutens

Roger en Jolanda, Maurice
Kerkrade: John en Lucy Schoutens-Meijers

Raymond, Brian
Brunssum: Victorien en Ben Rook-Schoutens

Manon
Merkelbeek: Corry en Herman

Scheve-Schoutens
Patrick

Brunssum: Lou en Susan Schoutens-Beltgens
Miranda, Danny
Familie Vromen
Familie Schoutens

6441 LC Brunssum, 22 januari 1989
Titus Brandsmastraat 38
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar, zal worden
gehoudenop donderdag 26 januariom 11.00 uur in
deparochiekerk H. Clemens te Merkelbeek.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake voor de dierbare overledene, woens-
dag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00
tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

I t
Diepbedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor
ons betekend heeft, geven wij u kennis dat vrij
plotseling, voorzien van de h. sacramenten der zie-
ken, in het De Weverziekenhuis te Heerlen, op de
leeftijd van 69 jaaris overleden, mijn dierbarezorg-
zame echtgenoot, broer, schoonbroer, oom en neef

Matheus (Jeu)
Smitsmans

echtgenoot van

Maria Barbara Jeanne
Ackermans

De bedroefde familie:
Valkenburg

a/d Geul: M.B.J. Smitsmans-Ackermahs
Familie Smitsmans
Familie Ackermans

6301 TZ Broekhem-Valkenburg a/d Geul,
21 januari 1989
Prins Willem Alexanderlaan 46
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 26 januari as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerkvan de H. Josephte Broekhem, waarna de
crematie zal plaatsvinden om 12.30 uur in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Voor vervoer naar het crematorium is gezorgd.
Voor de zielerust van de overledene zal woensdag
25 januari de vigilie-viering om 19.00uur gehouden
worden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29, Valkenburg a/d Geul.
Bezoek dagelijksvan 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbaar voor alleswat zij voor ons gedaan en be-
tekend heeft, delen wij u mede dat stil en vredig,
voorzien van het h. sacrament der zieken vrij on-
verwacht van ons is heengegaan, onze dierbare zus,
schoonzus en tante

Tiny Viehoff
in de leeftijd van 81 jaar.

Familie Viehoff
19 januari 1989
Corr.adres: Fam. Hinssen,
Vincent van Goghstraat 1, 5914KB Venlo
Wij hebben in besloten kring afscheid van haar ge-
nomen in het crematorium te Blerick.

Rectificatie
Bij de overlijdensadvertentie van

Catharina Schoeters
van 23 januari jl. is abusievelijk het
huisnummer vergeten. Dit moet zijn

Landgraaf, Op den Driessen 12

t
Wij gunnen jezo graag de rust,
al is er droefheid in ons hart.
Jouw lijden zien en niet kunnen helpen,
dat was onze grootste smart.

Heden hebben wij afscheid genomen van mijn lie-
ve man, onze goede broer, schoonbroer, oom,
oudoom en neef

Sef Derhaag
echtgenoot van

Tiny Meuffels
Hij overleed, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, in het Maaslandziekenhuiste Sittard. Hij werd
59 jaar.
Wij zullen hem erg missen.

Limbricht: T. Derhaag-Meuffels
Familie Derhaag
Familie Meuffels

6141 AWLimbricht, 22 januari 1989
Mich. v. Kessenichstraat 13
De plechtige uitvaartmis zal plaatsvinden op don-
derdag 26 januari as. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van St.-Salvius te Limbricht, waarna de be-
grafenis op het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De avondmis wordt gehouden op woensdag 25 ja-
nuari om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met droefheid namen wij kennis van het overlijden
van ons lid van verdiensten

Sef Derhaag
Met respect en dankbaarheid zullen wij ons hem
blijven herinneren.

Bestuur, leden, ereleden
en leden van verdiensten
verenging V.V. Limbricht.

t
In dankbare herinnering delen wij u mede, dat na
een geduldiggedragen lijden, toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, voorzien van het h. oliesel
in de leeftijd van 75 jaar, mijn dierbare vrouw, onze
goede moeder, schoonmoeder, oma en overgroot-
moeder, zus, schoonzus en tante

Anna Maria Degens
echtgenote van

Jan Gerard Kleijnen
Wij vragen een gebed voor haar zielerust.

Simpelveld: J.G. Kleijnen
Simpelveld: JoKleijnen

Annie Kleijnen-Hollanders
Landgraaf: Mia Hoesen-Kleijnen

Wim Hoesen
Simpelveld: Annie Huits-Kleijnen

Sjef Huits
Eys-Wittem: Hub Kleijnen

Ine Kleijnen-Loomans
Voerendaal: Beppie Hoenjet-Kleijnen

Karel Hoenjet

' En haar dierbare klein- en
achterkleinkinderen
Familie Degens
Familie Kleijnen

6369 SZ Simpelveld, 22 januari 1989
Loretostraat 12
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op donderdag 26 januariom 10.00 uur in de pa-
rochiekerk H. Remigius te Simpelveld, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op de algemene be-
graafplaats aldaar.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen con-
doleren.
Avondmis, tot intentie van de overledene, woens-
dag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het mor-
tuarium I g'n Bende, Dr. Ottenstraat 60 te Simpel-
veld. Bezoekuren van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indienwij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven onder-
vonden bij het overlijden en de crematie van
onze lieve en zorgzame moeder, oma en over-
grootmoeder

Sibilla
Strouven-Göbbels

betuigen wij u langs deze weg onze hartelijke
dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zaterdag 28 januaria.s. om 19.00 uur in
de parochiekerk St. Lambertus te Kerkrade.

Enige en algemene kennisgeving
t

Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is e
.. êrustig en kalm van ons heengegaan, mijn ü

man, onze vader, schoonvader, opa, broer, schoo
broer, oom en neef

Sef Frissen
echtgenootvan

Dora Kubben
Hij overleed op de leeftijd van 75 jaar.

Beek: D. Frissen-Kubben
Nieke en Jo Clermonts-Frissen
Gaston
Leon en Sophie Frissen-TillmanS
Raymond
Richard
Familie Frissen
Familie Kubben

6191 HZ Beek, 23 januari 1989
Bourgognestraat 34
De plechtige uitvaartdienst wordt genou^e âri-donderdag 26 januariom 10.30 uur in de St. Ma
nuskerk te Beek.
Aansluitend zal, op uitdrukkelijk verzoek van
overledene, de crematie in familiekring plaatsvi
den in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Woensdagavond om 18.45uur wordt derozenkiengebeden en aansluitend de h. mis gelezen tot inte^etic van de dierbare overledene in voornoem
kerk.
De overledene is opgebaard in het Uitvaartce
trum Daemen & Zn., Prins Mauritslaan 5 te Bee
Bezoek dagelijks van 18.00 tot 18.45 uur.

t
Heden overleed, op 82-jarige leeftijd, naeen dapP
gedragen lijdenthuis in huize Tobias, naeen liel

volle verzorging door haar kinderen en het per
neel

Maria Osojnik
weduwe van

Jan Boerakker
Landgraaf: Jo Boerakker

Annie Boerakker-Oue»
Miriam en Harry

Heerlen: Graadje Boerakker
René Homstra
Chantalie
Familie Osojnik
Familie Boerakker

22 januari 1989
Huize Tobias
Corr.adres: Peter Schunckstraat 464
6418 XP Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden
donderdag 26 januari 1989 om 10.15 uur in de V&
chiekerk H. Moeder Anna te Bekkerveld, Beeri "waarna aansluitend crematie te Imstenrade, H^
len- nOGelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf I°-
uur achter in de kerk.
Avondwake op woensdag 25 januari om 1300 u
in de kapel van huize Tobias, Tacitusstraat, Be
len.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer v
het uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliemol
straat 30, Heerlen, ingang St.-Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dageW
van 18.30 tot 19.00 uur.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijd
van onze oud-medewerker de heer

J.H.M. Meijers
De heer Meijers was tot aan zijn pensionering .
1974ruim 25 jaarwerkzaam bij onze afdeling dis 1

butie.
Directie en personeel
NV Provinciale Limburgse
Elektriciteits-maatschapP'J

Maastricht, 20 januari 1989

In plaats van kaarten
Gaarne willen wij iedereen bedanken die, °P
welke wijze dan ook, blijk van medeled
heeft getoond bij de ziekte, het overlijden e^de crematie van oze moeder, grootmoeder e
overgrootmoeder

Petronella
Fleuren-Kempen

Dit alles was voor ons een grote troost en z
een dankbare herinnering blijven. ,

De plechtige zeswekendienst voor mam z
worden gehouden in de Christus Koningke .
te Hoensbroek-Zuid op zaterdag 28 janua
a.s. om 19.00 uur.

Kinderen, kleinkinderen
achterkleinkinderen

Dinsdag 24 januari 1989 " 10Limburgs Dagblad



Nico I eist intrekking
voorstellen BOVAG

Vervolg van pagina 1

De prins werd gisteren door de di-
recties van garages in Sittard, Maas-
tricht en Heerlen welwillend ont-
vangen. Directeur H. Haenen Van
garagebedrijf Canton-Reiss in Heer-
len vond het prinsebezoek zelfs „lu-
diek". Hij had er geen moeite mee
de FNV-proclamatie in ontvangst te
nemen. Haenen: „Ik heb de eisen
van de vakbond nog niet helemaal
doorgenomen, maar ik vind het pri-
ma dat ze zon actie voeren. Het zal
niet veel effect hebben, want de be-
slissingen worden toch centraal ge-
nomen bij onze CAO-onderhande-
laar, de BOVAG. Ik zie dan wel wat
er moet gebeuren."

Inmiddels bereiden ook de bouw-
bonden van de FNV en CNV acties
voor. Ze willen opvrijdag 17 februa-
ri een landelijke actiedag organise-
ren om dewerkgevers tot andere ge-
dachten te brengen. Breekpunt van
de onderhandelingen is de vormge-
ving van de arbeidstijdverkorting.
De werkgevers willen de rooster-
vrije dagen naar eigen goeddunken
kunnen opnemen, maar de bonden
zijn bang dat daardoor dagen niet
worden opgenomen met alle gevol-
gen vandien voor nieuwe werkgele-
genheid.

schouwen de nullijn als maatstaf
voor de nieuwe cao.

Bouwbonden

Leon Frissen wil
snel maatregelen
verkeersleiders

vak verdwenen is, snij jeeven de
foute letter weg of druk je even
op een knopje en alles staat weer
precies zoals het hoort."

Nico I eist in zijn proclamatie onder
meer dat de BÖVAG de voorstellen
in de CAO-onderhandelingen in-
trekt. Volgens de FNV is een loons-
verhoging nu gepast, gezien de
groeiende economie. Werknemers
die ziek zijn, zouden volgens de
FNV geen ATV-dagen moeten inle-
veren, en bij langdurige ziekte niet
ontslagen mogen worden. De vak-
bond wil bovendien dat de bestaan-
de VUT-regeling wordt gehand-
haafd en dat het plan om de zater-
dag te beschouwen als een normale
werkdag, wordt ingetrokken.

DEN HAAG-Het Limburgse CDA-
Kamerlid L. Frissen heeft gisteren
in schriftelijke vragen aan minister
Smit-Kroes (Luchtvaart) snelle
maatregelen bepleit om het 'escale-
rende tekort' aan verkeersleiders bij
het Nederlands luchtverkeerslei-
dingscentrum op te lossen.

Van onze verslaggevers

j^ERLEN- De directie van Enci is niet van plan om de beslis-
pj 1§ van minister Smit-Kroes om de mergelwinning op het
Jtteau van Margraten te verbieden, aan te vechten. Een
[Oordvoerder van de cementproducent liet gisteren weten dat
t(wrectie in de loop van de week de Pannen voor de lange
J^ijn gaat herzien. Een verdere herstructurering is niet uit-sloten.
1* H'Ikd^'rectie heeft gisteren in een
u bericht aan het personeel in
(Juicht haar meningkenbaar ge-
fe\J over de vorige week bekend

°rden beslissing van de minis-
wordt nog eens duidelijk

Oy /)°k de directie er door werd
Ben De Desussmg kwam vol-
Va 1 een woordvoerder te onver-

om er nu alert op te kunnen
Ma Deze week worden de
Wuen v°or de verdere toekomst
*" het bedrijf bijgesteld.

Het bedrijf heeft 700 werknemers in
Maastricht, 75 op het verkoopkan-
toor in Den Bosch en 55 in Rozen-
burg, waar hoogovenslakken tot ce-
ment worden verwerkt. Eind vorig
jaar maakte het bedrijf al herstruc-
tureringsplannen bekend waarmee
het personeel in Maastricht terug
moet worden gebracht tot 550 men-
sen.

De eigenaresse van deEnci, het Bel-
gische CBR, onthoudt zich inmid-

I dels van enig commentaar.

Vóór
De Raad voor de Waterstaat, die
meerdere malen pleitte vóór de in-
standhouding van een eigen ce-
mentindustrie in Nederland, het
gisteren weten nog steeds dit stand-
punt te huldigen. Maar secretaris T.
van Veen vond dat niet de conclusie
getrokken mag worden dat de ad-
viezen van de Raad niet zijn opge-
volgd. „We hebben deze mogelijk-
heid niet geheel uitgesloten," aldus
Van Veen.

Weg Maastricht Vroenhoven wordt smaller
it^STRICHT - De Maastrichter-
j, «Weg tussen Maastricht en het
tj *>{Sche Vroenhoven wordt over
Hw'er}gte van ongeveer een kilo-
"<>H h !versmalcl'. De weg telt nu
den e rijstroken, maar dat wor-
de er. in de toekomst twee. De der-
V0wordt gereserveerd
(j.r voetgangers en fietsers. De
"lefIScne minister Sauwens wil het
(L 2etten in alle driebaanswegen
VrQs°°r de bebouwde kom lopen,
i^nhoven krijgt de primeur,
W/ er zijn ook alplannen voor Re-
vjj!' Kuringen-Hasselt en Leo-

<qsburg.

gtot de maatregel in Vroenhoven
tjgieen lang gekoesterde wens van
iw, °nd van Grote en Jonge Gezin-
jj? lrï vervulling. De BGJG maakt
Lf al jarenlangzorgen over de ver-
*WSsituatie °P de Maastrichter-
'dZ^Weg. Aan beide zijden van
bfp ,weg zal nu een 1,75 meter
Ook i aetsPad worden aangelegd.
et * komen er trottoirs. Fietspaden
le,:rottoirs worden door een neutra-
le 0r»e van deweg gescheiden. Met
U)J^rkzaamheden wordt in de zo-
K^aanden begonnen. De kostenraen geschat op ruim een ton.

" Wiel Gubbels, veertig jaar bij hetLimburgs Dagblad. Foto: DRIES linssen

Wiel Gubbels
40 jaar vakman Vroeger was het niet beter. Wel

gezelliger. En daar is Wiel Gub-
bels erg gevoelig voor.

Vroeger Woensdag vinden er weer CAO-on-
derhandelingen plaats. „Als die mis-
lukken, gaan we op een andere ma-
nier de garages langs," aldus een
van de bestuurders gisteren.

Frissen vreest als gevolg van het te-
kort 'binnen afzienbare termijn ern-
stige vertragingen van en naar Ne-
derlandse luchthavens.

Hij benadrukte dat de Raad, dat lou-
ter een adviesorgaan van de over-
heid is, bij eerdere gelegenheden
ook gewezen heeft op alternatieven
voor mergel. De Raad blijft er dan
ook bij dat Nederland een eigen ce-
mentindustrie moet behouden. Vol-
gens Van Veenkrijgt het buitenland
anders de mogelijkheid eisen te
stellen. De prijsvan cement zou wel
eens een stuk hoger kunnen uitval-
len, en datkan verstrekkende gevol-
gen hebben voor bijvoorbeeld de
bouwmarkt.

Hoewel het deRaad voor de Water-
staat vrij staat te reageren op het
niet uitvoeren van een advies, zal
daarvan geen gebruik worden ge-
maakt. „Onze taak is het geven van
adviezen. Wanneer die niet worden
opgevolgd, is dat puur de verant-
woordelijkheidvan deminister," al-
dus Van Veen.

dien ik ook op zaterdag naar
Maastricht wilde voor een grafi-
sche opleiding, kon ik wel als
leerling-zetter beginnen."

De verwachtingen over een wijzi-
ging van het standpunt van de
werkgevers aanstaande woensdag
zijn niet hoog gespannen. De werk-
gevers in de metaalnijverheid be-

De christen-democraat wil van Smit
weten of zij de zorg van de Rijks-
luchtvaartdienst deelt dat op korte
termijn de problemen tussen vraag
en aanbod van luchtverkeerslieders
niet op te lossen zijn.

NIEUWENHAGEN - Veertig
jaar lang al is Wiel Gubbels (56)
betrokkenbij de opmaakvan het- zeg maar 'zijn' - Limburgs Dag-
blad. Van voorpagina tot de der-
de sportpagina. Ook leefde hij
zich tot op de millimeter nauw-
keurig uit met de Vrijuit en/of
een extra-bijlage. En zette hij als
chefvan de tien man tellende lay
out-ploeg de lijnen uit hoe de
krant van morgen moest 'ogen.

Volume in jaar verdrievoudigd

XP gaat 'Beek'
soms overslaan

„Het is net alsof de computer het
hart uit ons mensen heeft ge-
haald. Alles is nu zo koel, zo ge-
standaardiseerd. Je grafisch in-
stinct, waarmee je precies wist
hoe je een kop moest opmaken,
is weg. Vroeger moest je ook
meer vakmanschap laten zien
dan nu."

Maakt een bezwerend gebaar:
„Natuurlijk worden er nu ook
mooiepaginas gemaakt. En daar.
kan ik nog altijdvolopvan genie-
ten. Maar vroeger was je meer sa-
men met de krant bezig. Dan liep
jede redactie op met devraag: en
jongens... waar kunnen we alvast
aan beginnen."

Vroeger, javroeger moest je alles
kunnen en aanpakken. Bijvoor-
beeld de post, die in een actetasje
kon en die door directeur Hoef-
smit persoonlijk werd doorgeno-
men. „De expeditie was zo groot
als deze huiskamer. Het wagen-
park van het LD bestond uit één
zwarte vrachtwagen. En het
drukwerk voor bijvoorbeeld de
'Oranje Nassau' werd met de
handkar gebracht."

Toen Wiel Gubbels vjjftien jaar
geleden door de toenmalige
hoofdredacteur Pierre Huyskens
naar 'boven' c.g. naar deredactie
werd gevraagd, telde de lay out-
ploeg één man: Wiel zelf.

Nu is hij chefvan een ploeg van
tien lay outers. Mannen met wie
hij de vingerafdrukken zet op
een krant, waarmee hij vergroeid
is. Waarop hij soms hardop mop-
pert. Zoals een vader op zijn
kind. Uit (vak)liefde.

hans toonen

Het bedrijf heeft nu met groeistui-
pen te kampen. XP gaat daarom
binnenkort af en toe vanuit Zuid-
Duitsland en Zweden transport-
vluchten naar Engeland verzorgen
zonder tussenstop op Beek. „Het is
een duur alternatief', aldus Van
Leeuwen. Omdat niet op Beek
wordt gestopt om de vracht zo eco-
nomisch mogelijk te verdelen, zijn
deze rechtsreekse vluchten veel
minder rendabel.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het koeriersbedrijf
XP gaat binnenkort op een aantal
lijnen rechtstreeks vliegen zonder
dat de vracht op Maastricht Airport
wordt herverdeeld. Het bedrijf wil
zo het steeds drukkerwordende dis-
tributiecentrum op Beek ontlasten.
Het koeriersbedrijf moet zijn toe-
vlucht nemen tot deze maatregel
omdat het aantal vluchten vanaf
Beek niet mag worden uitgebreid.

Van Leeuwen: „We proberen alle
mogelijkheden om op Beek te blij-
ven te benutten voordat we nee zeg-
gen. Zolang de minister zich nog
niet heeft uitgesproken over Maas-
tricht Airport, willen we de politiek
niet doorkruisen. Na de laatste ge-
sprekken met de minister van Ver-
keer en Waterstaat hebben we in
ieder geval nog geen aanleiding om
de deur dicht te slaan."

Volgens XP-directeur C. van Leeu-
wen dreigt op het ogenblik een aan-
tal lijnen via Maastricht Airport vast
te lopen. Dat is het gevolg van de
enorme groei die het bedrijf in het
afgelopen jaar heeft gerealiseerd.
Volgens Van Leeuwen groeide het
volume van het transport in het af-
gelopen jaar met tweehonderd pro-
cent.

Nipt aan een fluwelen Franse
cognac en vervolgt, snel en op
bromtoon: „Vroeger had je niks
te willen. Toen ik op mijn zes-
tiendevan de ULO kwam, moest
ik meteen aan de slag. Eén kant
mocht ik absoluut niet op. En dat
was 'de koel' in. Mijn vader, die
juist vanwege stoflongen te
vroeg is gestorven, riep altijd dat
er van zijn negen kinderen niet
een de mijn in mocht.
„Op zekere dag moest ik met
hem mee op zijn vrachtwagen- hij was toen chauffeur voor de
'Oranje Nassau. Vervolgens par-
keerde hij bij het LD aan de No-
belstraat, en vroeg of ze nogiemand konden gebruiken. In-

Niet één

Veertig jaar bij een en dezelfde
krant blijven, heeft meer rede-
nen dan alleen je salarisstrook of
je zilvergerand pensioen. Wiel
Gubbels: „Als jongen bekeek ik
de krant - en dat was bij ons
thuis de 'Ziedong', want zo
noemden we het Limburgs Dag-
blad - anders. Hoe het nieuws
erin stond vond ik belangrijker
dan waarover het bericht ging.
Wacht even, denk nu niet dat ik
van jongsaf aan graficus wilde
worden."

Nauwelijks had hij zijn grafisch
vakdiploma of Wiel moest voor
zijn nummer bij de luchtmacht.
Puike tijd - overdag was hij bij
Staf Verbindingen in Den Haag
druk met codeberichten, 's
avonds diende hij (opnieuw) Het
Vaderland door er advertenties
op te maken. Een loodzware bij-
verdienste waar hij terugblik-
kend toch graag op toost.
Eenmaal terug bij het Limburgs
Dagblad werd Wiel advertentie-
opmaker. „Dan werkten Jan
Mulder zaliger en ik bijvoorbeeld
een hele dag op een paginagrote
advertentie van bioscoop Royal.
Al het lood keurig met touwtjes
vastgezet. Vol trots pakte je de
pagina op om er mee naar de
proefpers te lopen. Bleek er één
letter scheef te zitten. Donderde
de hele pagina in de puree... Was
je nog eens uren bezig om jetrots
produkt te fatsoeneren. Momen-
teel, nu het lood allang uit ons

Meteen aan dekrant komen, was
er toentertijd niet bij. Eerst op
zaterdag je vakopleiding volgen.
„En doordeweek niets andersdan familieberichten opmaken.
Urenlang stond je aan de zetbok
razendsnel de berichten met de
hand te zetten. Een heidens kar-
wei, zeker weten."

Zetbok

Wijst met zijn hand hooguit an-
derhalve meter aan. En grijnst:
„Ik was zo klein dat ik op plan-
ken moest staan om bij de letter-
bak te kunnen."

Internationale BBB-kookwedstrijden in het MECC

Team Limburg tweede

" Het team Limburg op de888. Zij (met kokmuts) behaalden een tweede plaats. Geheel links Mi-chael Hanssen en aan de andere kant van dekoks v.l.n.r. Koos van Noort, Jan Vossen en JanHek-kelman. Op de voorgrond in midden Piet Janssen, secretaris van de NCCK.
Foto: WIDDERSHOVEIJ

Noort, was te elfder ure samenge-
steld uit jeugdigeledenvan de witte
brigade in Kasteel Erenstein (Kerk-
rade) en van restaurant Pirandello
(Landgraaf). Het bestond uit Mare
Smeets, Eric Gademan, Maurice
Grooten en Marcel Haffman. Voor
alle acht deelnemende teams luidde
de opdracht het bereiden van een
menu bestaande, uit terrine van ge-
rookte heilbot met een 'coulis' van'
rode of gele paprika, 'jambonneau'
van maïskipmet eigen jus of saus en
vergezeld van groente- en aardap-
pelgarnituur en, tot besluit, kaassa-
lade op basis van 'mesclun'.

In de zeshoofdige jury voor deze
wedstrijd, georganiseerd door deNederlandse Club voor Chefkoks
Afdeling Limburg, in nauwe samen-
werking met de Nederlandse Club

vanKoks, waren o.a. Laurent Savel-koul, Huub Biro en Michael Görrenopgenomen.

Alcohol
De 35ste editievan de888werd of-
ficieel geopend door drs. A. Lems,
voorzitter van de Stichting Verant-
woord Alcoholgebruik (Stiva). Hij
memoreerde het veronderstelde
aantal van 500- a 750.000 (alcohol-
probleemgevallen in Nederland en
stelde dat deze aantallen in eerste
instantie teruggebracht dienen te
worden tot circa 320.000 excessieve
drinkers.
Lems: „Inderdaad, 320.000 indivi-
duele problemen en ook een maat-
schappelijk vraagstuk te veel, maar
wel bij voorkeur gezien, behandeld

en zo mogelijk opgelost in een reële
causale context en niet in de sfeer
van de demagogie". Zijn toespraak
vervolgend zei drs. Lems: „Ruim
negen miljoen Nederlanders weten
op verantwoorde en verstandige
wijze van het genotmiddel alcohol
gebruik te maken. Aan elk genot-
middel zijn risico's verbonden. Sti-
va is tegen allerlei verboden, zoals
ook tegen een verbod van reclame
in bepaalde media. Ik geloof niet dat
alcoholconsumptie veroorzaakt
wordt door reclame. Recent onder-
zoek heeft aangetoond dat jeugdi-
gen die drinken dit in tachtig pro-
cent van de gevallen in het ouderlijk
huis doen".

Besluitend wees drs. Lems op strin-
gente verbodsbepalingen die geen
maatschappelijk draagvlak hebben:
„De stringentewetgeving in Scandi-

Ma onze verslaggever

sWhtSTRICHT - Twee PUnten
6iste s?.hoot het team Limburg,
Bör.r?n tijdens de eerste dagvan de
kon ln het MECC in Maastricht, te
Com beslag te leggen op de Bil-
var» h Wlsseltrofee. De eerste prijs
st^j internationale kookwed-
rne ja.Vo°r alle in dehoreca werkza-'
staatoerllnëkoks, uitgereikt doorMate -cretaris drs- N- Ginjaar-
örak' glng nu naar het team Noord-
t>rü« ant (1187 punten). De tweede
he js, overreikt door de chefkok van
HeklTi aus (Scheveningen) Jan
Ul»s e an ' voor hetteam Limburg
de h p,unten) dus. 'Amsterdam' leg-
PUrrt| ag °P de derde plaats (1159

Mie. eam Limburg, gecoached doornael Hanssen en Koos van
navië leidt tot openbaar misbruikin een vorm die in Nederland prak-
tisch tot het verleden behoort. Ik

verwacht meer effect van het zelf-
sturend vermogen van de samenle-
ving, zoals ik die op het gebied van

de alcoholconsumptie in zuidelijke
landen aantref dan van de verbods-
dogmatiek in noordelijke landen".

provincie
Dinsdag 24 januari 1989 "11

(ADVERTENTIE)

(Zolang de
voorraad strekt.)

Bedrijf overweegt geen juridische stappen ABP krijgt nu
medische dienst
aanspreekbaar moeten
zijn voor de Uitkerings-
raad. Dit hoofd wordt
ook alleen na overlegen
instemming van de Uit-
keringsraad benoemd.

HEERLEN/DEN
HAAG - Bij het Alge-
meen Burgerlijk Pen-
sioenfonds (ABP) zal
een aantal artsen zich
alleen nog maar bezig
moeten gaan houden
met de mensen die een
beroep doen op de Wet
Uitkering Vervolgings-
slachtoffers (WUV). Dat
schrijft minister Brink-
man (WVC) in een brief
aan de Tweede Kamer.

Directie Enci herziet
Lange termijn plannen

ringsraad bij het ABP
worden. Hierdoor zou-
den betere contacten en
dus een snellere behan-
deling van de aanvra-
gen ontstaan, zei de
voorzitter van de Uitke-
ringsraad, A. van derLeeuw, toen. Hij be-
klaagde zich niet over
de inzet van de artsen,
maar wel over de orga-
nisatie waaraan hij „de
bijna chronische ach-
terstand" bij het behan-
delen van de uitkerin-
gen weet.

Brinkman heeft de Uit-
keringsraad zijn zin. De
raad vroeg in november
om een aparte dienst
voor de WUV. Het
hoofd van die dienst
moest het aanspreek-
punt voor de Uitke-

Het hoofd van de groep
artsen zal te allen tijde Met de beslissing van

Limburgs dagblad
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tLeo Knoben, 74 jaar. weduwnaarvan Betje v. Bi-
gelen, levensgezel van Marianne Willems.

Corr.adres: Hammerstraat 30, 6075 AK Herken-
bosch. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden heden, 24 januari,om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Sebastianus te Herkenbosch.

t Maria Severijns, 86 jaar, weduwe van Albert
van Woezik en van Frans Leers. bejaardencen-

trum De Egthe. Corr.adres: Keramiekstraat 60,
5953 RJ Reuver. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden op donderdag 26 januari om
10.30 uur in deparochiekerk van O.L. Vrouw Onbe-
vlekt Ontvangen te Pey-Echt.
4- Elisabeth Hendrickx, 87 jaar. Corr.adres: W. en
I M. Hendrickx, L'Unionlaan 1, 6093 GE Heythuy-

sen. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op woensdag 25 januari om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van St.-Martinus te Hom.

tGerardus Omloo, 77 jaar, weduwnaar van Jo-
hanna van Blerck. Corr.adres: fam. Lemmens-

Delsen, Raadhuisstraat 10, 6109 AR Ohé en Laak.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 26 januari om 10.30 uur in de kerk
van de H. Landricus te Echt.
4- Rika van Loon, 79 jaar, weduwe van Theo

1 Pruijn. Spitsstraat 2, 6051 GV Maasbracht. De I
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
woensdag 25 januari om 14.00 uur in de parochie-
kerk van St.-Gertrudis te Maasbracht.
4- Bastiaan Maaskant, 76 jaar, Schout Offerman-
T straat 43, 6042 XP Roermond. De crematie zal

plaatsvinden heden, 24 januari, om 12.45 uur in het
crematorium, Somerenseweg 120 te Heeze.
4- Miet Martens, 66 jaar, echtgenote van Paul Del-

-1 sing, Bovenstestraat 11, 6101 EG Echt. De plech-
tige uitvaartdienst zal worden gehouden heden, 24
januari, om 10.30 uur in deparochiekerk van de H.
Landricus te Echt.

Wegens het niet doorgaan van een bestelling, moet
met spoed worden verkocht een partij

volautomatische zigzagnaaimachines, geheel
compleet, fabrieksnieuw, met 5 jaar garantie op alle

onderdelen.
ADVIESKOOPPRIJS ’ 548.-

-nu ’ 199,- per stuk
Geschikt voor rechtstikken, zigzaggen, knopen
aanzetten, knoopsgaten maken, ritssluitingen
inzetten, blindzoomsteek. overlocksteek en

stretchsteek voor rekbare stoffen.
INRUIL OUDE MACHINE MOGELIJK.

I . Tevens enkele overlockmachines met grote I
kortingen.

\\BARONIE\\I NAAIMACHINES I
Importeur voor Nederland van Naumann

naaimachines
Eigen servicedienst

Ook voor particulieren 117759J Inlichtingen: 076-220240 (tussen 9.00 en 1700uur) H

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

-of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-64104 C
Te k. t.e.a.b. AANHAN-
GER, als nieuw, 2.50 m lang
en 1.25 m breed, laadverm.± 1000 kg. Fr. Halsstraat 14,
Brunssum.

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- i
huis, 3 kleuren v.a. '’3990,-. Vossen Keu- j
kens, Eikenderweg 77 en }
Glaspaleis, Kerkplein ï
Heerlen. i

I UNI TRICOT .^t^ÉÉfcftt BEDRUKTE ZIJDEN
KATOEN }Pf J\ \ I%t J|RSEYS
Ook al in de nieuwe H°eft n'St 9estreken

Jj tmm ml^Mm^M^^^ W Vele 1 ■■■

CARNAVALSSTOFFEN < 0k 5 i0"t!!e,UCKER
met vele aanbiedingen \ 66"' Maast"cht <De nieuws,e £
groepen extra korting Wv^%^^ N^tT Öj"

I PRACHT I PRACHT GROF NOP I■ WOONKAMERTAPIJT I BERBER I
I t^ïT'' * I blauw beige QQ _ II tapijten latte* U #%Q I WOf „.ÖÏ7,- I

I KAMERHOOG
I GORDIJNSTOF COUPONS I

QQ . I 10 T/M 60% KORTING I■ Vr%JF m permeter I ■ I

Voor Eygelshoven en Kerkrade vragen wij actieve

BEZORG(ST)ERS
voor werkzaamheden tussen 6.00 en 7.00 uur.
Melden Limburgs Dagblad, Markt 42, Kerkrade,
045-452932 (tijdens kantooruren).

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

Mooie eiken BANKSTEL
v.p. 975,-; zwaar eik. salon-tafel v.p. 325,-; massief eik.eethoek v.p. 975,-; pracht
groot eiken wandmeubel
v.p. 1975,-. Ook apart te k.045-323830.

~1
Te k. le soort GRASZO
DEN, ’3,50 p.m2. Grati;
thuis bezorgd. Afhalet’3,25 p.m2. Gehele aanlej
goedkoop. Tel. 045-323178
313135.
Te k. SUPER-ANTRA
CIETKOLEN, nr. 3 en 4, va
’4OO,- p.t. Tel. 045-319784.
COMMUNIEJURKEN t<
koop, collectie 1989, nieuw
ook Sissymodel mekroontje, hoedje, tasje er
paraplu's. Voor informatie
tel. 045-272516. -Dat is opruiming! KTV
vanaf ’ 379-, koelkast van
af ’279-, videoree. VH£vanaf’ 698-, Bang en Oluf
sen stereoradio's tot 50<Jï
korting, midiset met dubbelcass. ’ 198- enz. enz
Expert Keulen. Markt Sim
pelveld, tel. 045-443344.
Tek. KOLEN, lekeus, zeei
goedkoop. Tel. 045-42319£
of 422217:
Nieuwe VIDEOREC. er
kleuren-TV van Mitsubishi
voor de laagste prijs bij F
Meiier, Verzetstr. 15. Tel417651. Inr. mogelijk!
Te k. KTV met afstands-
bed. Tel. 045-725008.
HORECA, Horeca!!! Dooiinruil verkregen: nog enke-
le gereviseerde bedrijfs-
vaatwassers en espresso-- machines met garantie,
Eigen service- en ïnstalla-
tiedienst. handelsonder.
EFKA Kerkrade. Tel. 045-
-455815.
Te k. weg. verhuiz. WIN-
KELINVENTARIS 1 jr.
oud en ged. inboedel. Tel.
045-316599.
KACHELS. Grandioze ver-
bouwopruiming: 10-70%
korting. Nieuw en gebruikt.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen, tel. 04459-1638.
Tek. houten HUISJE, soortdirectiekeet, met puntdak.
Geheel uitneembaar in
schoppen, 2 slpks., keuk.,
douche en woonk. afin.
7xll m, moet opgeknapt
worden, hout is puntgaaf,
’3500,-. Tel. 045-323178.
Te k. vellen LEER voorvele doeleinden. Tel. 04490-
-52652.
Te k. blauwe KINDERWA-
GEN met toebeh. Te bevr.
04450-3401.
Te k. KANTELPOORT
afm. 353 cm. br. x 264 cm.
hoog, ’ 350,-. 04493-4573.
Te k. uit sloop alum. DEU-
REN en ramen, parket-
vloer, binn.deuren, verwar-
ming compl. op olie-stook,
party pannen + hout,
ï.stv.nw. Tel. 04493-4573.
Rechte biels v.a. ’20,-.
Voor al uw vacuüm- en ho-
gedruk geïmpregneerd
(TUIN)HOUT; Impreg BV,in de Cramer 104, Heerlen,
751687.
Weg. verh. naar bejaarden-
tehuis geh. INBOEDEL te
k. Na 17.00 uur 045-421848.
Weg. verhuizing te k. brui-
ne PIANO Steinbach.
Vr.pr. ’950,-. Tel. 045-
-252896.
Ronde DOUCHECABINE
nieuw met transportschade

’ 90,-. Voskuilenweg 40Heerlen. Na 14.00 uur, ach-
terom.
VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten,
grote voorraad en voordeli-ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.

SLAAPKAMERS
KOM, KIJK EN VERGELIJK ONZE PRIJS
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VEGERS JUBELEN
slaapkamers est Heerierbaan 235 - Heerlen

;l Een wereld vol
t keukendromen
j*j vindt u in het Glaspaleis,

k Kerkplein te Heerlen, in de
nieuwe Design-keuken-

—'studio van Vossen Keu-
kens Heerlen.
Speciale AANBIEDING:
vloerplanken 20 mm dik

’ 1,15 p.m. excl. Alle maten |
lichtkoepels. Houthandel :
Rinkens, Eygelshovener- ,
weg 60, Übacn overWorms. ■Tel. 045-319846. ■;

Scherpe
prijzen

Vloerplanken en schroot- i
jes. Tevens alle balkhout, '}plaatmateriaal, lichtkoe- ,
pels etc. Tevens bezorgen, ;

Houthandel Rinkens i
Eygelshovenerweg 60

Übach over Worms j
Tel. 045-319846 <

Bankste kussens
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.

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij
de gehele meubelvoorraad met top-design meubelen
waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

Jan des Bouvrie
zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,
stoelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 348, Sittard.
Tel. 04490-23738 of 04498-54510. Ook verkoop aan
particulieren.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en
gebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van
Blerk etc. met meer dan 50% korting. Emly Handelson-
derneming, Handelsstraat 348, Sittard. Tel. 04490-
-23738 b.g.g. 04498-54510.

Brandkasten
Brandwerende en inbraakvrije kasten. Brandwerende
kluizen vanaf ’298,-. Emly H.O. Handelsstraat 34b,
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko-
gelkopmachines met correctie, vanaf ’295- excl.
BTW. Emly Handelsonderneming. Tël. 04498-54510.

Autotelefoon
PTT car-vox

vanaf ’ 99,- per mnd. excl.
Autotronie b.v. Oirsbeek

04492-3888

Goede KLEUREN-TV'S
met garantie. Philips groot-
beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Speciale aanbieding: dak-
en VLOERPLATEN Ie
keus nu ’47,50 p.pl. Hout-
handel Rinkens Landgraaf.

1 045-319846.

IGoud, ZILVER, munt.
postz. etc. cont. bet. vrijbl.
tax. Groenstr. 109, Geleen.
Gebr. DIEPVRIEZERS,koelkasten, was- en droog-
automaten, kooktoestellen,
alle huish. apparaten, naai-
machines, ook klokken en
fietsen. Kl. defect geen be-
zwaar. Tel. 045-726206.
Te k. gevr. OUD IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216,

■ b.g.g. 272516, ook 's avonds.
Wrj kopen GOUD, defect of- heel, tegen contant geld.- Versevela, Saroleastraat

3_ 80A, Heerlefi, tel. 045-
-is 714666.
« Te k. gevr. SLAAPKA-« MER. Bel. 045-211001.

\ UfiaiÉiyÉiUHiiÉÉl
a- Te k. gebr. YAMAHA DT_ 50 MX, wit, bj. '86, ’ 1750,-;
;e tevens diverse dames- en
v, herenfietsen en racefietsen.
;t Bert Rekers, Willemstraat
n 85, Heerlen, tel. 045-726840.
le Te k. VESPACiao bwj. dcc._ '87, pr. ’875,-; Tel. 045-
V* 244468.
*- Dames- HERENFIETS v.a.? ’65,- p.st. Renfiets 61 cm.ir Tel. 045-257371.7c
j- Te k. VESPA Ciao ’300,-.
2. Mgr. Lemmensstr. 36Land-
ï- graaf.

"■ I Een9 ■riIÉÉÉIÉMÉÉH_ Wegens de enorm gestegen
n vraag met name bij ons
ii kantoor, zoeken wij drin-
i\ gend woningen te k. tot
1. ’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,
r 04490-19644. .
t HEERLEN-CENTRUM:~ vrijgezellenflat (2 slaapka-
> mers), ’87.000- k.k. Info:
[: 045-717976. . '

■*

-rr^liNHÉ^

Limßiïrgs Dagblad
Il111 Nu te k°°P bi^ de kantoren van het Limburgs

I Dagblad en de VW VaalsHl -^H|
IBËIS^ markante
HR"^ïldorpsfiguren

I Leike van Wersch

Een boeiend geschreven lees- en kijkboek, 305 blz. tellend en
rijkelijk voorzien van nostalgisch en historisch fotomateriaal.
Vijftig onvergetelijke typen uit ons Zuidlimburgse land.

Nu te koop met vijf gulden korting!
Op vertoon van uw vriendenpas betaalt u voor deze uitgavelil geen ’ 28,50 maar slechts ’ 23,50! Zolang de voorraad strekt. IJ—

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan t""^
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als leze
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

— m

Eenzaam? Bel HUWE-
LIJKS/RELATIEBU-
REAU „Geluk", tel. 04498-
-■54604.

; Heerlen ’ 115.000-k.k.

" Rennemig, Trigonia-erf 18. Zeer goed onderhouden

' halfvrijstaand woonhuis met tuin, cv., berging en gara-: ge. Woonkamer (± 33 m 2), keuken, 3 slaapkamers, bad-
b kamer met ligbad, zolder (vliezo). Bouwjaar 1982.

Info en/of afspraken voor vrijblijvende bezichtiging:

i Troost Onroerend Goed, Heerlen; Tel. 045-717976

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboomen Moers, Streeperstr. 29,
'Schaesberg. 045-315921.
TV-REPARATIE zondervoorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwt rieten, biezen en ro-
tan stoelen met gar. 045-
-418820.
Nieuw!!! Uniek en enige to-
tale ONTSPANNINGS-
MASSAGE (no sex). Tel.
045-351555.

IDiepvries- en KOELK^r
REPARATIE zonder v$Irijkosten. Bel *-^ r#04490-45230. Service
nen 24 uur. -^GEBIT gebroken? KJ
terwijl u wacht. Hoon"
Akerstraat Nrd. 328. H0*
broek. Tel. 045-22821]^
De massage van v^° n45QUE is uniek. Tel-
228481 (geen sex)^^'
Groenstraat. Donderdagf
febr. as. AUW W i,
BAL kaarten. 045:1312H^Voor alle koelkast- en *$
vriesreparaties X.i «s;B.
Tel. 045-441566 ofjglgg^

■ SCHUURTJES, tuinhuis-
i jes, kippe- en hondehok-, ken, vele afm., reeds vanaf

’ 195,-; Houtbouw

" Übachs, Eygelshover-- gracht 39, Kerkrade-Vink.- Tel. 045-460252.

St. Maartenszee, BUNGA-
LOW bij zwemparadijs.- Weekend v.a. ’225,-. Tel.■ 02246-3109.

SILO-verharding, erfverh.
etc. vlgs. nw. stabilsatie-
meth. Kallen Stabilisaties
Kerkrade. Tel. 045-457415.

! Onderdelen Bank SCHIN-
NEN. Tel. 04493-2715.

Zeer zuinige Ford ESCORT
i.g.st, apk. Vr.pr. ’ 1150,-.
Palmstr. 62 Passart-Zd.
Heerlen.

PIANO'S envleugels 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 1tot 36 mnd.,voor

’ 600,-. Inl. 04490-45033.
Demonstratie KTV's VHS
VIDEORECORDERS va.

’ 199,-. Telediscount, Raad-
huisstraat 48, Heerlen.

Elke donderdag gezellig
DANSEN in Eldorado.
Bongerd 5, Spaubeek, tel.
04493-4193. Met orkest ofdj.

Alleenst. CONTACT-
AVOND, iedere donderdag
vanaf 20.00 uur. Dancing
Heliport. Gezellig dansen.
Legitim. verpl. Tel. 043-
-219704 achterkantEurohal,
Griend 9-11, Maastricht.
Zoekt u een serieuze RE-
LATIE? Bel dan naar huw-
.rel.buro Levensgeluk. 045-
-211948.

Alleen
op vakantie
Alleen

naar concert/theater
hoeft niet

Bel contactpunt
Ma., di., do., vrij. 10-15 uur

en woe. 17-20 uur.
Tel. 043-255501.

ALLEENSTAANDEN har-
telijk welkom vanavond in
dancing Gorissen, Kerk-
straat 49,Brunssum. Orkest
Promotion. Tel. 045-252304.
Nette vrouw weduwe 68 jr.
vindt alleen zijn vreselijk,
zoekt nette MAN die ook
eenzaam is. Lfst. met auto.
Br. o. no. HE 080 LDGeerstr. 5, 6411 NM Heer-
len.
Nette j.man, 47 jr., licht ge-
handicapt, kind geen be-
zwaar zkt. kennism. met
VROUW tussen 40-50 jr.
Br.o.nr. HK 662 Limburgs
Dagblad, postbus 3100,
6401 PP Heerlen.

Deetman wil jonge
werklozen tot

studeren dwingen
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Minister Deetman
(Onderwijs) wil werkloze jongeren
tot 25 jaar in plaats van een uitke-
ring een studiebeurs verstrekken.
In ruil daarvoor moeten zij een stu-
die volgen. In totaal gaat het omzon 90.000 jongeren die langer dan
zes maanden werkloos zijn. Deet-
man hoopt dat jongeren met een ge-
richte studie hun kansen op de ar-
beidsmarkt vergroten. Heeft de jon-
gere geen werk en studeert hij ook
niet, dan moet volgens de bewinds-
man het recht op een uitkering ver-
vallen.
De minister lanceerde zijn plan gis-
teravond voor de AVRO-televisie.
Volgens Deetman is de laatste jaren
door het kabinet veel gedaan an be-
strijding van de werkloosheid. Maar
de jeugdwerkloosheid blijkt een
'hardnekkig probleem' en gebrek
aan scholing is daarvan een belang-
rijke oorzaak.
Door jongewerklozeneen studie te
laten volgen, of gelijktijdig te laten

zij
werken en studeren, hebben *£meer kans op een (volledige) baB-.
Deetman wil de langdurig werkl°
zelf een studie laten kiezen, ma
die studie moet weleen redelijk Pc
spectief bieden op een baan. ,
De minister wees er gisteren op %
het kabinet al enige tijd bezig is
studiefinanciering en het sociale z
kerheidsstelsel meer op elkaar ai
stemmen. Zijn plan past in dat str
ven, zo meent Deetman, die ove
gens beklemtoonde dat het idee ni
is ingegeven door de wens om te p

zuinigen. „
Jongeren zullen niet met de an''-j.
over elkaar in de schoolbankenl

ten, wanneer zij min of meer %
dwongen een studie volgen, zo v
wacht de minister. Jeugdige we^o.
lozen zijn er van overtuigd dat set»
ling een beter uitgangspunt op
vert om in de maatschappij aan be-slag te kunnen, zo meent de
windsman.
Deetman zei te hopen dateervuité^werkt plan nog in deze kabinetsp
riode op tafel komt.

Zeker miljoen woningen ongeschikt
Groot tekort aan

huisvesting ouderen
Van onze Haagse redactie

GEMEENTE SCHINNEN AMSTERDAM - Een groot deel v*;
BEKENDMAKING net groeiend aantal ouderen z3'^De Burgemeester van Schinnen de komende jaren geen passer^,brengt ter voldoening aan het be- huisvesting kunnen vinden. PP^jipaalde in artikel 28, lid 6en artikel moment zijn ten minste een rniUV31 van de Wet op de Ruimtelijke Or- woningen niet geschikt voor c-Uj1,.

dening ter openbare kennis dat Ge- ren, betoogde directeur N. van v jdeputeerde Staten van Limburg bij zen van de Nationale Woning^.
nr's BR 4^9 'rr ÜJdenS het Slsteren gehouden sjj.?wi <, A ' vvv en BR Posium 'Ouderenhuisvesting; *",.43321 goedkeuring hebben ver- eeliikheden in de bestaande v°°leend aan de navolgende bestem- „art'

bestaanae
mingsplannen: a ■

- „Herziening Wolfhagen 143"; Ouderen krijgen met het klim"^' "r^Ziemng Sltta
Krd<LrweS 1 ; . der jaren last van lichamelijke *,- „Gebruiksvoorschriften behoren- breken Om zelfstandig te kun«?de bij de uniformering van de arti- ?, eKen urn ? gu"L worHnkelen met betrekking tot bijge- bllJVen w°nen' "eten hUnJd>bouwen en vrijstellingsbevoegd- fe" aan bepfald/ft n "n"fl JsinO 1?heid" Echter, meer dan400.000 flats i"

Ingevolge het bepaalde in artikel 29, nd^n^f per "ft
lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke dus Van Velzen Daarnaast «n^,
Ordening zijn de besluiten tot goed- een v

lf,lllf.e1' toede, "wn°"r%iFkeuring onherroepelijk. Er kan der- gemakkelijk bereikbare voorzie y,
halve geen beroep tegen worden £en en voldoende zorgverlening
aangetekend. de buurt, van belang.
Voornoemde besluiten van Gede- Van Velzen pleit daarom voor
puteerde Staten, alsmede de onder- campagne van verbetering en
havige bestemmingsplannen liggen passing. Nieuwbouw neemt te
met ingang van 25 januari 1989 ge- tijd in beslag en het bouwprog1" .ffdurende één maand voor eenieder ma is bovendien te klein. De Na> g.
ter gemeentesecretarie, Scalahof 1, nale Woningraad gaat experime'^
Schinnen ter inzage. ren met aanpasbaarrenoveren- vje
Schinnen, 24 januari 1989. Velzen hoopt op subsidie ornda {0t

De Burgemeester voornoemd, extra kosten niet mogen leiden
F.I.J. Loefen I een hogere huur.
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Dit in tegenstelling tot het congres;
dat vorig jaar werd gehouden door!
de Amerikaanse ambassade. Toen
namen alleen bedrijven uit de VS,
deel aan de expositie, die hun con-
tact zochten met mogelijke partners
op het Europese continent.

Het is de eerste keer dat dit congres
op Europees niveau wordt gehou-
den. De ECerS zal niet telkens in het
MECC plaatsvinden; het is de be-
doeling dat voor dit congres gaat
rouleren over steden in Europa.

Van onze verslaggever

Champignonmest
veroorzaakt soms

longklachten
Van onze verslaggever

p0 y^AY - Het werken met corn-
et 'n de champignonteelt kan lei-
hgj.tot longklachten. Kortademig-
voj ' hoesten en koorts zijn het ge-
p 0 Van bacteriën die in de com-
van VriJkomen tijdens het enten
stelH cnamPignons. Dit is vastge-
go

lu door bedrijfarts H. van den
dj„|a^ van de Bedrijfsgeneeskun-se dienst in Noord-Limburg.

" Burgemeester P. Gillissen

IjïSTERDAM/VALKENBURG - Nieuwe Revu-redacteur
Pter Storms is allerminst onder de indruk van het verweer
Pn burgemeester Gilissen op onthullingen over diens sponta-
f bereidheid een beschermd natuurgebied 'open te breken'
for de bouw van een semi-permanente ruimtevaarttentoon-
pUing.

men de Space Shuttle van dichtbij
bekijken. Toen wij voorstelden de
burgemeester om raad te vragen
wie voor deze trip in aanmerking
kon komen, kwam er een heel pi-
kant conflict boven tafel. Persoon
vond dat die uitnodiging het beste
naar hem kon worden gestuurd.
Want anders zou de burgemeester,
zoals meestal het geval is, toch een
zekere Stassen meenemen. Die was
ook meegeweest op reizen om dat
warmwaterbad... juist, de Ther-
men... te realiseren."

conclusies en de ontkenningen van
beide 'slachtoffers' is reeds uitvoe-
rig in deze krant verslag gedaan.

Ook dit gesprek met directeur Per-
soon is door de NieuweRevu-repor-
ters op band vastgelegd. Maar ver-
schijnt niet in het weekblad van
deze week. „Wel gebruiken we dit
detail in het boek over onze ervarin-
gen als nep-zakenlieden," belooft
Storms.

Ontkenning
Directeur Persoon ontkent dat de
uitnodigingvoor de reis naar de VS
per se naar hem moest worden ge-
zonden. „Ik heb de heren geadvi-
seerd deze uitnodiging mee te ne-
men in de nadere uitwerking van
hun plan om gedurendeeenjaareen
zogeheten 'space exhibition' te rea-
liseren. Zowel dit plan als de uitno-
diging moesten ze voorleggen aan
het college van b en w."

Het verweer van Gilissen, dat hij in
het gesprek met de heren Francois
en Christiaan wel degelijk gewezen
heeft op 'de landschappelijke pro-
blemen en deeigendomsverhoudin-
gen rondom de Wilhelminatoren',
schuift Storms opzij als 'een praatje
achteraf opzij. Met nadruk zegt hij:
„Voor de goed? orde- nietwij kwa-
men op de proppen met dat natuur-
gebied. Gilissen heeft ons het ge-
bied meteen en spontaan aangebo-
den. Nota bene een gebied, waar-
over we daags daarop van de pro-
vincie te horen kregen, dat er nog
geen twee stenen op elkaar mogen
worden gelegd. Inderdaad, hij was
best bereid om - buiten de raad
om - het zo te regelen dat er in dat
beschermd gebied toch gebouwd
kon worden. Nogmaals, wij moes-
ten dan hierover niets naar buiten
brengen."

Uiteindelijk blijven er dus maar
acht over.

HEERLEN - De jongerenorganisa-
tie van het CNV start binnenkort
met een aantal op de praktijk ge-
richte cursussen. Een greep uit het
aanbod: solliciteren kun je leren,
leiding geven en nemen, onderhan-
delen, word je eigen baas. Deelna-
mekost 15 gulden per dag. Reiskos-
ten worden vergoed. Meer informa-
tie over de cursussen bij het dis-
trictskantoor van de WJ-CNV, tel.
045-719342 (Nicole Astroh).

Praktijkcursussen
voor CNV-jongeren

Zijn geuite ergernis over burge-
meester Giüssens voorkeur voor
'een zekere Stassen' kan Persoon
zich niet meer voor de geest halen.
„Wel heb ik voorgesteld om dan alle
fractieleiders uit de raad mee te ne-
men naar Washington. Een daarvanis Stassen."

Workshop
Tijdens de dag zelfvinden overal
rond de Sterrebos-studio's in
Utrecht workshops plaats. De
deelnemers aan de voorstellin-
gen worden ondergebracht bij
gastgezinnen.

Weinig animo voor
scholierentheater

Festival vraagt om aanmeldingen

Dat de gesprekken met het verslag-
geversduo op band staat,verontrust
Persoon niet in het minst. „Als bei-
de journalistenzorgen voor een cor-
recte weergave, heb.ik niets te vre-
zen."

Pikant
Op de eerste ontmoeting over een
'idioot voorstel' - Storms: „Van
onze nep-vereniging hadden weko-
ning Boudewijn beschermheer ge-
maakt en dan nog geloofden ze onze
flauwekul." - volgde op 18 novem-
ber een tweede gesprek. Weer in
Valkenburg, maar nu zonder burge-
meester Gilissen. Directeur J. Per-
soon van Burgerzaken, die ook bij
het eerste gesprek aanwezig was,
stond nu de als zakenlieden ver-
momde journalisten te woord.

I^ms: „Op een, toch eigenlijk ab-
Juut idiootvoorstel is burgemees-. 9'üssen heel serieus ingegaan.

' informeerde uitvoerig naar de
'Vang en hoogte van de tijdelijktef°seren raketten." Grinnikt even
J'ervolgt: „Na onze belangrijkste

of hij dan een terrein wist,
fcrw n^ onmiddellijk op het gebiedJ^.de Wilhelminatoren. Maar, zo
l ruj letterlijk, dit mag nog niet be-

öa worden, want dan is het met-Lv^an de baan. Natuurlijk vroegen
kJ dereden van zijn oproep tot
J?^wijgen. Het moest stil gehou-
(JJ Worden om geen problemen
t lactiegroepen te krijgen. Boven-
inmoest hij nog het een en het an-
C regelen' met een hele goede re-

\£van dit gesprek, dat op 19 okto-
lj: bij het genot van een Limburgs
tjj^je gehouden werd in de kamerffl de burgemeester, heeft Pieter
Li )rnis bandopnames. Samen met
'$£ega-verslaggever Ruigrok heeft
fou 1118 gedurende twee maanden,

Presenterend als de zakenlie-
'Vjj? drs Christiaan en drs Francois

'de nep-firma Abel Consultancy,
Vn er°epsethiek en mores van ad-[ °aten, wethoudei s, professoren,
thfë?rneesters en notarissen op de""ef gesteld.

Achteraf
d^e week verhaalt Nieuwe Revu[^ de ontmoetingen met twee
krrj rgers ' nameuJk burgemees-
tioJfaul Gilissen uit Valkenburg en
"Ut S udit^l Druncks. Over deze
«noetingen, de daaruit te trekken

J^ERLEN - Oud staatssecretaris
v riuidig Tweede kamerlid, drs. R.
j^ïderLinden houdt donderdag 26
S^Uari voor de ledenvan de 'Groote
Weteit & d'Eglantier' en genodig-
'q/ 1 een inleiding met als thema
c£erizenloos Europa na 1992. Dis-
jTfsieleider is prof. dr. Co Greep.
v*Je lezing, die om 20.00 uur begint,
tg dtPlaats in de zalenvan deGroo-
t^ociëteit (Vrijthof 36) te Maas-

v0
e Groote Sociëteit' is een trefpunt

Se
°r leidinggevende functionaris-

sen Uit net bedrijfsleven, overheid,
Vfff11"Overheid en beoefenaars van

'Je beroepen.

Lezing Van der
Linden over

Europa na '92

Storms herinnert zich: „Wij opper-
den de mogelijkheid van een reisje
naar de Verenigde Staten voor en-
kele overheidsdienaren. Dan kon

Inmiddels heeft de organisatie,
de stichtingCervelaat in Utrecht,
53 aanmeldingen voor voorstel-
lingen binnen. Zoals gezegd is
Zuid-Limburg daarin zwaar on-
dervertegenwoordigd.

Burgemeester Gilissen verwees gis-
teren naar zijn verklaringvan vorige
week waarin hij alle beschuldigin-
gen van de hand wijst.

HEERLEN - Theatergroepen in
Zuid-Liiiitjurg die bestaan uit
jongeren hebben het vooralsnog
af laten weten als het gaat om
aanmelding voor het Nationaal
Scholieren Theaterfestival 1989
dat van 2 tot en met 6 mei in
Utrecht wordt gehouden.

ling mogen geven in de theater-
week. Van de drie meest ge-
schikte voorstellingen worden
bewerkingen voor televisie ge-
maakt. De twee beste theater-
groepen mogen bovendien eind
mei naar Parijs om een aantal
voorstellingen te geven.

Het maakt niet uit of het theater-
stuk in schoolverband is ge-
maakt, als het maar voor 19
maart te zien is.Het is de bedoeling dat elkeregio

twee voorstellingen aandraagt.
De keuze voor Zuid-Limburg zal
onder andere door Fiedel van der
Hijden van de Heerlense Stads-
schouwburg gemaakt worden.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Voor patiënten,
hulpverleners en andere belangstel-
lenden wordt deze weekin het Aca-
demisch ziekenhuis Maastricht een
informatieweek gehouden over
kanker. Dat gebeurt in de bezoek-
hal. Met lezingen, bijeenkomsten,
een infomarkt, twee tentoonstellin-
gen en een video-presentatie wor-
den zoveel mogelijk aspecten van
kanker belicht.

Informatie
over kanker

In Academisch ziekenhuis

Eventuele gegadigden kunnen
contact opnemen met Fiedel van
der Hijden van de Heerlense
Stadsschouwburg 5045-768576.

De tentoonstellingen zijn ter be-
schikking gesteld door het Konin-
gin Wilhelminafonds en het Antoni
van Leeuwenhoekhuis in Amster-
dam. Ze zijn evenals de video-pre-
sentatie vrij toegankelijk.

Naast enkele professionele jeug-
dige theatergezelschappen zul-
len acht groepen uit twaalf re-
gio's, al dan niet in schoolver-
band, uiteindelijk een voorstel-

Investituur nieuwe
leden Broederschap De bezoeker krijgt een beeld van de

ontwikkelingen op gebied van op-
sporing, behandeling en preventie
van kanker en een uiteenzettingvan
wat de Europese kankercode be-
helst. De lezingen worden gegeven
vandaag en morgen, woensdag 25
januari van 20.00 tot 22.00 uur.

Daarbij komen de behandelingsme-
thoden aan de orde, zoals bestra-
ling, medicijnen en operatie. Wie
deze lezing wil bijwonen of nadere
informatie wenst, kan bellen naar
het patiënten Informatiecentrum
van het Academisch Ziekenhuis,
S 043-862562.

Eén miljoen voor
volwasseneneducatie

De themaweek is een initiatief van
het Patiënten Informatiecentrum
van het AZM. 1989 is uitgeroepen
tot 'Het Europese Jaar van de voor-
lichting inzake kanker.

Samenwerking
Naast deopenbare activiteitenbiedt
de themaweek heel specifieke bij-
eenkomsten voor verpleegkundi-
gen, paramedici, specialisten, huis-
artsen en regionale patiëntenvereni-
gingen die met kanker te maken
hebben. Daarmee wil men ook de
samenwerking tussen deze discipli-
nes bevorderen.

Hardere aanpak
verkeerszondaars

Cor\onderzocnt in °Pdracht van de
operatieve Nederlandse Cham-r^snonkwekersvereniging 110°

tien Gn die m champignonkweke-
°lek Werken- Negentien van hen
'eorrf 11 last te hebbenvan zogeheten
de)7Postlongen'. Een geneesmid-
ftetri 6n de is er (nog) niet.
rr,e dragenvan maskers en bescher-
tèp2jkleding is de enige remediesen deze ziekte.

Van onze verslaggever
BREE - Onder grote belangstelling
vond zondag in de St Augustinuska-
pel te Bree de investituur plaats van
pastoor Walther Bucher van Sankt
Sebastian in de Edele Eed Broeder-
schap van de Souvereine Orde van
de Rode Leeuw van Limburg en de
H. Sebastianus - een geestelijke
weerbaarheidskern op basis van de
drie schuttersdeugden: broeder-
schap, dienstbaarheid en trouw aan
outer, heerd en troon.

Sankt Sebastian is een dorpje op
dertig kilometer van Koblenz, waar
de H.-Sebastianus al eeuwen lang
wordt vereerd. Carl-Heinz Herden
uit Hennef, commandeur van de
Duitse tak van de Broederschap
toonde Grootmeester Leo Jans het
'nihil obstat' van de bisschop van
Trier.

Voorts werden acht Limburgse
schutters in de Broederschap opge-
nomen te weten: P. Janssen uit
Heythuysen, H. Janssen uit Stram-
proy, J. Lammeretz uit Heerlen, J.
Leenen uit Ooi-Herten, H. Stans uit

Grevenbicht, Th. Schulpen uit Sus-
teren, J. Verhoeven uit Voerendaal
en H. van de Ven uit Stramproy.

Officier
Tot officier werden bevorderd F.
Akkermans uit Strucht, G. Brebels
uit Grote-Brogel, W. Franzen uit
Übachsberg, J. Grondelaers uit Op-
glabeek, J. Roosen uit Dorne en F.
Schrijvers uit Eys.

Na de pontificale hoogmis, opgedra-
gen door mgr. Fons Castermans,
werd het nieuwe kapittel voorge-
steld. Als nieuwe leden zijn daarin
opgenomen: Bob Degol uit Wilryk,
voorzitter van de Stichting tot
Steun aan het Schutterswezen in de
beide Limburgen (SAS) en JacRoo-
sen uit Dorne; als ere-lid Pierre
Creemers uit Molenbeersel, de oud-
vice-voorzitter van de OLS-federa-
tie.

Ofschoon de president van deOLS-
federatie qualitate qua grootmees-
ter van de Edele Eed-Broederschap
is, blijft Leo Jans op verzoek van de

fungerend OLS-president Lei Stals
die hoogste functie vooralsnog
waarnemen.

Opvolging
Jan Kessels uit Stramproy volgde
Jeu van de Boom uit Brunssum als
thesaurier op. Van de Boom had be-
dankt, doordat Grootmeester Jans
diens concept-notulen voor de
Broederschap tijdens het jongste
kapittel niet wenste te bespreken.
Jans en Van de Boom wilden desge-
vraagd niet op de kwestie ingaan.

Ook onthouden Grootmeester en le-
den van het kapittel zich van com-
mentaar op de gedwongen verhui-
zing van Maaseik naar Bree. Tot en
met 1988 had de investituur van
nieuwe leden van deBroerderschap
in de kapel van de Kruisheren in
Maaseik plaats. Zoveel is inmiddels
duidelijk dat de Broederschap er
niet meer welkom is. Daarom werd
naar de St.-Augustinuskapel in
Bree uitgeweken.

neducatie op provinciaal niveau en
met f. 688.000 tien personen een
taak geven in de begeleiding op re-
gionaal niveau.

Voor een bedrag van f. 317.000 wil-
len GS zes personen zien belast met
het ondersteunen van volwassene-

Het is thans de tweede maal dat GS
aan Provinciale Staten een pro-
gramma aanbieden voor ondersteu-
ning van de volwasseneneducatie.
Het eerste programma had betrek-
king op de periode 1987-1988. In het
nieuwe programma is voor heteerst
regionale ondersteuning opgeno-
men. GS tekenen daarbij aan, dat
vooral aandacht besteed dient te
worden aan woonwagenbewoners.
Zij dienen optimaal gebruik te kun-
nen maken van faciliteiten die in
volwasseneneducatie besloten lig-
gen.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Voor het onder-
steunen van de volwasseneneduca-
tie in Limburg hoopt het provincie-
bestuur dit jaar te kunnen beschik-
ken over meer dan één miljoen gul-
den. Gerekend wordt op een bijdra-
ge van rijkswege ter grootte van f.
987.000, waaraan de Provincie
18.000 gulden wil toevoegen. Van
provinciewege wordt daarnaast bij-
gedragen aan een educatieproject
voor etnische bevolkingsgroepen,
dat zal worden uitgevoerd in samen-
werking met de Limburgse Immi-
gratiestichting.

Openbaar Ministerie zal binnen en-
kele weken concrete voorstellen
aan de hoofdofficieren van justitie
doen. Verwacht wordt dat met de
nieuwe aanpak binnen enkele
maanden kan worden begonnen.

steeriP°Stlongen k°men sinds 1975
frod vaker voor. De champignon-
een Uctie heeft de afgelopen jaren
rn eegeweldigevlucht genomen. Hoe
We S er met compost wordt ge-
lercr- s te groter dekans op de ai-
riel!6 wordt. De schadelijke bacte-
b*,, mt namelijk vrij als de mest ineweging komt.

Volgens deWegenverkeerswet is de
eigenaar van een auto aansprakelijk
voor verkeersovertredingen. Heeft
hij zelf niet achter het stuur gezeten,
dan ligt in beginsel de bewijslastbij
de eigenaar.

Van onze verslaggever "
HEERLEN/MAASTRICHT - Het
Openbaar Ministerie wil het ontdui-
ken van boetes voor verkeersover-
tredingen (snelheid, parkeren)
strenger gaan aanpakken. Zon vijf
tot tien procent van alle bekeurde
automobilisten probeert met allerlei
smoesjes onder de boete uit te ko-
men. Door bekeuringenvan 'queru-
lanten' op kenteken en woonplaats
te verzamelen, denkt het Openbaar
Ministerie dezeweigerachtige groep
beter tot betalen te kunnen dwin-
gen.

„Zo langer bekeurd wordt zullen er
mensen zijn die zich aan de gevol-
gen daarvan proberen te onttrek-
ken. We hebben niet de illusie dat
we dat ooit helemaal kunnen uit-
bannen, maar alle beetjes helpen",
aldus de Maastrichtse officier van
justitie mr Nabben.

Dit uitgangspunt blijkt in de prak-
tijk niet overal te werken. Vooral
leasebedrijven verschuilen zich
nogal eens achter huurders. Het is
dan voor justitie ondoenlijk te ach-
terhalen wie een auto heeft be-
stuurd. Het Openbaar Ministerie wil
daarom met de kantonrechter over-
leggen of leasebedrijven kunnen
worden verplicht het kenteken op
naam van de huurder te stellen,
waardoor betere opsporing moge-
lijk is.De Verkeerscommissie van het

ót.l lijk zou de meest simpele
eornSSmg zi Jn' de bacterie uit de.
den Q° St te verwijderen", zegt Van
het ogart- -Helaas is de bacterie in
niet >. r°ces onmisbaar. Dat gaat dus
„juj " loch is hij niet pessimistisch,
oor» i

r miJn onderzoek is de
Nu t Van de Aekte vastgesteld,
len ,ÜUn

J
nen Preventieve maatrege-

toe !°(1en genomen." Hij geeft wel
ker-T mentaliteit van veel kwe-Vaat moet veranderen. „Er wordt
het i

r Sedaan- Mensen vinden
'Wiih uu om zich te beschermen.Vaal ben zo ietsnjetnodig' wordtaan* gezeSd- Totdat de longen zijnngetast en dan is het te laat." al-«us de onderzoeker
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Opnieuw congres
over keramiek

(ADVERTENTIE)

Een hypotheek van het Bouwfonds...

U wilt een hypotheek afsluiten en u denkt aan
het Bouwfonds... Dan stapt u gewoon naar

UW EIGEN MAKELAAR of VERZEKERINGSADVISEUR!
Dat is pas gemakkelijk! En logisch. Want hij is vertrouwd met

het Bouwfonds en kan u alles vertellen over de vele gunstige
hypotheekmogelijkneden.

Sfe Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Geleen, Jos Klijnenlaan 288,Tel. 04490-43678. Roermond, St. Christoffelstraai 12, Td. 04750-16555

Venlo, Nijmeegieweg 28 (biiTrefcemer) Td. 077-541945

Nieuwe Revu uiet ouder
indruk verweer Gilissen

'Om geenproblemen te krijgen moesten we absoluut zwijgen' " Het verkeer op de
autosnelweg A2Maas-
tricht richting Eindho-
ven is gisteravond ter
hoogte van Grathem
lange tijd gestremd ge-
weest op beide rijba-
nen. Een vrachtauto
met zaagmeel (zie foto)
kantelde door nog on-
bekende oorzaak en
versperde beide rijba-
nen.

Foto: JAN PAULKUIT

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - In het Maastricht-
se expositiecentrum MECC wordt
voor de tweede keer binnen een jaar
een congres annex expositie over
keramiek gehouden. Voor deelna-
me aan het zogeheten ECerS-con-
gres, dat in juniplaats vindt, hebben
zich al zeker 500 mensen aange-
meld. Verwacht wordt dat uiteinde-
lijk rond de 1000 mensen het con-
gres zullen bezoeken.

door hans toonen

Niet minder dan 400 mensen pre-
senteren dan de resultaten van hun!
onderzoek dat gespreid was over
verschillende deelterreinen, varië-
rend van traditioneel keramiek tot
technisch en elektronisch kera-
miek. De bezoekers komen voorna-
melijk uit Europa, en verder uit de
Verenigde Staten.

De bijeenkomst dit jaar wordt ge-
houden op initiatief van de Europe-
se Keramische Vereniging (vandaar
ook de naam ECerS, die staat voor
European CERamic Science), en
draagt met nadrukeen wetenschap-
pelijk karakter.

provincieLimburgs dagblad'



TreebeekRegioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen
« 045-739284
Wim Dragstra
« 045-710317
Emile Hollman
« 045-422345
Hans Rooijakkers
«045-714876
Hans Toonen, chef
« 045-425335
Richard Willems
«04406-15890
Kantoor Kerkrade
S 045-455506
Joos Philippens
«04455-2161

beurtelingsSombrero op
Hollandse kop

Zuidamerikaans
carnavalsfeest

Eerste activiteit van 'Mundial' Goed drinkwate
kent zijn prijs
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Het drietal organiseerde vorig
jaar al een Peruviaanse muziek-
avond en een avond voor Span-
jaardenen Spaanssprekenden in
kasteel Rivieren in Voerendaal.
Echt 'warm' wordt het echter
aanstaandevrijdag in het Casino
in Treebeek-Brunssum als de 10-
-koppige Mexiaanse mariachi-
band 'Serenata Tropical' op-
treedt. Deze muzikanten komen
uit Maastricht. De leider van
deze band heeft 14 maanden in
Mexico gewoond en een grote
dosis aan muziekkennis uit dit
land meegenomen. Groepen
Zuidamerikanen, Spanjaarden,
en veel particulieren zijn voorne-
mens (in Zuidamerikaanse kle-
dij) naar het Casino te komen.

SCHINVELD - Het nieuwe pomp-
station in Schinveld zal zich ken-
merken door een combinatie van
nieuwe moderne technieken en de
gang van (water)zaken in de natuur.
Via tien putten, die inmiddelsal zijn
gemoderniseerd, wordt het water
naar boven gepompt vanuit een
diepte, die varieert van 45 tot 180
meter. Het water, dat zich daar on-
der de beschermende kleilagen be-
vindt, stroomt ondergronds via een
natuurlijke weg vanuitDuitsland in
westelijke richting naar de Schin-
veldse bossen.

Kaarten voor dit 'Fiesta Mexica-
na' zijn overigens verkrijgbaar
bij de VW-kantoren van Bruns-
sum, Heerlen, Maastricht, Val-
kenburg, Sittard.

„We willen die parade-gedachte,
die openheid naar andere volke-
ren, ook in de andere jaren een
beetje warm houden," aldus een
woordvoerder van de stichting.

Warm

zins het geval. De Stichting
'Mundial' richt zich op activitei-
ten in de perioden tussen de pa-
rades in, maar wel met een knip-
oogje naar die parade.

BRUNSSUM - Mét een dave-
rend Zuidamerikaans carnavals-
feest introduceert de nieuwe
Brunssumse stichting 'Mundial'
zich aanstaande vrijdag. De
stichting is in het leven geroepen
door een drietal personen die
enorm veel belanstelling hebben
voor het buitenland, culturen
van andere volkeren.

Ton Schoenmakers, Berry
Bruins en W. Offermans, de eer-
ste twee uit Brunssum en de laat-
ste uit Heerlen, hebben aan de
wieg gestaan van deze nieuwe
stichting, die activiteiten wil or-
ganiseren om de volkeren van
deze wereld wat dichter bij el-
kaar te brengen, 'zodat vooringe-
nomenheid en vooroordelen
plaatsmaken voor bewustwor-^ding van de fundamentele nood-
zaak van een mondiale saamho-
righeid.' Zo staat er in de oprich-
tingsacte van de stichting. En

Het bestuur van de Parade der
Nationaliteiten in Brunssum
keek aanvankelijk wat vreemd
naar de boreling, aangezien het
erop leek dat deze stichting de-
zelfde taken op zich zou nemen
als de Parade. Maar dat is geens-

aangezien heel wat vertegen-
woordigers van de volkeren der
aarde in Nederland wonen, orga-
niseert de stichting avonden met
muziek en dans uit andere lan-
den. .-.. '

daarbij vrijkomt, bevat grote 'T
veelheden ijzerroet. Dit roet »Jdan in de bassins bezinken en
overgebleven schone water *'naar de Rode Beek afgevoerd,
achterblijvende ijzerslib vormt <ter een milieuprobleem.Na een'
tal jaren zal het uit de bassins
wijderd moeten worden. En het
er dan maar aan hoe groot de j
centratie milieu-onvriendei
stoffen is, die zich in het slib V
verzameld.
In een proefinstallatie, die nu
het oude pompstation is gekopP
worden de nieuwe technieken *"uitgeprobeerd.

Staatsmijnen
Voordat de Watermaatschaß
Limburg een aantal jaren gel*l
eigenaar van de waterpompinstëj
ties werd, exploiteerden de SWj
mijnen deze bronnen in de 0°s.yke Mijnstreek. Eerst werd er a^in het Schuttersveld gepompt ■
daar gewonnen water werd
plaatse gezuiverd en voor consul"
tic gechikt gemaakt. Zo konde^mijnen het water voor eigen °einden gebruiken en schoot er 'genoeg over om een plaats 'Brunssum van drinkwater te v"
zien.
Toen de kwaliteit van de Brunss"
se putten achteruit liep, is men
eindelijk in de Schinveldse bo*
terecht gekomen. Er werden
tiental putten geslagen en hetJwonnen water werd vervol?
naar Brunssum gedirigeerd, *'het werd gezuiverd.
Het nieuwe station in Schin^
gaat nu alle functies, van poml
tot en met zuiveren, overnemen'

Bomen
Sinds een aantal jaren mag Sc%
veld zelf ook van het kwaliteit*,
ter genieten. Voorheen moest %.
het doen met zeer kalkhoudenoI ;J
ter dat uit het Duitse RotnD!T
werd aangevoerd. Een doorn in 3
oog voor menige Schinveldse n
vrouw. diEn dat er voor het aanleggen van L
bezinkbassins nogal wat Do^3'moesten worden gekapt, mag 8
probleem zijn. Er wordt, als alle5£1reed is, voor nieuwe aanplant F

zorgd. J
joreijnd^

Middeleeuw^
lezing Heeriel1

Van onze verslaggever bi
HEERLEN - Donderdag zal
Blockmans in de Heerlense °LjhU
bare Bibliotheek (Raadhuisp'^ ?
een lezing houden over een rnifl
eeuws thema. De avond begin* |
20.00 uur en de toegang is grati*^
Blockmans werd in 1980 hoogle' jfaan de Erasmus Universiteit en^
1987 aan de Rijksuniversiteit in n t
den. [
De historische ontmoeting mei
zal gaan over 'Veten en partij* i

in de middeleeuwen.Terwijl oei,
van de familieclan in devroege n
deleeuwen even toonaangev ef
bleef als in de oudheid, neemt' p |
vaak aan datditveel minder we\^
de late middeleeuwse stadssam
leving. J
Partijgroepering vond plaats ' ,de kern van de machtige fam' $
Voor Gent waren dat die v?." f$
Borluuts en die van de Sint-0^Tegelijk was dat de familie die w^
leefde met de tijd tegenover d*j
milie die in de traditie was bW
hangen. loC)i
De sfeer van het thema dat w^mans bespreekt is die v"an a

breukvlak tussen Middeleeuwen^
Renaissance, van de overgang'^een traditionele in een prekapi^jf
tische economie van een feoda *
een meer op moderne leest^schoeide samenleving. En dat j(
in een Vlaanderen ten tijde van
Gulden Snoren Slag.

Klein journaa
oostelijke mijnstreekradocloie

V & D stoot pand
in Brunssum af

Personeel Kerkstraat krijgt nieuwe baan
Drie maanden

cel voor
Heerlenaar

Onder invloed in proeftijd
Zuivering
Wanneer het water ter plekke is op-
gepompt, zal het meteen een aantal
behandelingen ondergaan. Zodoen-
de wordt het ruwwater geschikt ge-
maakt voor consumptie. Daarvoor
komt er naast het nieuwe pompsta-
tion ook een gloednieuwe zuive-
ringsinstallatie. Daar moet het wa-
ter eerst worden gefilterd en wor-
den ontdaan van een teveel aan
ijzer.

Naast het pomp- en zuiveringssta-
tion worden er momenteel ook een
aantal bezinkbassins aangelegd. De
filters van het zuiveringsstation
moeten namelijk periodiek worden
schoongemaakt. Het water, dat

Van onze correspondent
MAASTRICHT - Politierechter mr
Seelen heeft een inwoner van Heer-
len veroordeeld wegens rijden on-
der invloed tot duizend gulden boe-
te, zes maanden voorwaardelijke
ontzegging van de rijbevoegdheid
met een proeftijd van twee jaar.Bo-
vendien mag hij het eerste halfjaar
niet in het weekend rijden.

De Heerlenaar gingbovendien in de
fout tijdens de proeftijd van een eer-
dere veroordeling door de recht-
bank. Politierechter mr Seelen gaf
danook het bevel tot de ten uitvoer-
legging van deze drie maanden
voorwaardelijke gevangenisstraf.
Het vonnis week niet veel af van de
eis van de officier van justitie mr
Kolkert. Deze eiste zes maanden
ontzegging van de rijbevoegdheid
waarvan drie maanden voorwaarde-
lijk met een proeftijd van twee jaar.

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - De directie van
Vroom en Dreesmann heeft
besloten het zogeheten kop-
pand van het filiaal aan de
Brunssumse Kerkstraat af te
stoten. Op korte termijn zal
Yen D-dochter Kien, een
kledingbedrijf, in het pand
trekken. Dat heeft directie-
woorvoerder Lempers giste-
ren bekend gemaakt. Er zullen
geen ontslagen vallen.

Het afstoten van de kleinste Bruns-
sumse vestiging heeft te maken met
de reorganisatie van Vroom en
Dreesmann. Binnen de nieuwe for-
mule passen bijvoorbeeld geen su-
permarkten meer.

In het pand dat Vroom en Drees-
mann afstoot worden onder andere
schrijfwaren en audio-video appara-
tuur verkocht. De verkoop van deze
goederen gaat gewoon door in het
grootste van de beide V en D-pan-
den.

Het personeel is inmiddels op de
hoogte van de plannen. De werkne-
mers is een andere baan binnen het
concern aangeboden, terwijl ze ook
kunnen opteren voor een emplooi
bij Kien.

Bezwaar tegen
nieuwe weg

De verdachte reed verleden jaaron-
der invloed door zijn woonplaats.
Een politiepatrouille hield hem aan
en onderwierp hem aan een bloed-
proef. Deze gaf een alcoholpromilla-
ge aan van 1.34. Officier van justitie
mrKolkert: „Als sportschoolhouder,
moet je beseffen wat alcohol te
weeg kan brengen. Hetrijden onder
invloed komt helaas veel voor en
een flinke straf is dan ook op zijn
plaats."

Het alternatiefvan de Canton Reiss-
garage stuitte op broodnijd, onbe-,
grip en laksheid. Alles leek rond te
zijn, iedereen was enthousiast, maar
de gebroeders Haenen stelden als
voorwaarde (en dat is hun goede
recht) dat er geen tegenstand van
welke horeca dan ook moest ko-
men. Horeca Nederlandwist na veel
lobbyen de meerderheid van de
Heerlense horeca over te halen om
het standpunt te herzien, wegens
'paracommercie'. Bij een tweede
vergadering met burgemeester Van
Zeil (voorstander van het plan Can-
ton Reiss) schitterde de Heerlense
horeca uit het centrum door afwe-
zigheid, waardoor het plan van tafel
werd geveegd door horecamensen
uit Heerlerheide en Hoensbroek.
Stel dat er tijdens carnaval een ech-
te winter invalt met kou, regen en
sneeuw. Alle cafés zijn dan overvol
en grote groepen moeten dan hun
heil in andere plaatsen zoeken.
Heerlen zal dan net als op normale
zondagen uitgestorven zijn.
De derde optie, een feesttent op de
markt, is door de gemeente reeds af-
gewezen. De horeca moet maar eens
creatief gaan samenwerken, anders
zie ik de bui al hangen. Want wat
door velen is opgebouwd, kan bin-
nen twee jaar zijn afgebroken en
dan komt er niet snel weer iets
nieuws in de plaats.
HEERLEN J. Douven

Het grootste folkloristische volks-
feest van het jaarin Heerlen gaat ten
onder aan politieke onwil, brood-
nijd en onderlinge vetes. Door het
ontbreken van passende accommo-
daties is carnavalvierend Heerlen
bijna verplicht om zijn heil elders
(Kerkrade, Maastricht) te gaan zoe-
ken. De verzameling van alle groe-
pen, kapellen en gezinnen met klei-
ne kinderen in de Stadsschouwburg
is ons afgenomen. Na een grondige
renovatie mogen er volgens de
brandweer niet meer dan ongeveer
1400 mensen in de schouwburg.
Verder waren er volgens de directie
teveel vernielingen aangericht.
Het aantal bezoekers is in het verle-
den welvaker met eenkorreltje zout
genomen, zoals bijvoorbeeld bij de
kerst-inn en het reizenfestival. Het
weigeren van het Winkbullefeest op
deze gronden is dus onwil. De ver-
nielingen kwamen altijd voor reke-
ning van een kleine groep jongeren,
die goed in de gatente houden moet
zijn. Maar de burgerij van Heerlen
moet weer bloeden. De mensen van
Heerlen betalen wel voor onkosten
en verbouwingen, maar willen ze er
een keer feestvieren dan worden de
poorten hermetisch gesloten.
De gemeente raamt nu de kosten
om de schouwburg tijdens carnaval
toch open te houden op 40.000 gul-
den. Zij stelt namelijk als eis dat er
professioneel toezicht a 50 gulden
per man per uur komt en dat wan-
den en dergelijke moeten worden
bekleed. Dit kan natuurlijk geen en-
kele vereniging opbrengen. De
oude schouwburg zonder müjoe-
nenverslindende verbouwing was
tenminste voor iedereen toeganke-
lijk.

Restaurant
Of het V en D-restaurant in Bruns-
sum blijft is nog maar devraag. „We
zijn met een nieuwe formule bezig
voor de restaurants. Of het restau-
rant meteen wordt ingericht in het
enige filiaal weten we nog niet," zei
Lempers gisteren.

Zoals bekend moet deze noord-
zuid-route, door Chevremont en het
Rolduckerveld naar de Nieuwstraat
met de bedoeling om de Sint Pieter-
straat, Zonstraat en Onze-Lieve-
Vrouwestraat te ontlasten.

KERKRADE - Bij de gemeente
Kerkrade zijn in totaal twintig be-
zwaarschriften binnengekomen te-
gen het voorgenomen doortrekken
van de noord-zuidverkeersroute(de
afgeslankte SW-26) In de vergade-
ring van april of mei zal het college
de bezwaren aan de raad voorleg-
gen.

per persoon
" Ruzie over

route optocht
Afgelopen vrijdag heb ik versteld
gestaan van het nieuws over de vier
harmonieën en fanfares die niet
meedoen aan de plaatselijke op-
tocht in Kerkrade-West. Men vindt
dat de carnavalsvereniging de op-
tocht steeds eenzijdigverlengt. Mijn
heren, deze optocht is jaren geleden
gewijzigd toen de CV toestemming
kreeg om met de optocht ook Ter-
winselen aan te doen. Dit is immers
ook een stuk van Kerkrade-West.
Hierdoor is de optocht groter ge-
worden en met dit gegeven zit onze
CV nu eenmaal. En als er sprake is
van wijzigen, dan is dat niety eenzij-
dig gebéurd, maar samen met de
plaatselijke horeca, die toch in deze
tijd een stuk van de boterham moet
verdienen. En mijne heren be-
stuursleden, wat betreft de opmer-
king 'de horeca is voor ons geen ge-
sprekspartner meer. Ik geloof dat
jullievlug vergeten, want jarengele-
den zijn jullieverenigingen allemaal
opgericht in een horecazaak. Daar
waren jullie op aangewezen tot de
gemeenschapshuizen, die nog
steeds met gemeenschapsgeld in
stand worden gehouden, uit de
grond gestampt werden. Julliekrij-
gen ook geld van de horeca en geld
van mensen uit Kerkrade-West,
waar julie niet voor willen spelen.
Maar zonder deze mensen van
Kerkrade-West hebben jullie geen
bestaansrecht. Heren bestuurders,
kom tot bezinning en doe het voor
deze mensen en voor carnaval in
Kerkrade-West.
KERKRADE H. Stohr

" De heer Laisina ontvangt de Rietkerk-penning uit han-
den van burgemeester Van Zeil. Foto: FRANSRADE

Rietkerk -
penning voor
Heerlenaar

BRUNSSUM - Hij zit boordevol
met belangstelling voor alles wat
met cultuur van vreemde volke-
ren te maken heeft en als het iets
met Spanje of Zuid-Amerika te
maken heeft, dan klopt zijn Hol-
landse hart helemaal sneller. Ton
Schoenmakers (32 jaar) is ambte-
naar bij de gemeente Brunssum,
maar in zijn vrije tijd is hij een
soort ambassadeur van vreemde
volkeren in onze regio. Samen
met twee kennissen richtte hij
onlangs de stichting 'Mundial'
op. Een stichting die activiteiten
gaat organiseren om Nederlan-
ders en mensen die hier wonen
maar uit andere landen komen,
nader tot elkaar te brengen. Hij is
er voorzitter van.

HEERLEN - De heer H.S. Laisi-
na heeft gisteren uit handen van
burgemeester Van Zeilvan Heer-
len, de Rietkerk-penning in ont-'
vangst mogen nemen. Laisina
wordt morgen 74 jaar, hij ver-
blijft momenteel in het St. Jozef
Rustoord in Heerlen.

heeft door het instellen van deze
uitkering en de penning en nog
enkele andere toezeggingen (on-
der andere een Moluks museum)
de inzetvan deMolukkers ten tij-

De Rietkerk-penning (genoemd
naar de vroegere minister van
Binnenlandse Zaken) wordt toe-
gekend aan personen die in 1951
of 1952 in groepsverband door de
Nederlandse regering van Indo-
nesië naar Nederland zijn ge-
bracht en aaneengesloten tot 1
januari 1986 in Nederland heb-
ben gewoond. Een groot aantal
Molukkers valt onder deze rege-
ling. Behalve een penning is er
ook een uitkering aan verbon-
den. De Nederlandse regering

Bestuurswisseling
Tijdens de jaarvergadering van
de Kon. Harmonie St. Caecilia
Spekholzerheide trad de heer
Toon Creussen af als voorzitter.
Tot zijn opvolgerwerd M. Giesen
gekozen, die op zijn beurt de
heer Creussen tot ere-voorzitter
benoemde. De heer F. Janssen
werd gekozen tot penningmees-
ter en het secretariaatis thans ge-
vestigd bij J. Brühl, Pieter de
Hooghstraat 21, 6464 BW Kerkra-
de.

Voor het eerst werd een Riet-
kerk-penning gistermiddag uit-
gereikt in het Heerlense gemeen-
tehuis. In heel Nederland zijn
rond de honderd aanvragenvoor
de Rietkerk-penning gehono-
reerd en al uitgereikt door de
burgemeesters van de plaatsen
waar die mensen wonen. Opmer-
kelijk is dat de administratie
hiervan in Heerlen geschiedt. De
Stichting Administratie Indone-
sische Pensioenen die gevestigd
is in Heerlen, regelt namelijk de
uitkering die bij de Rietkerk-
penning hoort.

de van de oorlog in voormalig
Nederlands Indië willen erken-
nen.

„Tijdens de parade staat Bruns-
sum open voor het buitenland,
maar zodra de parade is afgelo-
pen, is ook dat voorbij. Dat vind
ik jammer. Er is ook tussendoor
een mogelijkheid iets te organi-
seren, om 't buitenland, de cul-
tuur van andere volkeren, hier-
heen te halen," zegt hij.

" Hans Schoenmakers en zijn vrouw Kitty reeds gestoken
in Mexicaanse kledij die ze vrijdag tijdens het Zuidameri-
kaanse carnavalsfeest van de stichting 'Mundial' zullen
dragen. Foto: FRANSRADE

" Het damescomité van heth* j^
nieorkest Concordia houdt zate
vanaf 10.30 uur
rommelmarkt/fancy fair m
Jeugdhuis aan de Maanstraat.

Heerlen
-La"'

" Het Vrouwenhulpcentrum jr
ge Lies' houdt vier vervolgoc'
den op het thema 'Vrouw en ö« 0(
liteit'. De bijeenkomsten fP^vrijdag 27 januari, 10 en 24 »D ij
en 10 maartvan 9.30 tot H-30 "^het gebouwaan de GrasbroeK*
166.

i Held 5
" De Biologische School, *» g*vierlaan 12, houdt vrijdag van ju
tot 21.00 uur en zaterdag van
tot 13.30 uur open dagen.

constuums gemaakt en ze zijn
beiden van plan bij samba's en
roemba's hun beste beentje voor
te zetten. „Heerlijk, er komen zo-
veel mensen. Groepen Spanjaar-
den hebben zich al aangemeld,
veel mensen die een cursus
Spaans volgen en ik heb ook al
een telefoontje gehad uit Am-
sterdam van een Antilliaan die
ook meteen hele groep wilde ko-
men. Ik geloof dat mensen door
samen te dansen en samen feest
te vieren dichter tot elkaar kun-
nen komen, vandaar dit ik me
hier zo voor inzet."

Met name in huize Schoenma-
kers teBrunssum wordt met ver-
langen uitgezien naar aanstaan-
de vrijdag als in het Casino het
Zuidamerikaanse carnavalsfeest
gehoudenvan de stichting 'Mun-
dial'. Kitty heeft Mexicaanse

kwam onder de indruk van hun
gastvrijheid, van hun openheid
en manier van leven. De cultuur
in dit land sprak mij zeer aan. Ik
wilde perse deze taal leren. In het
begin ging dat via een Liliput-
zakwoordenboekje, naderhand
heb ik via cursussen de taal goed
geleerd."

Ton spreekt Spaans, dat heeft hij
geleerd door cursussen te vol-
gen. Spanje kent hij als zijn
broekzak hij heeft er veel vrien-
den, die hij regelmatig bezoekt,
en die ook hem en zijn vrouw
Kitty komen opzoeken. Ten tijde
van de parade is Ton zeer actief.
Hij voert correspondtie voor het
paradecomité en als er Spaans-
sprekende groepen zijn, dan
treedt hij op als tolk. „Ik leerde
Spaanse mensen kennen en

Limburgs dagblad

in gesprek

" Wethouder Heinrichs (tweede van rechts) levert samen met enkele andere betrokkenen
het eerste chemisch afval af. F°to: dries linssen

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Wet-
houder Wiel Heinrichs
van Landgraaf heeft
gisteren samen met
leerlingen van de Onze
Lieve Vrouwe School
uit de wijk Lauradorp
de zogeheten chemo-
kar in gebruik geno-
men. De gemeente had
de scholieren uitgeno-
digd omdat zij in het
verleden vaker bezig
zijn geweest met mi-
lieuzaken. Het is voor
de eerste keer dat in
Landgraaf een gifbus
gaat rijden.

O.L. V. -school dumpt eerste afval
Ook Landgraaf

heeft gifbus
Landgraaf heeft wel

■ sinds jaar en dag een
vast depot in Abdis-
schenbosch. Dat zal
blijven bestaan. De
door de Maarten Toon-
der studio's ontworpen
Max Milieu-pop

'sprong' gisteren uit de
gifbus aan het marktter-
rein in Übach over
Worms toen enkele leer-
lingen samen met de
wethouder het luik van
de bus openden.
De bus zal elke maand

twee dagen in Land-
graaf zijn. Alle zeven
wijken worden aange-
daan.

De leerlingen van de
OLV-school droegen
gisteren hopen che-
misch afval aan. In het
verleden hebben zij de
gemeente eens boze
brieven geschreven
over de hondepoep op
het plein. De gemeente
heeft toen bordjes ge-
plaatst. Vanwege deze
milieubewuste actie
kreeg de school een of-
ficiële uitnodiging.

" Heerlens
carnaval
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Hoensbroek
"De EHBO-vereniging Nl V$H
Lotbroek begint donderdag,
19.00 tot 21.00 uur in het M*Xciif
brook met een nieuwe EHBO- *
sus. De cursus kost fIOO,-. Me" „f
zich aanmelden via « 22000
218712. y

oostelijke mijnstreek



h^MERE - Het budget van vier miljoen gulden waarover Jan
als ploegleider van SuperConfex-Yoko-Opel beschikt is

d°°r de nabije toekomst' ontoereikend om een topformatie op
} been te houden. Contractueel blijft eerstgenoemde firma zo-
bel dit jaar alsook in 1990 nog hoofdsponsor van het team.

als Raas er in slaagt om op korte termijn een anderee van importantie te vinden gaat zhn equipe vanaf
°'gend jaarreeds onder een nieuwe naam aan de slag. Overi-

rtetls is hiervoor de huidige co-sponsor Yoko een van de gega-

door wiel verheesen

" Groningen-voorzitter
Renze de Vries

de beschuldigingen. Volgens Renze
de Vries, die alle aantijgingen ont-
kent, is er niets aan de hand en hoe-
ven spelers niet te vrezen voor na-
vorderingen. Vice-voorzitter Wub-
bo de Boer was compleet verrast
door de inval in eijn hotel, maar
maakte zich geen zorgen. „Alle
spullen van FC Groningen zijn in
beslag genomen en dat kwam me
wel goed uit, want ik wou het eigen-
lijk toch opruimen".

Van enige betrokkenheid bij het
verdwijnen van de 350.000 gulden
voor de Jontsjev-transfer wil De
Boer niets weten. „Ik heb in Bulga-
rije alleen met Jontsjeven het sport-
bureau daar, Intersport, gesproken.
Dat er 350.000 gulden zou zijn be-
taald, daar weet ik niks van".

over het bestaan van een zwart-
geldcircuit. „Het ging hierbij om
tipgevers die, onafhankelijk van el-
kaar, met informatie kwamen. Toen
werd het ons duidelijk dat het niet
louter om geruchten ging",aldus de
Justitie-woordvoerder. Begin vori-
ge week werd daarom besloten tot
actie over te gaan en donderdag gaf
de rechter-commissaris toestem-
ming voor de inval bij FC Gronin-
gen.Het bestuur van FC Groningen

kwam gisteravond in spoedberaad
bijeen ten huize van voorzitter De
Vries, die vanwege een ernstige
armbreuk nog bedlegerig is. Samen
met de advocaat van de club, mr.
W.Schuurmans, werden eventuele
te nemen stappen doorgenomen.

Alberts voor rechtbank

Zeroboys
willen

geld zien
Vorige week al werd ex-manager
Ton van Dalen, die tegenwoordig
voor de Stichting Arbeidszaken
werkzaam is, gedurende vier uur
over de kwestie verhoord. „Ik had
de indruk dat deFIOD vrij veel con-
crete informatie had en voor zover
ik op de hoogte was heb ik ant-
woord gegeven. Verder is mij ge-
vraagd me voorlopig van commen-
taar te onthouden".

Het bestuur van FC Groningen rea-
geerde vrij laconiek op de inval en

Dalen ooit gevraagd hebben 100.000
gulden te gebruiken voor de trans-
fer van twee spelers. Van Dalen zou
dit hebben geweigerd.

" In '86 zou vice-voorzitter De Boer
350.000 gulden hebben meegeno-
men naar Bulgarije om daar de
transfer met Zvetan Jontsjev rond
te maken. De Stichting Arbeidsza-
ken gafeen negatief adviesvoor een
werkvergunning, waardoor de
transfer afketste. Niettemin staat in
de boeken nog steeds een post on-
der de noemer 'vordering in Bulga-
rije. Het is onduidelijk wat met die
350.000 gulden is gebeurd. De mo-
gelijkheid bestaat dat die op een
buitenlandse rekening is gestort.

" Bij doorlichting van de Ajax-ad-
ministratie stuitte de FIOD op een

" De Vries zou maandelijks tussen
5000 tot 10.000 gulden van FC Gro-
ningen hebben ontvangenvoor het
onderhouden van internationale
contacten. De voorzitter spreekt
overigens geen enkele vreemde taal.

" De Vries zou ex-manager Tonvan

" De transfersom van Paul Mason,
die afgelopen zomer naar Aberdeen
werd verkocht, zou zijn overge-
maakt op derekening van De Vries.
Het ging daarbij om een bedrag van
540.000 gulden. De Vries zou vervol-
gens slechts 435.000 gulden op het
conto van FC Groningen hebben
bijgeschreven.

De officier van justitie, mr.
M.Geerds, bevestigde de volgende
zaken:

GRONINGEN - In samenwerking met het Fiscaal Recherche-
team Groningen heeft de FIOD gisterochtend ondermeer op
het Oosterparkstadion van FC Groningen een inval gedaan,
waarbij de hele boekhouding in beslag is genomen. Ook wer-
den de huis-adressen van voorzitter Renze de Vries, vice-voor-
zitter Wubbo de Boer en penningmeester Siebe van derPruik
bezocht, terwijl bij de accountant, Moret en Limperg, tevens
de bescheiden over FC Groningen in beslag werden genomen.
Het onderzoek richt zich op een groot aantal gevallen, waarbij
vooral de rol van voorzitter De Vries wordt onderzocht.

transfersom van 50.000 gulden voor
doelman Storm. Dit bedrag wordt
aan de lage kant geacht en vermoed
wordt dat, de rest van de transfer
met zwart geld is betaald.

" Assistent-bondscoach Nol de Rui-
ter zou in de onderhandelingenover
de transfer van zijn schoonzoon
Foeke Booy, die toen bij PEC zat,
overeen zijn gekomen, dat er drie
keer een handgeld van 33.000 gul-
den zou worden uitbetaald.

" Er worden door de FIOD onregel-
matigheden vermoed bij de trans-
fers van: de gebroeders Koeman,
JurrieKoolhof, Frans Thijssen, Foe-
ke Booy, John de Wolf, René Eykel-
kamp en Hennie Meijer. Opmerke-
lijk is dat bij deze transfers de spe-
lersvakbond WCS niet betrokken
was, maar Ger Lagendijk en Bob
Maaskant, terwijl HennieMeijer een
beroep deed op een privé-begelei-
der.

" Er zouden sinds 1584 onjuisteaan-
giftes van loonbelasting zijn ge-
daan. De opgegeven bedragen zou-
den niet kloppen.
Wanneer al deze zaken worden be-
wezen, dan kunnen FC Groningen
en andere betrokkenen een forse
navordering in loonbelasting tege-
moet zien.

Budget van vier miljoen niet meer toereikend voor topformatie

Jan Raas zoekt nieuwe sponsor De hele affaire bij FC Groningen
kwam aan het rollen, toen zich vol-
gens de Justitie-woordvoerder de
afgelopen weken een aantal mensen
bij de FIOD meldde met informatie

MAASTRICHT - De wielrenners
Egbert Schmidt (Wateringen) en
Theo Appeldoorn (Zegge) hebben
gisteren in kort geding voor de
rechtbank te Maastricht ieder 13.800
gulden achterstallig salaris en 5.000
gulden achterstallige onkostenver-
goeding geëist van de Stichting
Sport en Recreatie, dievorig jaar de
zogenaamde Zero-ploeg opzette.
Van de stichting werden Frans en
Jos Alberts, vader en zoon, uit Ge-
leen gedaagd.
Beiden verweerden zich in een lang
betoog, dat beide renners geen
recht konden doen gelden op die
uitkeringen, omdat er nooit een ar-
beidsovereenkomst was gesloten.
De Zero-ploeg werd vorig seizoen
gesticht op een bijzondereconstruc-
tie. Enkelf renners, die geen ploeg
hadden gevonden, traden als zelf-
standige toe tot de ploeg, waarvoor
de beide Albertsen in de loop van
het seizoen sponsors hoopten tevin-
den.

SAMSUN - De spelerbus van de
Turkse eerstedivisieclub Samsun-
spor blijkt zondag bij terugkeer uit
Malatya bij Hayza in het oosten van
Turkije een botsing te hebben ge-
had, waarbij twee spelers en de trai-
ner om het leven kwamen. Van de
acht spelers, die gewond werden,
verkeren er driein levensgevaar. De
met hoge snelheid rijdende bus
raakte op het natte wegdek aan het
slingeren en botste op een tege-
moetkomende vrachtauto.

Voetballers
verongelukt

Bij botsing spelersbus

De spelers van de tweede divisie-
club Carsambaspor, die de kort na-
dien de plaats van het ongeluk pas-
seerden, traden op als donor bij
bloedtransfusies en redden op die
manier mogelijk enkele collega-
voetballers het leven.

Bouwfonds alleenheerser
Posno Sport rukt op na zege op Haantjes

Meer dan het vertrek van Ludo Pee-
ters, Ad Wijnands, Maarten Ducrot,
Nico Emonds en een paar andere
renners, die alleneen nieuwe werk-
gever vonden, was de transfer van
Jean-Paul van Poppel geruchtma-
kend. De supersprinter zwichtte
voor een gigantisch bod van Pana-
sonics ploegleider Peter Post. „Ik
wil er niet veel woorden meer over
vuil maken", zei Raas, „maar Van
Poppel had mij zijn woord gegeven.

Voor mij is zoiets hetzelfde als een
contract. Vroeger, toen ik nog bij
Post koerste, werd daarprecies een-
der over gedacht". Veelbetekenend
voegde hij daar aan toe: „lemand,
die zich niet aan dergelijke afspra-
ken hield kwam daar naderhand
wel achter."

*£** doelstelling om door het
£or>soren van een profploeg grote-
L naamsbekendheid te krijgen is
$/flkt"> zei directeur W. Dirks van
jrPerConfex. „Ik ben", voegde Jan
lj:as er aan toe, „al in onderhande-
ld giet een paar nieuwe kandida-
te " Het zal er niettemin op neerko-
si>ri, dat ik nog wel een serie ge"e,cken moet voeren."

iyj*s kwam gistermiddag tot deze
tijdens de presentatie van

C, pl°eg in Sportlifeclub Almere-

" Vergelekenmet twee andere
t^rlandse merkenformaties,
kk en panasonic, die respectieve-
(£ vijfen zeven miljoen gulden te
|Jleden hebben, staat hij qua bud--4e °P de derde plaats. „Mede door
\y: van de beroeps-
sPra£rsport is er al een paar jaar
ta Van een enorme explosie in

salaris van toprenners."

VanVeen mogelijk
opvolger Berger

jjn Van onze sportredactie
4id ERDAM - Belangrijkste kan-
Ütt *at om trainer Han Berger bij FC
VJ^nt op te volgen is Leo van
V i Die Dezit weliswaar nog een
Vu °pend contract bij VW, maar
de t Zlch daar door de tegenvallen-
Wft ltaten niet op zijn gemak en
het k Zelf contact opgenomen met
5enöestuur van de Utrechtse club.
er, tëfsPrek tussen Joop van Daele
Per, T. Utrecht is op niets uitgelo-
ktV- Daele heeft laten weten,
liev de komende twee seizoenenver bij Excelsior blijft.

Bij SuperConfex en de co-sponsors
staan dit jaar twintigrenners onder
contract: Jelle Nijdam, Frans Maas-
sen, Gert Jakobs, Twan Poels, Nico
Verhoeven, Gerrit Solleveld, Pa-
trick Tolhoek, Arjan Jagt, de neo-
profs Torn Cordes en Gerrit de Vries
(allen Nederland), Fabian Fuchs
(Zwitserland), Rolf Gölz en zijn als
beroepsrenner debuterende landge-
noot Peter Gansler (West-Duits-
land), Edwig en Gino van Hooy-
donck, Benny Heylen, Noël Segers,
Ludwig Wijnants, Yves Godimus en
debutant Jan Mattheus (allen Bel-
gië).
Raas wordt als ploegleider geassis-
teerd door de Belg Hilaire van der
Schueren. Net als vorig jaarbehoort
Joop Zoetemelk tot het begelei-
dingsteam. Fons van heel uit Gre-
venbicht is een van de verzorgers.

De ploeg opent het seizoen op twee
fronten. Een deel start in de Spaan-

Maassen: 'Aanvallen'
Gölz blij met nieuwe taktiek na vertrek Van Poppel

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

BEEK - In de landelijke zaalvoet-
balcompetitie staat na de dertiende
speeldag het Bouwfonds weer al-
leen aan de leiding. De Geleense
ploeg won met 4-0 in Weert van
Wierts, terwijl concurrent Sphinx in
en tegen Heel nietverder kwam dan
een 5-5 gelijkspel. In de staart van
de klasse Zuid II won Posno Sport
opnieuw. Nu werd de Haantjes met
2-4 verslagen.

sings, 3-2 Segers, 3-3 Reynaerts, 3-4 Merk,
4-4 De Renet, 4-5 Schoens, 5-5 De Renet.
FC Wierts-Bouwfonds 0-4 (0-1)
0-1 Beks, 0-2 Demandt, 0-3 Bastiaans, 0-4
Visser.
Canton Reiss-Brunssum 2-2 (1-1)
1-0 V.d. Broek, 1-1 Hassink, 2-1 Boerema,
2-2 Bergsma.
Bastings-Keelkampers 0-9 (0-2)
0-1 Hendriks, 0-2 Massot, 0-3 Hendriks, 0-4
Massot, 0-5 Lenferink, 0-6 Grenda, 0-7 Hol-
landers, 0-8 en 0-9Lenferink.
De Haantjes-Posno Sport 2-4 (0-1)
0-1 Meppelenbroek,0-2 Wagemans, 1-2Dek-
ker, 1-3 Wagemans, 1-4Linssen, 2-4Dekker
ODV Yerna-Leeuwen 2-7 (0-3)

10-1Driessen, 0-2 Keyzers, 0-3 Driessen, 0-4
Janssen, 1-4Reyners, 1-5 Sangers, 2-5 Dizzy
2-6 Keyzers, 2-7 Goulding.
Stand: 1. Bouwfonds 13-21, 2. Sphinx 13-20

Slechts een handvol toeschouwers
was getuige van de 2-4 nederlaag
van de Haantjes tegen Posno Sport.
Het was een verdiende nederlaag
voor de Haantjes omdat de thuis-
ploeg er werkelijk niets van bakte.
Posno Sport, naar Beek gekomen
voor twee punten, kon in feite vrij
gemakkelijk de winst pakken.

" Rolf Gölz: 'Gele trui, net
als destijds Thurau'.

Gölz, die vanuit Brand/Aken ('ik
woonde daar op dn duur niet
meer graag') verhuisd is naar be-
lastingparadijs Monaco, heeft
zijn seizoen exact hetzelfde inge-
deeld als vorig jaar. „Eerst nog
tien dagen langlaufen, daarna in
Zuid-Europa de aanloop naar het
grote werk. Ik hoop vurig een
koers als Milaan-San Remo of
Luik-Bastenaken-Luik te win-
nen. Die wedstrijden hebben nog
een grotere uitstraling dan de
door mij al gewonnen klassie-
kers".
Gölz wil daarnaast weer een
etappe in de Tour buitmaken.
„Het klassement interesseert me
minder. Ik weet onderhand, dat
ik in het hooggebergte te kort
kom. Mijn hoofddoel in de Tour
blijft de gele trui. In debeginfase
moet dat mogelijk zijn. Het zal
mijn populariteit vooral in Duits-
land nog vergroten. Zo ging het
destijds toch ook met Thurau."

Van onze verslaggever
ALMERE - Meer dan anders
°en vooral in etappekoersen op

Van Poppel werd gere-
gend, geldt in de ploeg Raas het
Parool: aanvallen. Het taktischPlan van de vroegere wereld-"vampioen wordt door zijn ren-ners met geestdrift begroet.
'Tar»s Maassen: „Zoiets ligt me",
fUn Westduitse teamgenootRolf
J*°lz zegt: „Het systeem spreektmU aan, temeer omdat ik al be-

"^zen heb hoe graag ik voor het
°"ensiefkies."

Frans Maassen, die vorig jaar in
La Grande Boucle de rode trui
van de tussensprints won, zoekt
vooral in de klassiekers progres-
sie. „Ik heb wedstrijden als Ron-
de van Vlaanderen, Parijs-Rou-
baix en Gent-Wevelgem nog
nooit gereden. Daar mag ik niet
langer wegblijven. Je kunt als
beroepsrenner niet blijven teren
op een rode trui, ook al heeft dat
tricot mij veel publiciteit opgele-
verd."

Overigens, uitgezonderd Van
oppel sleepten de renners van

tóch reeds hun
heeste successen uit het vuuraoor m de aanval te gaan. Het
*", dat ze zonder supersprintern" veel meer de vrije hand krij-sen kan 'alleen maar een positie-ve uitwerking op resultaten heb-

3. Varenbeuk 13-17,4. Keelkampers 13-17.5.
Leeuwen 13-16,6. Brunssum 13-15, 7. Wierts
13-13,8. Heel 13-10,9. Haantjes 13-9,10.Yer-
na 13-8, 11. Posno Sport 13-5, 12. Bastings
13-5.
Hoofdklasse zuid:
Brikske-Merpati 2-2, Meyers-Billy Billy's
6-0, Bouwkompas-Vaals 9-3, Sportclub-Ma-
rathon 2-5, Cosmos-B.Stap In 5-2, Antwan-
Hans Anders 1-2, Eijsden-Flatazor 3-3.
Stand: 1. Bouwkompas 15-22, 2. Marathon
15-21, 3. Eysden 15-21, 4. Flatazor 15-21, 5.
Merpati 15-19,6. Cosmos 15-16, 7. Sportclub
15-16,8. Meyers 15-14,9. Hans Anders 15-14,
10. Vaals 15-11,11.Brikske 15-11,12.Stop In
15-9, 13. Antwan 15-8, 14. Billy Billy's 15-7.
Hoofdklasse noord:
Kumis/Treffers-Wittenhorst 5-4, Perey
Verz.-Fiat te Poel 5-4, 't Haöfke-Altweert-
heide 4-3, Amicitia-Toyoto Postpoort 0-8,
Concordia-Neeritter 2-2. Stand: Postpoort
15-25, Perey Verz. 15-24,Fermonia B. 14-23,
'tHaöfke 15-23, Fiat te Poel 15-22,Neentter
15-16, Kumis/Treffers 15-14, Altweertheide
15-13, Amicitia 14-11, Baarlo 14-11, Witten-
horst 14-10, Homerhof 14-8,Concordia 15-3,
GFC 14-1.

" OOST-BERLIJN - De DDR heeft
ingestemd met de voorstellen uit de
Sovjetunie en deVerenigde Staten om
doping in de sport tegen te gaan door
internationale, onaangekondigde con-
troles. Robert Helmick, de voorzitter
van het Amerikaanse Olympische co-
mité, vertelde dat hij daarover een
overeenkomst had getekend met de
Oostduitse sportautoriteiten. Boven-
dien werd besloten tot sportuitwisse-
lingen tussen beide landen.

" MANCHESTER - Manchester
United heeft de tweede replay tegen
Queen's Park Rangers in het toer-
nooi om de Engelse voetbalbeker
met 3-0 gewonnen. In devierde ron-
de ontmoet Manchester Oxford
United.

LENINGRAD - Radion Gatajoelin
uit de Sovjetunie heeft zondag het
indoor-wereldrecord polsstokhoog
gebracht op 6,00 meter. Het oudere-
cord was sinds 23 maart 1987 in han-
den van zijn landgenoot Sergei
Boebka met 5,97 meter. Gatajoelin
vestigde het record in zijn eerste po-
ging. Gatajoellin is in Leningrad de
tweede atleet geworden, die met de
polsstok de grens van zes meter■overschreed. De 23-jarige student
uit Tasjkent heeft in de open lucht
5,95 meter als hoogste sprong achter
zijn naam heeft staan.

Wereldrecordpolsstokhoog

Rus Gatajoelin
over zes meterIn de tiende minuut opende Ton

Meppelenbroek voor Posno Sport
de score. Vier minuten na rust
scoorde Peter Wagemans 0-2. De
Haantjes bleven behoudend spelen
tot acht minuten voor tijd. Michel
Dekkers scoorde toen de aanslui-
tingstreffer. De beslissing in dit
slechte duelviel al twee minuten la-
ter toen scheidsrechter Houben een
speler van de Haantjes voor twee
minuten naar de kant wees. In dat
tijdsbestek bouwde de Weertse
ploeg de voorsprong uit naar 1-4 en
was de wedstrijd gelopen.

Heel-Sphinx 5-5 (3-2)
0-1 Schoens, 1-1 Dirx. 2-1 Janssen, 2-2 Duy-

kwam wanneer je verschrikke-
lijk moest afzien. Later merkte
ik, dat iedereen in een finale als
het ware zit te sterven op de
fiets."

De enige Limburgse renner on-
der de hoede van Raas ('de ver-
bintenis loopt nog tot en met het
volgende seizoen') heeft in een
paar jaar een flinke reputatie op-
gebouwd. Behalve de rode trui
won hij in 1988 de Ronde van
België en nog tien andere wed-
strijden. „In de beginperiode van
mijn profloopbaan dacht ik wel
eens, dat je niet meer voor de
overwinning in aanmerking

Vice-voorzitter: 'Inval komt goed uit, want ik wou toch opruimen'
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" Frans Maassen, de
enige Limburgse
wielerprof bij
SuperConfex, geniet alle
vertrouwen van
ploegleider Jan Raas, die
de renner uit Haelen
opnieuw met belangrijke
opdrachten de weg
opstuurt.

Foto: CHRISTA HALBESMA

se Ruta del Sol; het andere deel is
tijdens de eerste helft van februari
in de Zuidfranse koersen van de
partij. Alle klassiekers en belang-
rijkste etappewedstrijden, inclusief
de Tour, staan verder op het pro-
gramma. Aan de Giro d'ltalia wordt
niet deelgenomen, mogelijk wél aan
de Ronde van Spanje. Op langere
termijn ('mogelijk pas over twee of
drie jaar') wil Jelle Nijdam zijn pro-
gramma nog uitbreiden met een
aanval op het werelduurrecord van
Francesco Moser.
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1 I volleybal i
DAMES
Promotieklasse
Sport en Spel-Furos 3-1
Artemis-Muvoc 2-3
Fiscus-Sittardia 2-3
Jokers 2-BSV 0-3
Dynamic 2-Dynamic 3-1
Pancr.bank 4-EPV 0-3
Stand
Dynamic 2 13-38
Dynamic 13-31
EPV 13-28
Sittardia 12-24
Jokers 2 13-20
BSV 13-18
Pancratiusbank 4 13-17
Muvoc 12-16
Furos 13-13
Sporten Spel 12- 9
ArtemisR.3 12- 7
Fiscus 13- 7

Eerste klasse A
Avani-Voerendaal 2 2-3
Datak 3-Furos2 1-3
Elsloo-BSV 2 n.o.s.
AMVJ-Dovoc 3-1
Spartak-Sec V 0-3
Stand
Furos 2 12-31
AMVJ 12-26
Dovoc 12-26
Elsloo 11-24
Avanti 12-21
VCV 2 12-20
Carna 11-13
SEC 12-13
Datak VCL 3 11-11
SpartakA 12- 7
BSV 2 11- 0

Eerste klasse B
Grovoc-Furos 3 3-0
Artemis 3-Furos 3 3-0
Datak 4-EPV2 3-1
Fiscus 2-Grovoc 2-3
Jokes 3-Mutiara M 2-3
EPV3-NAC 3-1
Volharding-SEC V 2 0-3
Stand
EPV 3 13-35
Artemis 4 13-29
EPV 2 13-28
SEC 2 13-28
Datak VCL 4 13-26
Fiscus 2 13-22
Jokers 3 13-18
Grovoc 13-16
Volharding 13-14
VC NAC 13-13
Mutiara Maluki 13- 5
Furos3 13- 0
Tweede klasse A
Dovoc 2-Voerendaal 3 1-3
Datak 5-De Heeg 3-1
Dynamic 4-Nivoc 2-3
AMVJ 2-Nivoc 2 2-3
Spartak 2-SEC 3 1-3
Stand
Vluco 13-36
Dovoc2 13-30
Datak VCL 5 12-25
Nivoc 13-25
VCV 3 13-25
AMVJ 2* 13-18
De Heeg 13-18
SEC 3* 13-15
Dynamic 4 13-13
Sittardia 3 13- 9
SpartakA2 13- 6
Nivoc 2 12- 5

Tweede klasse B
Avanti 2-Voerndaal4 0-3
Sjoahn-Jokers 5 3-0
Blok '82-Sittardia 2 0-3
Elsloo 2-Avoc 3-0
Volharding 2-Mutiara M " 3-1

Stand
Dynamic 3 11-30
Sjoahn 12-30
Elsloo 2 12-25
Sittardia 2 12-25
Jokers 5 11-23
Volharding 2 10-19
VCV 4 12-16
Mutiara M. 2 12- 9
Avoc 12-8
Avanti 2 12- 17
Bolk 82 12- 0

Tweede klasse C
Datak 6-Jokers 6 3-0
Elan-Grovoc 2 1-3
Jokers 4-Avoc 2 3-0
Volharding 3-De Heeg 2 0-3
Stand
De Heeg 10-30
Jokers 4 11-29
Sporten Spel 2 9-20
Elan 11-18
Grovoc 2 11-16
Avoc2 11-15
Datak VCL 6 10-12
VCNNAC2 10- 9
Jokers 6 11- 7
Volharding 3 10- 0

HEREN
Promotieklasse
Avanti-Voerendaal 2-3
BSV-Helpoort 3-1
Elsloo-Datak 3 3-0
AMVJ-Datak 4 0-3
Pancr.bank2-SEC2 3-1
Stand
Pancratiusbank 2 13-37
VCV 13-31
BSV 13-30
Avanti 13-24
Vluco 13-23
Heipoort 13-21
Grovoc . 12-20
Elsloo 13-12
SEC 2 13-12
Datak VCL 3 12-11
Datak VCL 4 13- 9
AMVJ 13- 1

Eerste klasse A
Dovoc-Furos 2 0-3
Sjoahn-Elsloo 2 3-2
Fiscus-NAC 3-0
Stand
Furos 2 11-33
Fiscus 12-27
Sporten Spel 10-26
Sjoahn 11-23
Pancratiusbank 3 11-16
Vluco 2 12-14
Elsloo 2 12-12
Pancratiusbank 5 11-11
Dovoc 12- 9
VCN NAC 12- 9
Nivoc 12- 9

Eerste klasse B
Avanti 2-Voerendaal 2 3-0
Jokers-Datak 5 3-1
Furos 3-EPV 2-3
Pancr.bank3-SEC3 2-3
Stand
Datak VCL 5 12-29
Avantia 2 12-28
Grovoc2 11-27
Jokers 12-26
EPV 12-23
Muvoc 11-16
VCV 2 12-13
Pancratiusbank 4 12-12
Furos3 12-9
SEC 3 12- 7
Vluco3 12- 5 'Tweede klasse A ,
Dovoc 3-Furos 4 0-3
EPV 2-Datak 6 3-0 1
AMVJ2-Avoc 1-3.
Pancr.bank 6-Spartak 0-3 j
Stand
Datak VCL 9 12-35
SpartakA 12-33 ]
EPV 2 12-24!
Datak VCL 6 12-23 ]
Avoc 12-20
Vluco 12-17 'AMVJ 2 12-14 ]
Jaco 11-10 'Furos 4 12-10 i
Pancratiusbank 6 12- 7
Dovoc 3* 11-1]

Tweede klasse B I
Avanti 3-Muvoc 2 3-0 I

f Sjoahn 2-Phoenix 0-3
Jokers 3-Datak 7 0-3
Furos 5-Dovoc 2 1-3
Volharding-Voerendaal 4 3-1

1 Stand
3 DatokVCL7 12-36
3 Volharding 11-27
3 Avanti 3 12-26
1 Dovoc2 12-21
3 Furos 5 11-18

Muvoc2 12-17
VCV4 12-14

* Jokers 3 12-13

' Sjoahn 2 11-10

* Phoenix 12- 7

* Carna H- 3

' Tweede klasse C[ Artemis 2-Voerendaal 3 3-2| Artemis 3-De Heeg 3-2
Elan-Sittardia 2 0-3[ Jokers 2-Datak 8 3-0[ Mavoc-VCNAC n.o.t.
Volharding 2-Helpoort2 1-3
Stand

i Sittardia 2 13-36: Heipoort2 13-30
Jokers 2 13-28
DatakVCL— 13-27
Artemis 2 13-22
Artemis3 13-20
De Heeg 13-20
Volharding 2 12-15
Mavoc 11-14
VCV3 13- 9
Elan 11- 4

Derde klasse A
BSV2-Elsloo3 3-1
AMVJ 3-Sport en Sp. 2 1-3
Pancr. bank7-Spartak 2 0-3
Stand
BSV 2 8-20
Sport en Spel 2 8-20
SpartakA2 8-19
Sittardia 3 7-13
AMVJ 3 9-13
Elsloo 3 8- 4
Pancratiusbank 7 9-4
DatakVCL 11 7- 3

Derde klasse B
BSV 3-De Heeg 2 3-1
Carna 2-Sittardia 4 3-0
Balrammers-Datok 10 3-1
Pancr.bank 8-Spartak 3 3-2
Stand
deBastion 9-27
BSV 3 10-25
Balrammers 10-24
Carna 2 9-14
De Heeg 2 9-10
Sittardia 4 10-10
Datak VCL 10 8-7
Spartak3 10- 5
Pancratiusbank 8 9- 4

Derde klasse C
Sjoahn 3-De Heeg 3 3-0
Fiscus 2-Grovoc 3 3-0
Jokers 4-Avoc 2 3-0
Volharding 3-SEC V 4 2-3
Stand
EPV 10-28
Fiscus 2 11-27
Artemis R 4 10-21
Grovoc3 11-21
Jokers 4 11-16
Sjoahn 3 11-16
SEC 4 10-10
Volharding 3 10-10
Avoc2 11- 7
De Heeg 3 11- 3

BEKER
Heren
Nivoc Jokers 0-3
Dames
Avanti-VCV 2-3

y I schieten J
Hoofdklasse pluim
Juliana-Diana'sB 833-823
Missers2-St.-Lamb. 825-833
Centrum-Hofke 843-836
SVH 2-Missers 825-847
Dr Sjeet-SVT 828-825
IA
SVK-SVT2 824-821
Keulsteeg-Hattrick 819-826
Lee Enfield-Diana 807-816
EHPS-EKSV 813-819
St.-Lamb.2-Centrum 2

824-814
1B
Missers 3-DeLeeuw 815-813
Revanche-SVH 3 817-828
Heros-Treffers 816-810
Emma b.-WillemTeil 808-820
TerLinden-Juliana 2 816-830
Lukraak-De Meuser 832-814
IC
St. Hub.-Franc. 818-784
Dr Sjeet 2-Fortuna 819-808
Trefpunt-Heros 2 818-799
J.Wayne-Sparta 820-823
Reunie-Vizier 818-806
2A
De Miss. 4-O.Rompe 808-809
Schutters-Pluimpke 811-804
SVT3-H'broek 808-806
De Prins-Heros 3 817-802
St.-Brigid-SVE 808-763
Trepke-RWB 816-811
2B
St.-Hub. 2-Diana 2 807-790
O d.Kamp-Trianon 802-800
SVK 2-D'r Sjeet 3 810-789
Robin Hood 2-DeRoos

796-796
't Hofke 2-RKWBCM 813-807
Tjoba-Winch. 812-809
2C
Sparta 2-Keulsteeg 2 795-791
Centrum 3-St.-Brigid 2

788-810
Heros4-Reunie 2 802-803
TerLinden 2-L.Raak 2 809-803
Franc. 2-Raadhuis 2 807-793
OudRompe 2-Palet 2 787-765
3A
Merkelb.-De Prins 2 798-795
DeMeuser2-Juliana3 801-790
Heros 5-Tjoba 2 801-799
Lee Enf. 2-St.-Lamb. 3 806-782
SVT4-De Missers 5 798-810
Brunssum-St.-Hub. 3 794-791
3B
RIA'BB-Robin Hood 3 817-799
Vizier 2-John Wayne 2 787-810
Watertoren-De Valk 791-788
Diana 3-Treffers 2 795-783
SVH 4-De Leeuw 2 801-790
Fortuna 2-SVK3 792-799
3C
RKWBCM2-Emmaß.2

794—785
RWB 2-Sonja B. 789-777
DeRoos 2-Trepke 2 782-787
OudR. 3-Trianon2 756-787
St.-Brigid 3-Limburg 756-817
Hattr. 2-DeSchutt. 2 790-775
4A
RKWBCM 3-Tjoba 3 775-764
't Hofke 3-Phoenix 786-781
DePrins 3-Stadion 781-815
Pluimpke 2-Bokker. 767-758
DeValk 2-Revanche2 735-796
4B
SVE 2-OudRompe 4 755-770
SVTS-St.-Brigid4 776-735
Stadion 2-Lukraak 3 792-796
Robin Hood 4-Heros 6 761-571
Trianon 3-Nova2 761-765
H'broek 2-The Corner 765-798
4C
Rheing.-Le Enfield 3 767-740
DTV-Ter Linden 3 788-763
Stadion 3-Brunssum 2 757-792
Keulsteeg 3-De Roos 3 747-763
TheHunter-Merkelb. 2

772-773
Ph.nix 2-O.d.Kamp 2 759-745
5A
DeLeeuw 3-De Prins 4

776-741
TheCorner 2-Hofke 4 756-756
Em.B. 2-O.Rompe5 780-718
Tjoba 4-H'broek 3 752-745
Sonja B. 2-RKWBCM 4

556-778
De Treffers 3-DTV 2 748-731

Hoofdklasse kogel
Diana-St.-Lamb. 2 849-819

ISt.-Lamb.-Limburg 2 853-836ILimburg-Trefp. 852-8391 1 Kogel
Trefpunt 2-Roda 819-805
Diana 2-St.-Lamb. 3 819-837; 2 Kogel
Trefpunt 3-Grun 799-789
Courage-Wapeng. 749-776
3 Kogel
St.-Lamb. 4-Falckenb. 795-775
Courage 3-Courage 4 770-757
Grun 2-Trefpunt4 776-806

f Zaalvoetbal ]
le klasse A
Yema 2-BingoB. 0-3
Kanaries-Bissjop 4-4
Sphinx 2-Billy B. 2 9-4
Kollefit-Up Quelle 2-2
Hemelke-Oostermaas 6-1
le klasse B
DWS Boys-Stompede 0-2
Heilust-Bekkers Tec. 2-2
MBG-Maraton2 3-3
Brunssum 2-Tristor 2-1
Le Soleil-CantonR.2 2-1
le klasse C
MBC 2-Egor 2-3
Meetpoint-Keigel 4-4
Groen Wit-Teddyberen 3-4
Knoteraer-PSM 1-2
Sitt. Boys-Canton R.3 4-2
2e klasse A
Delta 2-Bissjop 2 2-2
MSV Heer-HUtonneke 9-3
H.Anders 4-Libert . 1-5
AllWhites-Bingo 8.2 2-7
T1874-Stern Boys I^l
2e klasse B
Oosterm.2-Victorie 12-7
Heer 2-Sjefke 3-4
H.Anders 3-Brouwerswapen

3-4
2e klasse C
Keelkamp.2-Stompede 2 3-4
Fortuna-Pancho 2-7
Kerkrw.-Leeuwenhoek 2-6
Quelle-Marat.3 4-4
Heilust 2-Vaals 2 4-7
Soleil 2-Anker Boys 2-3
Eendracht-Rood Wit 5-3
2e klasse D
Fortuna 2-Brikske 2 4- 5
Canton R.5-Meetp.2 3- 7
Canton R.4-Teddyb.2 3- 3
Tunnelboys-Hadow 2 3- 0
Stampede3-RoodWit2 1-12
Vaals 3-Marat.4 4- 0
Hadow 2-Meetp.2 5- 4
Mareb.2-Brunss.4 4- 2
2e klasse E
Likopa-Bongo 8.2 5-9
Born-Eikeboom 3-4
Puth. Boys-Zw. Schaap 2-1
Flatazor 2-Merpati 2 7-1
Eikeboom-Pancho 2 10-4
2e klasse F
Haantj.2-JoyceTex. 5- 0
Brunss.3-Hanckmann 5- 5
Postwagen-Lacroix 3- 3
Meyers 3-Hadow 2- 3
Puth.Boys 2-Sjuffelke 0-15
Sjuffelke-Bekkers 2 6- 0
3e klasse A
H.Anders 5-Libert2 5-8
Voliere-MKC 4-3
3e klasse B
Cool R.-Bissjop 4 3-2
Sjork 2-Volière 2 12-2
Mattinj 8.-Loontjens 1-1
H.Anders 5-Eysden 4 2-3
3e klasse C
Yema 3-Pottebr.2 3-3
Gulpen 2-De Heeg 3-4
Kollefit-Maasboys .5-0
Voske-Victorie 2 0-2
3e klasse D
Willem I-De Heeg 2 7-2
Spv. MW-Bosserv.2 5-7
Sjork 3-Up Quelle 3 7-4
Sjotter-Sjefke 2 3-3
Caberg 2-Diekske 0-1
3e klasse E
DeJoffer-Stampede4 7-2
Paco-MBC 3 4-3
Soleil 3-Cosmos 2 4-4
Canton R.6-Anker 8.2 6-4
Keelkamp.3-SHC 3 2-1
Sportcl.3-Tristor 3 4-4
3eklasse F
Quelle 2-Antwan4 10-1
Fortuna 3-Tristor 2 3-7
Sportcl.2-Stompede 5 5-7
3e klasse G
Bom 2-Bekkers 3 2-2 Gest.
Brikske 3-Brunss. 6 9-5
Jabeek 2-PSM 2 2-2
Sante-Keigel 2 2-1
Hadow 3-Adveo 1-1
Puth. Boys 3-SZV 5-3
3e klasse H
GroenWit 3-Brunss.s 4-2
De Ster-CP/Letro 3 5-3
SZV2-Tillyß. 4-0
Puth.Boys 4-Egor 3 6-5
3e klasse I
Phoenix-Hadow 5 9-1
Hadow 5-Adveo 3 4-2
Knoter.2-Sitt.Boys 2 5-2
Phoenix-Teddyb.3 10-2
Santé 2-Pancho 3 5-4
Egor4-SZV3 3-9
3e klasse J
Bouwk.2-Postw.2 7-5
Egor 5-Zw.Schaap 2 3-2
Jabeek-Antwan 2 5-4
Sitt.Boys 3-Adveo4 8-3
4e klasse A
De Kilo-Voske 2 14-2
Sjork 4-Cool R.2 1-7
Regina 8.-Wiegelt 2 4-3
Keer-MKC 2 10-2
Flaterke 2-Eysden7 5-2
4e klasse B
Bovens-Eysden 6 13-1
Flaterke 3-Loontjens 2 5-5
Kanar.2-Loontjens 2 6-8
Sjork 5-Cool R.3 2-5
Oase 3-Bosserb.4 5—4
Hemelke 3-De Kilo 2 8-3
lp klsssc C
Maasboys 2-DBSV 2 3-4
Willem 1 2-Pottebr.4 4-3
v.Haasteren-Bosserv.3 9-0
H.Anders 7-Libert 4 5-5
Heer3-EysdenB 3-2
4e klasse D
Joffer 2-Stompede6 2-5
Keelkamp.4-SHC 4 3-3
Stampede7-RoodWit4 5-0
Heilust 3-Cuypertje 2-0
4e klasse E
Bouwkomp.3-Postw.3 4-0
Haany.3-TiUy 8.2 5-1
DWC-Sitt.Boys 4 5-6
Puth.Boys 5-Zw. Schaap 3 2-2
DeKeigel4-GroenWit4 1-6
4e klasse F
Bouwkompas 4-CP/Letro 4 4-0
Bom 3-Adveo 5 6-2
Likopa 2-Hanckmann 2 7-4
Haantj.4-Meetp.4 5-7
Knoter.3-Flatozor 3 6-2
Jeugd
Sphinx-RKVW 24-1
Posno-CP/Letro 3-3
Cosmos-Haantjes 2-2
CP/Letro-Sphinx 3-7
Standen
le klasse A
Bingo Boys 15-25
Bissjop 15-24
Hemelke 15-24
Sphinx 2 15-19
Oostermaas 15-17
Wiegert 14-16
Kanaries 15-15
Billy Boys 2 14-14
Gulpen 14-12
Yerna2 15-11
UpQueUe 15- 9
Flaterke 14- 8
Kollefit 15- 6
H.Anders2 13- 4
le klasse B
Stampede 15-22
Brunssum 2 15-21
Heilust 15-20
SHC 14-20
MBC 15-16
Meyers 2 14-16
Tristar 15-16
Le Soleil 14-15
Gr. Ster 14-14
Bouwfonds 2 14-15
Marathon 2 15-12
OWSBoys 15- 7
Bekkers 15- 7
Canton R.2 14- 3
le klasse C

Egor 15-23
PSM 15-20
De Keigel 15-18
Sitt.Boys 15-18
Teddyberen 15-18
CP/Letro 14-17
Bongo Boys " 14-16
Knoteraer 15-16
Meetpoint 15-16
Masita 14-15
Groen Wit 15-11
SHC2 14- 6
Cantonß.3 15- 6
MBC 2 15-4

y f zaalhandbal J
Dames
Promotieklasse
Born-lason 9- 9
Ospel-Kerkrade 13-12
Break Out-Rapiditos 14-12
Sittardia 2-HVN 23- 6
Eerste klasse A
Grathem-Maasbracht 7-12
Vesta-Groene Ster 10- 8
Swift 2-Bevo 2 13-10
Radpititas 2-Heel 2 12-11
Eerste klasse B
BSV-Margraten 12-16
Polaris-SVM 2 22-18
AlfaSch.-SHV 11- 9
Tweede klasse A
Blerick 2-HBS 6- 3
Breeton Sp.Wittenh. 7-12
Posterholt2-MSV 9-13
Loreal 3-Des's9 15- 6
Tweede klasse B
Patrick-Grathem 2 14- 8
Bevo 3-Merefeldia 2 9-15
Posterholt 2-Haelen2 13- 0
Sittardia 3-Be Fair 21- 4
Tweede klasse C
Caesar 2-Gulpen 2 14- 4
Olympia-HVS (gest.) 8- 3
Selpa-Wynandia 12-13
Sittardia 4-V+L3 8-12
Tweede klasse D
Vilt-Margraten 2 7- 5
Roda-Selpa2 9-11
lason3-Gulpen 15- 6
Hellas 2-Olympia 2 14-10
Derde klasse A
Stramproy-Eksplos. 2 14-13
Radpitias 4-Popeye 12-16
Derde klasse B
Merefeldia 4-Herten 11-11
Roermond-Q. Hands 4-13
Beatrix-Des 2 7-12
Linne-Zonnebloem 2 9-16
Derde klasse C
Caesar 3-Wilskracht 2 19- 5
Bom 2-Patrick 2 12- 7
Wynandia 2-Zwart Wit 14-16
IVS2-Haslou 5- 7
Derde klasse D
Sibbe 2-Vebios 8-16
Be Quick 2-Marsna 10-19
Break Out 3-Adio 12- 5
Derde klasse E
BeQuick-DesUb 30- 4
HVS-Polaris2 11-14
Limburgia-Maastr. 7-12
Jun. promotieklasse
Swift-Haslou 7-11
Sittardia-V+L 4-12
lason-Caesar 14- 5
Rapiditas-SHV 12-11

Heren
Promotieklasse
HBS-BSV 27-19
Vios-Ospel 25-12
Alfa Sch.,-Zw. Wit 15-19
Haslou-Kerkrade 20-14
SHV-Caesar 15-15
Eerste klasse A
Vios 2-Herten 2 21-22
BeFair-Br. Sport 14-12
Wittenh.-Des's9 13-19
Swift 3-Blerick 2 15-13
Loreal 3-Rapiditas 2 24-17
Eerste klasse B
Olympia-Born 21-10
Polaris-Break Out 25-14
Sittardia 3-81.Wit 3 21-22
Voerendaal-Minor 20-17
Tweede klasse A
Vesta 2-Posterh. 5-34
Bevo3-Loreal4 17-14
Popeye-Manual 17-20
Alcides-Hercules 12-13
Tweede klasse B
HBS2-Linne 17-20
Merefeldia-Grathem 24-10
Roermond-Rapidit. 3 14-19
Tweede klasse C
Caesar 2-Wynandia 19-18
Sittardia 4-V+L 3 14-22
Haslou 2-SVM2 20-26
Tweede klasse D
Olympia 2-Zw.Wit 2 18-14
Kerkrade 2-Gulpen 19-14
Marsna-Rodah 26-15
ATSV-DesUb 18-11
Derde klasse A
BeFair 2-Grathem 2 24-16
Br. Sport 2-M'bracht 9-31
Merefeldia 2-Posterh. 2 14-15
Rapiditas 4-Bevo 4 27- 7
Derde klasse B
Wilskracht 2-81. Wit 4 26-19
Alfa Sch. 2-Marsna2 30-15
Rapiditas 2-Limb. 18-16
Derde klasse C
BSV2-ATSV2 12-20
Heerlen-Minor 2 12-15
Voerend. 2-Selpa 19-11
Jun.promotieklasse
Bevo-Grathem 23-14
Swift-Break Out 12-14
Eksplosion-Sittardia 12-12

y I poolbiljart J
Ereklasse
Tunnelb.-Brouwersh. 10- 6
Coriovallum-Stupke 11- 5
Ziesjpoar-Karrerad 3-13
De Witte Bal-De Vink 12- 4
Gebr.Hofke-Geldersep. 4-12
Hoofdklasse A
Boereslot-Stupke b. 11- 5
Rolduc-Steenenkr. 7- 9
Terlinde-Hermans 5-11
Br.b.-Tunnelb. b. 4-12
Puck Hoemme-Gebr.H. b.

4-12
Hoofdklasse B
Eykenb.-Awt Dorp 7- 9
De Witte Bal b.-Pluimpje 9- 7
Smuggelerslnn-Le Duc 6-10
Brunssum n.-Touche 12- 4
Boereslot-Brouwersw. 13-3
Eerste klasse A
Koetshoes-Bierpul 11-5
Geldersep. b.-Brandwp. 9- 7
W.Tell-Spoorzicht 9- 7
Puck H. b.-Sm.inn b. 6-10
Voske-Eykenb. b. 4-12
Eerste klasse B
W.Tell b.-Voske b. 11- 5
Brunssum n. b.-The Fox 9- 7
Geldersep. e-De Vink b. 10- 6
Hermans b.-Koetshoes b. 4-12
Orchidee-Coriov. b. 14- 2
Eerste klasse C
Stupke c.-Hermans b. 12-4
Brandw. b.-DeHoven 6-10
Rolduc b.-Brouwersh. c. 9- 7
Bokkerijder-Boeresl. c. 6-10
The Fox b.-Puck H.c. 6-10
Tweede klasse A
De Prins a.-Br.Nrd. c. 5-11
Op'tNipp. b.-Rolducb. 13- 3
St.kr. b.-Hermans d. 10- 6
Coriov. c.-LeDuc c. 9-7
Romana-Ter Linde b. 9-7
Tweede klasse B
Moeil. Hoek-Puek H. d. 9- 7
Karrer. b.-Bierpul b. 6-10
Rolduc c.-Op't Nipp. 12- 4
Palet-Steenen Kr. c. 11- 5
Hoafke b.-De Prins b. 7- 9
Tweede klasse C
Br. wapen b.-WitteBal c. 4-12
Paddock-Geldersep. d. 11-5
Flesj-Eykenb. c. 5-11
Stoufpot-Sm.innc. .6-10
Tweede klasse D
Der Sjtaat-Oud-Meez. 12- 4
Koetshoes c.-Keizer b. 8-8
Vaetje-Smuggelersinn e. 8- 8

Bongerd a.-KrijtopTyd 10- 6
Le Duc b.-Hofland 7- 9
Tweede klasse E
Zeswegen-Gildemeester 7- 9
Hoafke-De Keizer 10- 6
KrijtopTijd b.-DeRuif 0-16 ,
Kompas-Orchidee b. 5-11 'Fl.Dutchman-Spoorz. b. 9-7
Tweede klasse F
Stoufpotb.-Hoafke c. 12- 4
Korte Keu-Pluimpje b. 8- 8
Witte Bal d.-KrijtopTijd c. 6-10
Derde klasse A
Paddock b.-PuckH. e. 9- 7
Candlelight-Sm.inn f. 8- 8
De Sjtoet-Noch Effe 14- 2 ,
t Stalletje-Pierrot 2-14
Zeswegen b.-Gildem. b. 7-9

f / tafelvoetbal l
Zuid-Oost Hoek
Hoofdklasse ,
'tBraadklokje-Bergzicht Boys ,

2—6,
DrEek '79-Petit Boys '68 0-8,
't Stupke-Scherp Vor 2-6 j't Brugske-Nieuwenhagen 0-8 j
De Kloppers-Smile Boys 2-6'A GenBaan-Blue Angels 2-6{
Stand
Petitßoys'6B 14-27'Blue Angels 14-25,
Nieuwenhagen 14-22',
Scherp Vor 14-22,
Smileßoys 14-15i
'tStupke 14-15,
Bergzicht Boys 14-14'DrEek'79 14- 8',
A Gen Baan 14- 7 {
DeKloppers 14- 6
'tßrugske 14- 5'.
't Braadklokje 14- 2 J
leklasse A
Trappedoelies-DeLeeuw '80 ,

5-3■Galouppe-Kickereck 2-6 'Oriënt Boys '78-Mergelland b. "2-6k
't Poortje-tGraefke 6-2
't Zinkviulke-DeKroon 6-2 ,
Der Brouwkeetel-Torero 5-3
Stand
Kickereck 14-25
't Poortje 14-23
'tZinkviulke 14-19
le klasse B
Cartouche-DerBrouwkeetel 2

6-2 :
De Meppers-t Striegiezer 6-2 !
Vogelzank-'t Stalletje 7-1 i
Blue Angels 2-Schaesberg 7-1 i
Nieuwenhagen2-Angie Boys !
PetitBoys'6B 2-OudeHeide '4—4 'Stand
PetitBoys '68 2 14-24 ;
Vogelzank 14-24 !
Nieuwenhagen 2 14-18 '2eklasse A j
De Schuuvers-'tKrutzke 6-2 ]
'tGraefke 2-ATB't Geulke 5-3 "Kickereck 2-Nüswiller 4-4 i
De Kroon 2-De Stampers 1-7]
Scherp Vor 2-De Zoefjes 6-2
Torero 2-'tBrugske 2 4-4 'Stand <
De Stampers 14-28 j
Scherp Vor 2 14-23 ]
'tBrugske 2 13-19 ]
2eklasse B
De Molen-DeFlippers 7-1 j
Paniekzaaiers-Bergschot 2-6 ■Olympia-D'r Eek '79 2 4-4 j
Bergzicht 8.2-'tPoortje 2 2-6 ]
De Stampers 2-DeCorner 2-6 j
De Zoefjes 2-Pipo Boys 0-8 i
Stand
De Corner 14-26 i
Olympia 14-23 I
Bergschot 14-23 ]
2e klasse C ]
Dug Out-Olympia2 6-2 'Bergschot 2-Kokkie Boys 4—4 ]
Pipo Boys 2-Hopel 1-7 ]
Smile Boys 2-'tBrouwerswa- j
pen 4-4 (
't Striegiezer 2-Wilhelmina ]
Boys 0-8 ]
stand
Wilhelmina Boys 13-25 j
Smile Boys 2 13-23 i
Dug Out 13-18]
NTVB-competitie
Ere-afdeling
Leeuw 8.-Wien 6-2 'Sportzicht-Zw.Ridders 1-7
Smidter 8.-DerEek 8-0 ]
Karrewiel-Jojo B. 4-4 "Scoryß.-BlauwWit 4-4 ]
Brook-Mülener B. 0-8 !
Stand
Zw.Riddes 14-24
Hakkers 11-19 'SmidterB. 11-19 'BlauwWit 13-17 1
Scoryß. 13-15'"Karrewiel 13-14 1
Wien 13-13'"Sportzicht 13-13 1
MiUenerß. 13-10 <
Leeuw B. 13- 9 'Jojoß. 13- 8 I
Brook 13- 3 1
Der Eek 13- 1
Bekercompetitie
4e terugvalronde 2e klasse
Lieuwke-vrijlot
Survivors2-BlauwWit3 5-3
Heukske-SikieB. 4-4 ■Annemie-Baekerbaan 5-3
Bij de Bissjop-De Heide 2 6-2 1
AwtWielder-Den Uiver 8-0 "Gigi Girls-Pigals 2 0-8 ■Magic-Streetlife 5-3 '/ibosfcefWjl
HEREN
Eredivisie
Rotterdam-Donar 88-89 :
DAS-Den Helder 70-88 .
Orca's-Den Bosch 69-80 .
BS Weert-Red Giants 77-96 ;
Akrides-Canadians 69-73
le divisie B
Virtus-Lokomotief 105-84 :
Springfield-Kimbria 70-91 j
Wilskracht-Voorburg 2 59-66 ;
Wyba-Lisse 80-97 J
Rayon Hoofdklasse
Attocus-Black E. 87-62 ;
Eindhoven 2-DenBosch 2

76-73
QuoVadis-Breda Pion. 87-84 \
Hoppers-PSV/Almonte 83-71 .
SCH-OBCOss 77-75 \Overgangsklasse B
Brunssum E.-OBCOss 2 61-81 ]
Jump. Giants-Tantalus 64-89 J
Dunatos-BSWeert2 56-85 "le klasse A
Aetemitos-Bumpers 87-62 'BS Weert3-Braggarts 2 90-89
Kimbria4-BSM 63-71 j
Kimbria 3-Kepu Stars 62-66 :
2e klasse A
BS Weert4-Jump. Giants2 '50-43 \
Dunatos 2-Springfield 78-65 ;
Landgraaf-Bumpers 2 83-57 ;
Timson ST.-Archers 80-77,'
TSM AU ST.-Super Shot

112-85 *Boemerang-Olympic 71-67
3e klasse A i
Alley Oop 2-KepuStars 3 '48-41 1
Kimbria 5-Alley Oop 1 52-63 1
3e klasse B <
Jump. Giants3-Patrick 2 38-82 i
Patrick-Venlo Sport 81-58 1
SuperShot 2-Aeternitos 3 1

50-60 <
Timson ST.2-Hoppers3 45-56 <DAMES
Rayon Hoofdklasse
Springfield-Attacus 31-38 1
Black E.2-Agon 46-40 I
Paulus-Erp'7o 75-67 1
Mates-Souburg 52-56 1
Marathon-Braggarts 94-78 <Overgangsklasse B
Quo Vadis-Aeternitos 82-45 !
Vido-Tanatlus 29-72 i
BS Weert-OBC Oss 42^45 i
Kimbria 2-Lieshout 52-50 1
le klasse A
Dunatos 2-Springfield 35-67 !
Jump.Giants 2-Bumpers 21-81 '"

Aeternitas 2-Jump.Giants
23—39

BSM-Alley Oop 48-43
Olympic-Braggarts 2 39-43

f ’ Zaalkorfbal J
2e klasse H
Sportlust-Geldrop ' 17- 7
Organon-Excelsior 12-11
NKV-Eindhoven 8- 8
Tilburg-TOV 11-10
3e klasse P
Kido-De Kanaries 10- 8
Fortuna-Ready 11-12
Mariarade-Sirene 8-10
Oude Gracht-Trega 7- 8
Zuidl
Heerlen-Den Bosch 8- 8
Werthwa-Eymerick 6- 9
Dot-Deurne 8-10
Zuid res. IA
Rust Roest 5-Sirene 2 9-12
Organon 2-SDO 4 7- 4
Mariarade 2-Geldrop 2 8- 5
Klimop 3-Deto 5 7- 3
Zuid 2A
Kido3-Geldrop3 12-8
Fortuna 2-Excelsior3 7-9
Zuid 2B
Sirene4-Deto 6 8-6
Organon 4-JongBrabant 2 9-7
Tilburg 3-Kido 2 8-6
Zuid 3B
Rust Roest 7-Eymerick 2 14-5
Zuid 4A
NKV4-Ready2 4-5
Zuid 5A
Heerlen 2-Excelsior5 15-6
Zuid 7A
Wertha 2-Excelsior6 3-8
Heerlen 3-Trega 3 5-4
Mares 2-Korfmikkers 8-6
Zuid 7B
Fortuna 5-Sirene 6 11-3
Jun. 2
PSV-Eindhoven 1-16
Jun. 3
SDO 2-Deurne 6-t

I waterpolo ]
Dames le klasse
Eszet-Schelde 0-13
DZT-Treffers 3- 7
Argo-MZ&PC 14- 2
PSV 2-Warande 2- 4
DEZV-Hellas 6- 1

Dames 2e klasse
BZ&PC-Vennen 5-10
Ganze-Stormvogel 4- 7
Krabben-Tempo 5- 4
HZ&PC-Njord2 5- 8
Heren jeugd B
Arethusa-MZ&PC A 13-5
DaphinaA-BZV 18-2
Hieronymus-Warande 11-4
Gorgo-Schelde 6-8
Zegenwerp-Treffers A 10-5
Heren le klasse
BZ&PC-Vennen 15- 6
ZON-Lutra 17- 7
Ganze-Treffers 5- 9
HZ&PC-Merlet 13-12
Heren 2e klasse A
Ganze 2-deRog 2-13
Argo-Aegir 6- 6
Daphnia-Nuenen 5- 3
MarcoPolo-Schelde 10- 4
TRB/RES-Warande 2 10-10
Heren 2e klasse B
ZEPS-MZ&PC3 4-11
Eszet-Njord2 7- 7
DZT-deßog2 23- 2
PSV4-RZ 6- 8
DEZV-Spio 16- 3

I zaalhockey ]
HEREN
Prom. Klasse B
Tegenbosch-Kieviten 7-10
Den Bosch-Leonidas 6- 7
le klasse
Best-Forward 9-8
Concordia-HMHC 9-6
Forward-Best 7-7
Maastricht-Racing 10-8
2e klasse A
HUAC-Geldrop 4-17
Uden-Blerick 6-20
Blerick-Uden 20- 5
Horst-Hopbel 9-10
3e klasse A
Gemert-HOD 10-10
Tegelen-Venray 7- 7
DAMES
le klasse
Uden-HMHC 3-6
HOD-EMHC 1-2
EMHC-HOD 2-2
Venlo-HMHC 7-4
2e klasse A
DVS-Son 3-7
Horst-Groen Wit 1-6
Son-Tegenbosch 4-6
Maastricht-Racing 5-8
3e klasse A
Deurne-Tegelen 6-2
Concordia-Heerlen 13-4
4e klasse A
Blerick-Gemert 20-5
Bosdael-Kerkrade 6-4

’ badminton ]
Hooddklasse
Victoria-Drop Shot 7-4
De Ritte-Zijderveld 6-5
le klasse afd. 4
Nuenen-United Venlo 7-4
Arnhem 4-ESPE Heerlen 6-5
Boxtel-Whippet 7-4
Weert-Smash Vught 4-7
United Venlo kampioen
Whippet M'tricht en BC Weert
degraderen
2e klasse afd. 8
Geldrop 2-Venlo United 2 4-4
Schijndel 2-KBC '67 2-6
Victoria 2-Carvin 6-2
Victoria 2 kampioen
3e klasse afd. 15
Geldrop 3-Carlton '802 7-1
Olympia '56-KBC '67 2 8-0
Schijndel 3-Oss2 7-1
Hoogskoor-Roermond 2 2-6
Schijndel 3 kampioen
Hoogskoor en Carlton '80 de-
graderen
3e klasse afd. 16
WIK 2-Veghel 2-6
Carvin 2-ESPE 2 7-1
Geldrop 4-Whippet 2 5-3
Victoria 3-Roermond 2-6
Roermond kampioen
WIK 2 degradeert
4e klasse afd. 22
Gestel-Cuyck 2-6
Schijndel 4-KBC '67 3 8-0
Boxtel 3-Nuenen 3 4-4
Cuyck kampioen
KBC '67 3 degradeert
4e klasse afd. 23
Someren-United 3 4-4
Bocholtz 2-Carvin3 6-2
GoodLuck-Whippet3 2-6
4e klasse afd. 24
Scarabee-United4 1-7
Stein-Bocholtz 2-6
Panache-Geldrop 5 3-5
'tRoat-Weert 2 3-5
Bocholtz '77 kampioen

1 I dameskorfbal J
Hoofdklasse A
Rosolo 2-Klimroos 7-7
Concordia-Wittenhorst 5-5
Swift-Spes 13-6
Hoofdklasse B
Rosolo-Never Down 11-4
Geko-Fortuna 7-5
Overgangsklasse A
Zigo-WO 9-7
Boskant-Stormvogels 4-1
le klasse D
Zigo 2-Omhoog 9-4
Klimroos 3-Vitesse 3-9
Euro Girls-Flamingo's 3-3
2e klasse G
Viod-Bio 2 4-4
Spaurakkers-Rosolo 4 5-9
Spoord. Girls 2-Eisene 2-5
3e klasse A
EKC-Viod2 2- 2
Vitesse 2-Almania 2- 1
Spaurakkers 2-Amby's Korfke
2 1-10

Junioren
) EKC-Spaurakkers 1-8
I Aspiranten
I Spaurakkers-Vitesse 1-4

Amby's Korfke 2-Amby's
Korfke 3-0
EKC-Vitesse 5-2
Amby'sKorfke-Viod 6-0r Spaurakkers-Amby'sKorfke 2

i o-e
) Viod-EKC 0-3

Pupillen
I Spaurakkers-EKC 1-4
! Viod-Amby'sKorfke 2-1
I Spaurakkers-Amby's Korfke
I 1-5

Viod-EKC 0-1

/ bowling Jp
Nationale league klasse 1 C:
Hoeve de Aar Heerlen-de
Steeg Venray 2-1, Kangoeroes
Rotterdam-Hoeve de Aar
Heerlen 2-1, Hoeve de Aar
Heerlen-de Hofstede Rijswijk
0-3.
Nationale league klasse 3F: j
United Bears Heerlen-Ret. ]
Taxi WJB Venray 1-2, Neroc (
Eindhoven-United Bears j
Heerlen 0-3, United Bears i
Heerlen-Flying Bowling Veld- ]
hoven 0-3.
Uitslagen BC Hoeve de Aar
Heerlen
BBH dubbelleague: BEHA- !
Ladies First 1-3,Rest. Stop In- '■BT Kameleon 0-4, Strike and 'Spare-KeverFreaks 0-4, VOG- <Twilight 3-1, BT de Fontein- ,
Hodaar 2-2, Snackbar Aar-
veld-MPG 3-1. I
Hoeve de Aar trioleague: Het
Laatste Moment-t Boebelke
3-2, DDD-Pin Up 4-1, Joemi- 1
BMN 4-1, Het Raadsel-Inter- ,
nationals 4-1. <Bedrijvenleague: Verma-We- 'bibo 3-1, United Bears-United ]
Bears2 3-I,SSOVH-SSOVH2
1-3, AZL-ABP 3-1.
BBH trioleague: UB Teddies- 'UD 3-1, UB Wombats-UB !
Obies 1-3, UB Brown Bears- 'UB Koala's 1-3, UB Polar Be- ]
ars-UB Master Bears 1-3, UB j
Kodiaks-UB HPL/Golob 1-3, ]
UB Camp. Girls-BT deMeisjes '0-4, BT Spoilers-UB Biruangs ]
3-1, UD 2-Blind 4-0. ]
Hoeve de Aar dubbelleague 1: ]
Val Om-Bingo's 2-2, Lustige (
Zwei-Bowling Angels 0-4,
Malgrat 0.-Knakkers 2-2, Re- 'turn-Blind 4-0, Midways-Pin !
Up 1-3, The Katz-SOS 3-1, <WC-Lavendel Team 4-0. 'Hoeve de Aar dubbelleague 2: 'Snoopy-Blind 4-0, Pinhun- ]
ters-Lablo's 4-0, Volhouders- ]
Good Luck 3-1, Missers-Pup- 'pies 2-2, AB-(Optimisten 4-0, j
BZN-Riefie 2-2, Anco-Madon- i
na's 3-1. (y I bridge■ J|j
Distrikts Paren Competitie
Uitslagen en standen
na 2 wedstrijden:
Hoofdklasse
1. Fliek-Gorissen 59.74%
2. Crombag-Franck 56.98%
3. Beks-Kessels 55.68%
4. Ackermans-Hofhuizen

54.71%
5. dms. Hamers-Sniekers'

53.60%
Stand na 2 wedstrijden:
1.mw. Hendriks-Paalman Sitt.

112.26%
2. Ackermans-Hofhuizen V.M.

109.90%
3. Fliek-Gorissen V.M. 109.36%
4. Crombag-Franck Mijnstr.

107.55%
5. echtp. Habets Cor. 106.65%
6. Kirkels-Knoors ODS

106.50%
Eerste klasse
1.Brouwer-Quanjel 62.85%
2. echtp.v.d. Hoogen 62.41%
3. mw.Brands-Ostendorf

58.13%
4. dms.Beckers-Moonen

56.91%
5. Diederen-v.d. Weijer 56.47%
Stand na 2 wedstrijden:
1.echtp. v.d. Hoogen Sitt.

118.36%
2. Hageman-Onstenk V.M.

114.61%
3. mw. Houben jr.Houben Corr

114.41%
4. mw.Brands-Ostendorf Sitt

112.34%
5. dms. v.Eck-KitslaarODS

111.30%
6. dms. Beckers-Moonen
Mijnstr. 110.85%

’ schaken J
Schaakvereniging Brunssum
Uitslagen van ronde 21: H.
Meddeler-M. Didden 1-0, A.
Hendricks-G. Dorenberg 0-1,
G. Schaffhausen-L. Hendriks
0-1, F. Scheeren-J. Jeurissen
1-0, G. Huyzers-W. Blont 0-1,
L. Sawicki-H. Tilmans 1-0, F.
Duurvoorts-G. Dreier 0-1, J.
Schoenmakers-K. Hollander
0-1, R. Merx-R. Dohmen 1-0,
J. Dahlmans-P. Tissen 1-0, A.
Bosten-H. Smeets 0-1, B.
Braeken-K. Bauling Vz-'A, T.
Holka-T. Gransier 1-0, D. Bec-
ker-ext. wedstrijd 1-0, J.
Storms-Ernst Hanewald 0-1.
De stand t/m ronde 21: 1. H.
Meddeler 722, 2. G. Dorenberg
711,3. T. Notten 696,4.L. Hen-
driks 685, 5. F. Scheeren 650.

f / golfbiljart |
District Midden-Limburg
Hoofdklasse
Bl.Pantolona-BVO 4-2
Jagerslust-BVN 1-5
Madeira-BVE 0-6
BCW-De Kwartel 4-2
le klasse
De Inrit-Riva 3-3
Dennenoord-De Berg 3-3
BYE 2-Heytse 4-2
BVO 2-OBKK 6-0
Riva 2-De Grens 3-3
2p klsssc
BVO 3-Bl.Pantolona 2 3-3
De Klöss-BCW 2 3-3
De Lantaarn-De Hook 4-2
De Hoove-'tHukske 2-4
Jachthuis-Jagerslust 2 2-4
3e klasse
BVN 2-Jagerslust 3 6-0
OBKK 2-'tGevelke 2-4
Heytse 2-Meyel 5-1
3e klasse A
't Hukske 2-De Inrit 2 1-5
BVN 3-Donderberg 5-1
De Berg 2-De Zwaan 4-2
De Breer 2-Dennenoord 2 0-6
Standen
Hoofdklasse
BVN 11-22
BYE 11-16
Maasgolf 10-15
Black Pantalona 11-12
BCW 11- 8
De Kwartel 10- 5
Madeira 11-5
Jagerslust 11-3
le klasse
Riva 12-22
BVO 2 12-15
BYE 2 12-14
De Grens 12-14
Dennenoord 12-14
De Inrit 12-11
Heytse 12-10
OBKK 12- 9
De Berg 12- 9
Riva 2 12- 2
2eklasse
't Hukske 12-22
De Hook 12-19

Jagerslust2 12-18
De Lantaarn 12-13
Black Pantolona 2 12-13
DeKlöss 12-11
DeHoove 12- 9
BVO 3 12- 9
Jachthuis 12- 3
BCW2 12- 3
3e kfasse
BVN 2 10-19
Heytse2 11-16
Deßreer 10-12
'tGevelke 11-12
OBKK2 11-10
Jagerslust 2 10- 8
BVE3 10- 8
Meyel 11- 5
De Kwartel 2 10- 4
3e klasse A
Oad Hael 10-17
De Inrit 2 11-14
BVN 3 11-12
De Berg 2 11-12
De Zwaan 11-11
'tHukske2 11-10
Dennenoord 2 10-10
Donderberg 11-6
Deßreer2 10- 4
DISTRICT URMOND
Hoofdklasse
Oos Zitterd-Fortuna 1-5
Hollandia-Almania s—l
Brand Tav.-'t Krietje 4-2
Maasvallei-P. Val aan 5-1
Pappegey-Tropical 6-0
Eerste klasse
P. Val aan 2-Pappegey 2 2-3
Sittardia-BrandTav. 2 2-4
't Vöske-de Rails 0-6
deDuif-Maasvallei 2 2-4
Tweede klasse
Almania 2-Sittordia 2 4-2
'tTörp-'t Nestje 3-3
de Sjtaasje-de Meule ' 2-4
Derde klasse A
Auwt Einek 2-P. Val aan 3 3-3
deRails 2-'tVöske 2 2-4
VoasjenerH-BrandTav. 3 3-3
Braridpunt-Hollandia2 5-1

Derde klasse B
Sparto-Nieuwdorp 3-3
de Meulle 2-Oos Zitterd 2 1-5
Fortuna 2-Voasjener H2 5-1
DISTRICT
DE OUDE MIJNSTREEK
Ereklasse
Tolhoes-Kloth 5-7
B.Balke-A.G. Kirk 12-0
Hanneman-Pint 5-7
BGK-Olympia 5-7
G.Ridders-Stern 5-7
Hoofdklasse
Eikske-Sjörk 6-6
Odeon-Hanneman 2 3-9
Olympia 2-Overbroek 4-8
Kroon-OBK 6-6
Eerste klasse
Broenssem-Bocholtz 6-6
Trefpunt-Trefpunt 2 7-5
Pint2-Baantje 6-6
Wolfje-'tGaat 6-6
Groene Dal-B. Boys 9-3
Tweede klasse A
Dn Hook-Odeon 2 3-9
Singel-Singel 2 8-4
Tolhoes 3-D'n Duuker 6-6
Noben-Pannesjöp 10-2
Tweede klasse B
Auwe Maat-ENBK 4-8
A.G.Kirk 2-Eikske2 5-7
Olympia 3-Döpgere 8-4
OBK 3-BGK 2 9-3
Voelender-Geulke 3-9
Derde klasse
Dr Sjutt-Overbroek 5-7
Höfke-Pumpje 2 3-9
Kasper-OBK 2 9-3
ENBK 2-B. Balke 7-5
Eikske 3-Pumpje 5-7
Smeets-Rutjens 9-3

/ biljarten^
District Maastricht en Om-
streken KNBB
IA
KOT-De Klossers 5-2
Vriendenkring-BC Heer 5-2
MBV-Noorbeek 7-0
La Berceuse-MBV 2 3-4
1B
BC Heer3-deKeizer 5-2
Rheingold-BC Heer 2 5-2
Geulle-Ulestraten 2-5
BCM-Vilt 0-7
2A
Ulestoten 2-00 Itteren 0-7
Concordia-KOT 2 5-2
De Keizer 2-Aayt Wolder 2-5Nazareth-MBV 3 4-3
KOT/Voliere 2-Bunde 2-5
deRidder-BC Wolder 5-22B
De Klossers 2-KOT/Voliere0-7
OpdeKlos 2-Ulestraten3 5-2DenDuuker-AlüjdRaak 2-5
Bunde 2-St.Gerlach 3-4
OO Itteren 2-De Haverput 2

3-4MBV 4-Rheingold2 4-3
2C
KOT 3-Gronsveld 5-2BC Keer-Ulestraten 4 3-4
Rheingold 3-Op deKlos 3 4-3
Eijsden-Los Band St.G. 5-2
BC Heer 4-DOT 3-4
Vilt 2-Banholt 2-5
2D
KOT 4-Klavertje Vier 5-2Los Band Ey-BC Heer 5 5-2
Rheingold 4-Opde Klos 4 5-2
DOT 2-Vriendenkring 2 2-5
Gronsveld 2-Eysden 2 4-3
OO Heer-BC Sjaan 2 2-5
3A
De Keizer 3-Den Duuker 2 2-7
OO Itteren 3-'tHeukske 4-5
BCM 2-Rheingold 5 7-2
De Bookvink-Aayt Wolder 2

7-2
Sport-DeKlossers 3 2-7
3B
Eendracht-DeBookvink 2 4-5BCB 2-Banholt 2 0-9
KOT/Voliere 3-DeKeernel 4-5
AaytWolder 3-BC Wolder 2

7-2
3C
DeKetsers 2-DOT 3 7-2
KOTS-BCKeer2 7-2
Noorbeek 2-Altijd Raak 2 5-4
Banholt 3-BC Oost 4-5
Eijsden 3-LosBand Ey 2 4-5
4A
Aayt Wolder.4-'t Heukske 2 2-7
OO Itteren 4-La Berceuse 2 9-0
MBV 6-DeKlossers 4 2-7
De Haverput 3-BCM3 9-0
De Keernel 2-DeBookvink 3

2-7
4B
Den Duuker 3-DeKeernel 3

9—o
Wapen van Berg-BCB 3 6-3
Rheingold 7-Waalsen 7-2
De Bookvink 4-Nazareth 2 9-0
'tHeukske3-De Haverput 4

4-5
4C
Klavertje Vier 2-BCHeer 6 9-0
Noorbeek 3-DeKetsers 3 3-6
BC Sjaan 3-Los Band Ey 3 7-2
Los Band St.G.2-DOT 2 5-4
4D
De Ketsers 4-00 Heer 2 2-7
Los Band Ey 4-Klavertje Vier
3 4-5
Victorie-Noorbeek 4 4-5
Op deKlos 5-Concordia 2 4-5
5A
Vriendenkring 3-La Berceuse
3 4-5
Noorbeek5-KOT 6 5-4
Banholt 4-Victorie 2 4-5
Mergelland 2-00 Heer 3 7-2
5B
Heugem 3-'tDiekske 2-7
Aayt Wolder 5-De Bookvink 5

2-7
BC Sjaan 4-DES 2-7
'tHeukske 4-BCB 4 5-4
5C
Ulestoten 5-Concordia 3 7-2
De Keernel 4-Klavertje Vier4

5-4
Mergelland 3-DeKeizer 5 5-4

RheingoldB-Vilt3 2-7
DOTS-DES2 7-2
Driebanden Klein Groep A
KOT-Gronsveld 2 4-3
De Klossers-BC Heer 7-0
Vriendenkring 2-DeKeizer 0-7
Ulestraten-Nazareth 2-5
't Heukske-BCM 3-4
MBV 2-Vriendenkring 7-0 [
Driebanden Klein Groep B
Vriendenkring 3-00 Heer 2-5 1BCHeer3-KOT2 2-5
BCSjaan-BCHeer2 3-4 :
BCM2-MBV 4-3
Gronsveld-Noorbeek 5-2 i
MBV 3-Wapen van Berg 5-2 1
District Z.L. v.d. KNBB
Driebanden afd. A 'Sibbe-Luip 2-5 ;
Apollo-Modern 2-5
DDK-Grijzegr. 5-2 !Wolfrath-Volksh. 2-5 1
Born-Sibbe 6-1 1
Afd. B
Kantje-Meers 5-2 'Modern-Schinnen 5-2 'Kempke-Volksh. 0-7 .
Wilza-BCV 2-5 \
Afd. C
Waubach-Caramb. 6-1 ]
Kantje-Volksh. 2-5 j
Royal-Union 5-2 'ABC-DeVink 5-2 ,
St. Heerlen-Schaesb. 2-5 'Union-Waubach 2-5',
Afd. D
Schaesb.-Treffers 5-2 !
Carambool-OHVZ 5-2',
Vink-Voerend. 3-4 ]
W.rade-Kantje 7-0 ■Royal-Cebusto 6-1 1
Treffers-Caramb. 6-1 1
Voerend.-W.rade 2-5 1
IA
Societt.-Benelux 5-2 1
Wolfrath-Volksh. 2-5 |
St. Bavo-Schaesberg 0-7 ]
Waubach-Born 1-6 ]
1B
Maasband-Volksh. 2-5 J
Societt.-BBC 5-2 'BBC-BVG 5-2 ,
Volksh.N.Klossen 4-3 JSchaesb.-BCH 5-2
Academie-Maasb. 4-3 ,
IC
Volksh.-Butting 5-2 ,
Vr.kring-Klosje 5-2 .Z.B. Bock-Apollo 5-2 j
St. Heerlen-Juliana 5-2
St. bavo-Volksh. 4-3 !
Klosje-Eendr. 3-4 ,
Juliana-Vr.kring 2-5
2A ;
BVG-Maasband 7-0 1
Societt.-Sanderb. 7-0 1
Sanderb.-Wilhelm. 0-7 I
Bluf-Societeit 5-2 1
HGK-BVG 5-2 <2B
Heukske-Tjoba 4-3 <Wilza-Societeit 3—4 'Kempke-Quick 5-2 ]
2C <
Vr.kring-ABC 5-2 <Schaesb.-Waubach 7-0 !
L.Band-N.Klossen 3-4 ;
Keizer-Vr.kring 7-0 ,
ABC-L.Band 2-5
BCV-Schaesberg 3-4
Caramb.-Waubach 6-1
2D 'N.Klossen-Ransd. 3-4 .
Brunssum-ABC 5-2 ï
Lambertus-Z.B. Bock 7-0 !
Hofke-DJB 3-4 j
Keizer-Brunssum 5-2
Z.D. Bock-In't Ven 0-7 ',
2E
M. Gewanden-Volksh. 4-3 ■Sibbe-Schaesb. 5-2 "Schinnen-B.wapen 2-5 J
Volkshuis-Keizer 5-2 ]
Carambool-Hofke 2-5 'St. Hoger-Sibbe 4-3 ]
3A
Maasband-HGK 5-^1 \Wilhelm.-Volksh. 7-2 :
Eikeboom-Volksh. 7-2 ;
Wilza-Maasband 9-0 .
Heukske-Wilhelm. 2-7 ,
Meers-Statie 7-2 ■3B
Eikeboom-HGK 4-5 i
Wolfrath-Kempke 9-0 1HGK-Wolfrath 2-7 1
Kempke-Heukske 0-9 'Volksh.-Baandert 7-2 'Born-Eikeboom 7-2
3C
Irene-B.wapen 4-5
St. Hoger-Carambool 9-0
DDK-DJB 7-2
Treffers-BBC 5-1
ABP-Irene 5-4
BBC-ABP 2-7 i
3D
Eikhagen-OHVZ 7-2 ,
Schaesb.-Klimmen 5—4 ,
Vr.kring-ABC 4-5 :
DJB-BCH 2-7 i
OHVZ-Hoefijzer 2-7
BCH-Eikhagen 0-9 ,
4A
Maasb.-Wolfrath 9-0 .
Bluf-GONA 9-0 ]
Baandert-Holtum 2-7 >
Born-Bluf 4-5 ■Holtum-Wolfrath 7-2 \
BCH-Eikhagen 7-2 \
Bluf-Academie 0-9 'Irene-Cebusta 5—4
Touche-In 't Ven 4-5
Treffers-Apollo 9-0
Eikhagen-Cebusto 7-2
Keizer-BCH 2-7 :
Academie-Touche 4-5
Apollo-In't Ven 4-5
Eendr.-Treffers 5-4
4D 'DDK-Eikhagen 4-5
BCH-Brunssum 7-2
ABC-DJB 5-4
St. heerlen-Keizer 7-2 .
Eikhagen-BCH 7-2 ,
Keizer-DJB 6-3 J
DDK-In 't Ven 0-9
4E
M.Gewanden-Zwaantje 7-2 1
DDK-N.Klossen 5-4 1
Hofke-Stßavo 2-7 'Juliana-DDK 7-2 'BCH-Hofke 5-4 1
5A
Baandert-TIP 2-7 'Tjoba-Eikeboom 6-3 ]
5B
Carambool-GONA 7-2
Kempke-N.Klossen 2-7 1
Beatrix-Kempke 7-2 1
Hoefijzer-Heukske 7-2 1
Hoefijzer-GONA 7-2 <Keizer-B.wapen 2-7 1
M.Gewanden-N.Klossen 4-5 1
5C 1
N.Klossen-Caramb. 9-0 ]
Schaesb.-Apollo 7-2i
Hoefijzer-Irene 2-7 1
DJB-N.Klossen 7-2 1
Apollo-Carambool 9-0'\
Int Ven-Schaesb. 4-5 (
Middenlimburgse Biljart
Bond I
Hoofdklasse I
'tStiftl-'tßlaakvenl 6-0 1
OVUI-Montofrt2 4-2]
Boekoel 1-OVU 2 2-4 1
Roggel 1-Paerdstal 1 6-0 1
Grathem 1-DOSI t 2-4 i
le klasse A
M'beek 1-Thorn 1 6-0 ]
Herkenbosch 1-Mereveld 1 2-4 'Haelen 1-Maasbracht 1 0-6 "Wessem 1-Joppe 1 2—4 'le klasse B
Beegden 1-OVU3 2-4
Roggel 2-Swalmen 1 2-4 'Los Band 1-Boekoel 2 4-2 '.
Internos 1-Crescendo 1 2-4
Odilia 2-KOTI 4-2 ]
2e klasse A <Crescendo 2-DLV 1 2-6 ,
Mereveld 2-Leveroy 1 8-0 ]
Taverne 1-Vriendenkring 1 0-8 ]
OVS I-Veldpoort 1 2-6 ]
HoenDenl-Montofrt3 3-5 ]
2e klasse B
Montfort 4-Wessem 2 2-6 <
Walhalla 1-Maneslust 1 2-6 .
Maasbracht 2-Roermond 1 8-0 "

ONA 1-Ketelbink 1
SterDel-KOT 2
2e klasse C u I
Hock Den 2-TOP 1
Ramona 1-Haelen2 -^MDDD 1-StevelDe 1 J.; I
Meijel 1-Allerhand 1 I
Smids De 1-Grathem2
2e klasse D ±J,%
Odilia 3-Beegden 2 ,j
Wilhelminahof 1-Karot 1
Stevensweertl-OVU4 jj
Klumpke't 1-Joppe 2 [\
2e klasse E U
Baexeml-DOS2
Internos 2-ONA 2
Casino 1-Servaas 1 jj~Pumpke I-Tramhalte 1 |
Wessem 3-G'rathem 3 1
2e klasse F %iKOT 3-Oranjeteam 1 y\
Karot 2-Veldpoort 2
Peel Del-Avanti 1
Thorn2-OVTI - .
TOP 2-Montfort5 I
2e klasse G
Paerdstal 2-TOP 3
Hom I-Heel 1 ~ jJ)
Mijnheerkens 2-Roggeló
Sport De 1-Beegden 3
Vlodrop 1-Odilia4
2e klasse H
Joppe 3-Roermond 2
Nunhem 1-Meijel3 |
Oude Molen 1-Posterho» y. "Swalmen 2-DES 1
Stift 't 2-Beegden 4
3e klasse A fri
KOT 4-Klumpke't 2 2J
Buggenum 1-Amicia 1 Ij
DDD 2-Boekoel 3 2JfiLeveroy 2-Maasbracht 3 i
Posterholt 2-Crescendo i Ij
3e klasse B
Maneslust 2-Crescendo 4 jj«
Ramona 2-Tramhalte 2
Amicia 2-HoekDen 3 -ui*
Ketelbink 2-Montodrt b
TOP4-Joppe4
3e klasse C j-t
Grathem 4-Wessem 4
Avanti 2-Internos 3
OVT 2-Graanbeurs 1 lBr.Quellel-Herkenb.2
Oranjeteam 2-Bergske t
3e klasse D »4
Tramhalte 3-Sport De 2
Graanbeurs 2-SterDe 2
Walhalla 2-Roggel4 }J
Veldpoort 3-DDD 3
3e klasse E
Klumpke't 3-Thorn 3
Pumpke 2-Ketelbink 3 yj
Oranjeteam 3-Allerhand^
Heel 3-Meijel 4 j-<
ONA 3-Smids De 2
3e klasse F , yi
Stevensweert2-GraafDe' jj
Volharding 1-ABC 1 fri
Maasbracht4-Ramona 3
Ster De3-Wilhelminahol t
Sport De 3-Klumpke 't*3e klasse G y
TOP 5-Herkenbosch 3
Peel de2-OVS 2 fi
M'beek 2-Thorn4 2J
DMBI-Horn2 $1
DOS 2-Baexem 2
3e klasse H
Smids De 3-Süft 't 3 jJ
Stevel De 2-Vr.kring2
Karot 3-Haelen 3
ABC 2-Nunhem 2
Crescendo 5-Wessem 5
4e klasse A j
Joppe 5-Swalmen 3 ,■■
Avanti 3-DMB 2 fJ
Los Band 2-Vlodrop 2
Amicia 4-OudeMolen 2 jj
Beegden 5-Odilia 5

4e klasse B
HeeH-Panheel 1 oj-t'
Boekoel 4-Brand's QueHe*^
Wilhelminahof 3-M'beeK ■> 2iVriendenkring 3-Baexem
Ketelbink 4-Hoek Den 4

4e klasse C y
Odilia 6-DLV 2
Rithol-SportDe4
Baexem 4-DOS 4
Casino 2-Oranjeteam 4 pi
Thorn 5-Paerdstal 3

4e klasse D
Haelen 4-Hoek Den 5 jA
Graanb. 3-Stevensweert "> ]/
Stevel De 3-Buggenum 2 J
Maneslust 3-Los Band 3 jj
DLV3-GraafDe2
4e klasse E trDMB 3-Stift 't 4 6--
Ankerpl. 1-Doorstoters 1 jj
Allerhand 2-OVS 3
DLV 4-LosBand 4
OVU 5-Paerdstal 4

4e klasse F
Wessem 6-ONA 4
Swalmen 4-Grathem 5
KOT 5-Internos* . r.
Tramhalte 4-GraafDe i
DLVS-Klumpke'ts
4e klasse G
Grathem 6-SterDe 4
Stift 't 5-Pumpke 3 8-
Karot 4-ABC 3
Swalmen 5-TOP6

le klasse H </:Paerdstal 5-Smids De 5
Herberg 1-Vriendenkring y
Maneslust 4-Centrum.l &■
Doorst. 2-Oude Molen 3 %iGraafDe 4-Tramhalte 5

4e klasse I
Jpppe 6-Vlodrop 3
Walhalla 3-Casino 3
Veld'tl-Veldpoort 4
Panheel 2-Maneslust 5

DB-klasse A V
M'beek-DMB jD"
Los Band 1-OVU V
OVS 1-Vriendenkring %*
Ritho-OVS 2
DB-klasse B
De Smids-Old Timer )(v
't Stift-Ketelbink r
Heel-DLV r
Panheel-Los Band 2

De Dubbele cijfers
Kader 38/2
W. van Gemert. g5.0,
Grathem 57/2 26#
L. Hendrickx. Boekoel B Ji
H. Oelers, Stift
E. v.d. Beek, DOS g>
H. Oelers, Stift p.<'
J. van Eek, Roggel ,j/
W. Stams, OVU
Hoogste serie
W. van Gemert, \#
Grathem

Libre 55.j:
D. Koelen, OVU t\X
M. Puts, M'beek tf,^
F. Hendrickx, Boekoel
P. Janssen,LosBand 24>.
P. Coenen, Montfort jj.O'
A Leenders, Joppe {$£
}. Frencken. M'beek jgö,
B. Dierx, Wessem iMJF Gubbels, OVU tf&J. Fonke. Crescendo j7>
L. Vullers,Roggel p-
A. Dierx, Thorn js>,
L. van Alem,Maasbracn' ;■
J. van Dooren, Stift M
A. Duitsers, Grathem j j.5
C. v.d. Weerden, Joppe jj,."
J. Boonen, Veldpoort jjf
P. Kessels, Ketelbink ,o>
C. Peters, DLV jO.o'
J. Tellers, Herkenboscn
Hoogste serie
D. Koelen, OVU
B. Dierx,Wessem
L. Vullers. Roggel K
F. Hendricks, Boekoel fl
C.vd. Weerden, Joppe fl
J. Frencken. M'beek
J. Fonke, Crescendo



titel met 49,20 punten. „Ik ben
blij dat vandaag alles bijzonder
goed gelukt is. In de nieuwe or-
ganisatie probeer ik het dit jaar
in de A-lijn," aldus Maurice.
In de jongste categoriën werden
de titels gewonnen door Robin
Geersema (Olympia), Ivo Kil
(KDV) en Ronald Limpens
(Swentibold). Bij de turnsters
waren de Sittardse favorieten af-

Junioren: 1. R. Geertsema (Olympia)
41.90; 2. M. de Haas (Swentibold); 3. J.
Schurmann (Olympia).
Jongens: 1. J.Kil (KDV) 37.30; 2.R. van
de Bosch (KDV) 36.60; 3. D. van Stem
(Eendracht) 36.45.
Aspiranten: 1.R. Limpens (Swentibold)
30.20; 2. J. Hofkins 28.65 (Echt); 3. J.
Corputty (Echt) 38.40.
Turnsters:
Junioren: 1.A. Rutten (Echt) 30.90; 2. A.
Peeters (Echt) 30.55; 3. J. Gelissen 28.45.
Meisjes: 1.Fox (KDV) 32.10; 2. D. Reijn-
ders (Echt) 31.50; 3. W. Berkers (KDV)
29.80.
Aspiranten: 1. S. Gutsche (KDV) 32.75;
2. P. Caumon (KDV) 31.50; 3. S. Peters
(KDV) 29.75.
B-categorién:
Dames: 1. C. van Schendel (Fidelitas)
29.65.
13- en 14-jarigen: K Boeken (Patrick)
28 9512^en 13 jarigen: L. Brentjens (Patrick)
30.65.

Van onze medewerker PAUL DEMELINNE

Veel inzet bij
reserves VCH

Ondanks nederlaag Heerlense volleytieners:

Van onze medewerker
PIERRE SWERTS

" MIDDELBURG - Bij OeMoe-
MeNoe Middelburg heeftRugby-
club EMRC een ruime overwin-
ning behaald, in een te harde
wedstrijd: 3-34. Vooral van de
kant van OeMoeMeNoe, waarvan
de voorwaartsen het meer op de
spelers van Maastricht dan op de
bal voorzien hadden. Concurrent
Tilburg won ook, 13-0 tegen The
Ducks, waardoor The Ducks vrij-
wel kansloos is geworden. De
concurrent van Heerlen Sport-
Rugby, Bulldozers, won de moei-
lijke uitwedstrijd bij Wallaby's:
16-54.

" Ondanks deze smash wist Peter van Soest (op rug gezien), zijn partij niet te winnen.
Foto: WIM KÜSTERS

" Moment uit de ontmoeting tussen Pancratiusbank/VCH en Miniware.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Victoria richting reddende oever
Hoensbroekse badmintonwinst in laatste thuiswedstrijd

Pancratiusbank/VCH 3 blijft een
voorname . kandidaat voor het
kampioenschap in de derde divi-
sie. Rooyse VK 2 had geen schijn
van kans tegen de soepel draaien-
de Heerlense routiniers: 3-0 (15-7,
15-8, 15-8). Het treffen tussen Da-
tak/VCL en Letro/Oikos 2 ontwik-
kelde zich tot een krachtmeting
die tot de allerlaatste seconde
spanning opleverde. Uiteindelijk
werd de thuisploeg een opslag-
fout bij 13-14 in de barrage fataal:
2-3 (9-15, 15-10, 5- 15, 15-9, 13-15).
Datak/VCL 2 maakte niet de fout
hekkesluiter Polaris te onder-
schatten. Zuinig en degelijk spe-
lend won de equipe met 3-0 (15-5,
15-7, 15-6).

Met nieuwkomer Ingeborg van
Schijndel(14) als stand-invoor de
lichtgeblesseerde Chantal Daut-
zenberg, zette Pancratius-
bank/VCH 2 een stevig openings-
offensief in. Vooral Vicky Sterk
had een groot aandeel in de per-
spectiefrijke 10-4 voorsprong.

Van onze volleybalmedewerker

HEERLEN - Hoewel de bevesti-
ging in de vorm van meer wed-
strijdpunten nog steeds op zich
laat wachten, ontwikkelt het spel
van de jonge Pancratius:
bank/VCH 2 ploeg zich nog steeds
in opgaande lijn. Zaterdagmiddag
weerden de Heerlense tieners zich
opnieuw met verve, maar mani-
festeerde zich tegen een strijdlus-
tig Rooyse VK wederom het logi-
sche manco aan ervaring en vast-
heid: 1-3 (11-15, 10-15, 15-8, 11-15).

Rooyse VK veranderde prompt
van taktiek, ging verder van het
net af aanvallen met gebruikma-
king van het Heerlense blok. Een
variatie waar de thuisploeg geen
afdoend antwoord op wist te vin-
den: 11-15. De met veel inzet op-
gebouwde marge in de tweede
ronde (9-6), smolt door passfouten
te snel weg: 10-15. De spirit in het
team van coach Jos Geraedts was
evenwel niet gebroken. Onver-
droten werd de aanval gezocht:
15-8. In de laatste periode nam
Rooyse VK het heft weer in han-
den. De thuisploeg bleef met be-
wonderingswaardige inzet tot het
laatste fluitsignaal uitstekend
partij geven: 11-15.

- Bijzonder
was Jeffrey Stevens

Hian Sport Limburg), tijdens
Qet judotoernooi van Margraten.
ndanks een handblessure, hij

, *s met de zijkant van zijn rech-
in glas gevallen waar-

°°r het uiterst moeilijk was om
verwurging aan te leggen,

f af hij zijn tegenstanders geen
Lnkele kans.
j^nburgs dames-kampioene
5„lcole Bitsch won de klasse tot
j*kilogram. In de open klasse

ze opnieuw tot een goede
door tot in de finale te

Peraken. Hier moest ze echter de
jjTa cht ondervinden van de
J^irnmense Sandra van de
j°ot. Nadat Bitsch op voor-
zong was gekomen probeerde
/arï de Goot enkele keren een
houdgreep aan te leggen. Bitsch

elke keer de dans
£aar in de laatste fase van de
*edstrijd ging ze toch, zij het
.lriJdend, ten onder tegen Van
deGoot.Vlagen-■>gens urn n jaar.
M 1.35 kg. C: 1.R. Prevoo (Simpelveld).

t/m 16 jaar:
h." kg: 1. M. Lennartz (Simpelveld).
besjes boven 16 jaar:
"oven 56 kg.: 1. S. van de Goot (Klim-

-1 klasse Heren t/m 17 jaar:
O*.' Van de Goot (Klimmen).
j Wn klasse Dames:
£*>.van de Goot (Klimmen).

tot 65 kg.: 1. R. Godschalk

Judoka Van
de Goot
sterk in

Margraten

a J^ERLEN - De volleybalderby tussen Pancratiusbank/VCH
A P Miniwafe/HBC boeide slechts korte tijd. Anderhalve set,

jh
n§ waren beide teams aan elkaar gewaagd. Daarna vloeide de

A :anriing weg uit de krachtmeting en domineerde de titelpre-: ?dent uit Heythuizen: 1-3 (15-11,11-15, 6-15,5-15). Datak/VCL
~;izoen weer een uitwedstrijd.

libinatie
PVC/Blokkeer onder

5, 12-15, 12-15).
e afwezigheid van Huub van de
euvel (griep) en Jos Knoop (bles-
u-e) vormde een gevoelige aderla-
ng voor Pancratiusbank/VCH. Via
aymond Cremers en Roel Maas
wam de .rjpeningsronde verdiend

i handen van de thuisploeg: 15-11.
ces Bosch, coach van de Midden-
mburgers, zette vanaf de volgende
■eks noodgedwongen het niet fitte
isisduo Henri Veltmans en Mar-
;ls Hagens in. Na een 7-7 tussen-
and kwam er langzaam tekening

i de strijd, met name door toedoen
m Riem Frielink: 11-15. De winst
id een bevrijdende uitwerking op
[iniware/HBC dat na de hervatting
)ber maar effectief spelend, de
luisploeg in een stevige omklem-
dng nam: 6-15 en 5-15. Pancratius-
ank/VCH coach Huub Hollands:
Ne hebben ons stukgeslagen op de
schte netverdediging."
k voelde dat er een ommekeer in
e lucht zat. De ploeg begint lang-
lam te wennen aan het feit dat we
ïeller zijn gaan spelen," oordeelde
jeler/trainer Harrie Smeets van
atak/VCL na de zege op
VC/Blokkeer. De winst betekent
;n forse morele opsteker, omdat
ntsnapping uit de bedreigde zone
eer onder handbereik is gekomen.
atak/VCL opende sterk met een
pslagserie van JoostDoensen: 1-7,
taar kon die marge door zwak
lokkeren niet vast te houden: 15-
-1. Onder impulsen van Harrie
meets verwierf Datak/VCL een
/erwicht aan het net. De blokorga-
isatie van PVC/Blokkeer kon het
lidelijke aanvalstempo niet meer
ghouden: 7-12. Een beeld dat ook
i de laatste twee rondes (15-12, 15-
-2) ongewijzigd bleef,
eontmoeting tussenLedüb en Da-
ik/VCL 2 had, met een blik op de
inglijst, eveneens een beladen ka-
ikter. De ploeg van coach Wim
hewissen won moeizaam met 2-3
5-17, 15-10, 15-10, 12-15, 11-15). De
panning beheerste lange tijd dit
effen, waarin de Datak/VCL reser-
es met enig fortuin de eerste set
innensleepten (15-17), om vervol-
ens in het defensief gedrongen te
'orden.

Eagles in mineur

HOENSBROEK - In een geweldige
ambiance speelde badmintonclub
Victoria haar laatste thuiswedstrijd
van deze competitie. Tegenstander
was het Haagse Drop Shot, waarte-
genVictoria nog iets goedwilde ma-
ken, gezien de geflatteerde neder-
laagvan twee weken geleden in Den
Haag. Daarnaast moest Victoria
winnen om behoud van het hoofd-
klasseschap in eigen hand te hou-
den.
Begeleid door toeters, bellen en
veelvuldig applaus speelde Lim-
burgs kampioen Robert Ploeger de
beste wedstrijd van dit seizoen te-
gen Bas van Barneau-Sythoff. Ro-
bert speelde erg geconcentreerd en
zonder ook maar een moment te
verslappen declasseerde hij de
Haagse international. Wiel Hanssen
speelde een tactisch zwakke wed-
strijd tegen de technisch begaafde
Luc van Wanrooy en verloor de der-
de set met 15-11. Dion Polman won
daarna zijn eerste partij in de hoofd-
klasse; slachtoffer werd Frits Neu-
teboom, die de getergde Polman
niet kon volgen. Peter van Soest en
Nicolevan der Jagt verloren vervol-
gens terwijl Marga Notermans gede-
cideerd Daisy Pfefferkom opzij zet-
te. De stand was toen 3-3. Trainer
Franz-Josef Breuer had op 4-2 gere-
kend en het ongenoegen was van
zijn gezicht af te lezen.

" VELDWEZELT (B) - De judo-
senioren van Kodokan (trainer
Martin Schonewille) zijn weer te-
rug op hoog niveau. Nog niet op
de eerste plaatsen, maar tijdens
een internationaal tournooi in
het Belgishce Veldwezelt wisten
de judoka's zondag diverse prij-
zen in de wacht te slepen. In een
zware poule tot 86 kg haalde An-
dré Knuit de derde plaats, even-
als Otilio Dussel die in de poule
tot 71 kg. goed judo liet zien. Re-
né Veldhuizen, met zijn 34 jaren
ingedeeld in een poule met jon-
gere judoka's, wist ook al een
eervolle derde plaats te behalen.
Alleen Hub Kessel slaagde er
niet in, in zijn poule beslag te leg-
gen op een ereplaats.

Na de beide herendubbelspelen was
de stand nog steeds in evenwicht,
4-4, hoewel Wiel Hanssen en Peter
van Soest voor een voorsprong had-
denkunnen zorgen In de beslissen-
de derde set lieten zij twee match-

J^UNSSUM^Vorigseïzoerïging
n *nig team met lood in de schoe-
Se] 9richting Brunssum. De plaat-

L«i favoriet De Brunssum
eni wist namelijk steeds voor
ga

ge verrassing in de over-
tgj'gsklasse te zorgen. Een ja£tr la-

vechten de adelaars voor klas-
behoud maar lijkt het doek na
fini^derlaag tegen OBC Oss II de-

ll«ef te vallen.
Q£ Eagles blijft dit seizoen niets

Vertrekkende spelers,
,'angrijke starters in de zieken-
Sr.fi8 en dus een gedecimeerde
oriersgroep vormen de grootste
t^takels in de race tegen het to-
QbVerval. Tegen dereserves van
h^- Oss konden de Brunssum-ers even de noop koesteren op
,j h draagelijk resultaat maar mid-
lo? tweede helft zakte het stuur-
sv e team volledig weg. Zonder
fans Weibel kwamen de Eagles

ïnernsfa!
fiteerden de Brabanders door een
20-punts voorsprong te nemen die
bij het laatste fluitsignaal nog
steeds op het scorebord prijkte
(61-81).
Een klasse lager strijden de reser-
ves van Braggarts en het Kerk-
raadse Kepu-Stars om de hoogste
eer. Braggarts II verloor in Weert
haar vierde wedstrijd van dit sei-
zoen tegen het derde team van
ere-divisionist Miniware BSW
(89-90). Helaas voor de Heerlena-
ren zat het venijn in de staart en
barstte de wedstrijd in de slotfase
pas open. Door Maastricht de las-
tige klip Kimbria IV te omzeilen
vestigde Kepu-Stars zich even-
eens in de kop van de eerste klas.
De 62-66 overwinning werd ech-
ter niet op basis van klasse be-
haald, maar puur door de nimmer
aflatende vechtlust.

points liggen. Franz-Josef Breuer
zag het toen duister in maar wees
zijn pupillen op hun plicht. Het pu-
bliek zorgde vervolgens voor het
volgende 'zetje. De Victorianen
knokten vervolgens voor wat zij
waard waren en niet zonder resul-

taat. Het damesdubbelspel werd
een zwaar bevochten driesets zege
en beide gemengddubbelspelen
werden overtuigend gewonnen, zo-
dat een 7-4 overwinning voor Victo-
ria op het scorebord verscheen.
Met nog een wedstrijd te spelen is

hoofdklassebehoud binnen hand-
bereik. In de eerste klasse van de
landelijke competitie werd BC Uni-
ted Venlo kampioen, in de tweede
klasse BC Victoria 2, in de derde
klasse BC Roermond en in devierde
klasse BC Bocholtz '77.

Van onze medewerkerPETER HEUSSCHEN

Doelman van BSV
blessure-grossier

Antoine Janssen trekt het ongeluk aan JC. Deze had hem in het blad
Voetbal International teklein ge-
noemd voor een carrière als doel-
man in het profvoetbal. „Maar ik
ben toch echt 1.76 meter groot en
niet 1.50 meter zoals Baan dat
verkondigde." In een pinnige
briefaan deredactie van het blad
ventileerde Antoine zijn woede
over zijn oude trainer. Inmiddels
kan hij weer lachen over de affai-
re.

BRUNSSUM - Soms kan het
even tegenzitten in het leven.Tot
die ontdekking is de 21-jarige
Antoine Janssen inmiddels wel
gekomen. Vorige week donder-
dag liep de BSV-doelman tijdens
detraining tegen een medespeler
op en brak prompt zijn been. Hij
is net als zijn professionele colle-
ga Van Breukelen voor de rest
van dit seizoen uitgeschakeld.
Binnen een tijdsbestek van twee
jaaris dit zijn derde forse blessu-
re. Eerder mocht hij het 'genoe-
gen' smaken van een gebroken
duim en een dubbele beenbreuk.
Een grossier in blessures.

In het laatste jaar dat hij bij Roda
JC voetbalde begon zijn lijdens-
weg. Bij een wedstrijd van het
tweede tegen Den Bosch scheur-
de hij bij een actie zijn mediale
banden. Daarvoor nooit een
centje pijn gehad. Ook niet toen
hij drie jaar lang in het Neder-
lands jeugdelftal in de goal
stond. Echt fout ging het pas na
zijn overgang naar BSV. Even
daarvoor maakte hij nog ruzie

met trainer Rob Baan van Roda

Tussen zijn eerste (dubbele)
beenbreuk en de laatste bij zijn
nieuweclub BSV zat ook nog het
'kleinere' werk. Bij een zaalvoet-
balwedstrijd kreeg hij een bal te-
gen zijn duim. Een stalen pin
moest er aan te pas komen om
het gebroken uitsteeksel weer in
het gareel te krijgen. Hij blijft
vrolijk. „Ik heb het bij BSV best
naar mijnzijn zin. Maar ooit hoop
ik toch nog ietsje hoger te voet-
ballen.Maar eerst wil ik wel mijn
MEAO-certificatenstudie afma-
ken en voor een baan zorgen."

Net als zijn behandelende arts in
het St.-Gregoriusziekenhuis be-
grijpt de BSV-goalie het niet
goed. De breuk is op exact de-
zelfde plaats ontstaan als de
oude. „Terwijl", hij grijpt een
blocnote en een pen, „er bij ge-
heelde breuken altijd verdikkin-
genontstaan. Je zou toch denken
dat het been dan op een andere
plaats breekt." Zijn tekening on-
derstreept dat collectieve onge-
loof nog eens. .

voorgoed aan de wilgen zou han-
gen. Begrijpelijk omdat behalve
deze misèret ook haar andere
zoon aan het sukkelen geslagen
is.Hij werd deze week in Utrecht
operatief geholpen aan zijn ge-
scheurde enkelbanden. Ook een
doelman, al speelt hij niet bij de-
zelfde club als Antoine. En dan
laten we de blessures van Pa
Janssen als oud doelman maar
even buiten beschouwing. Niet
écht feest dus bij de Janssens.

Toch maakt Antoine geen aange-
slagen indruk in de woonkamer
van zijn ouderlijk huis aan de
Keizerstraat in Brunssum-
Noord. Dit in tegenstelling tot
zijn moeder die het liefst zag dat
hij zijn keepershandschoenen" Antoine Janssen zit voorlopig nog wel even op de bank.

Foto: FRANS RADE

Maurice Quaedvlieg
zonder tegenstand

sport kort

Miniware/HBC te sterk voor Pancratiusbank/VCH

SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
sport

Dinsdag 24 januari 1989 "17

wezig, omdat zij zich optimaal
willen voorbereiden op de natio-
nale titelstrijd. Kracht door Vol-
harding werd de' succesvolste
vereniging bij de turnsters.

Uitslagen heren: 1. M. Quaedvlieg (Een-
dracht) 49.20; 2. N. de Wit (Swentibold)
36.30; 3. J. Übachs (Olympia) 33.50.
Heren jeugd: 1. R. Wnuck (Eendracht)
44.70; 2. Janssen 43.20; 3. P. Bodelier
42.00.

Volleybalderbykan niet boeien
BRUNSSUM - De laatste turn-
kampioenschappen van het dis-
trict Heerlen zitten erop. Dank-
woorden van voorzitter Leo Ze-
guers waren er dan ook voor al-
len, die in de afgelopen zestig
jaar op welke wijze dan ook ak-
tief waren geweest voor dit dis-
trict. „Als provinciale afdeling
van deKNGB hoop ik u allen het
volgend jaarweer terug te zien",
aldus voorzitter Leo Zegers die
ook dankwoorden sprak aan het
adres van Don Bosco Brunssum,
dat met de organisatie van deze
laatste districtswedstrijd haar 60-
-jarige jubileumvieringbegon.
Bij de turners turnde Maurice
Quaedvlieg (Eendracht Kerkra-
de) een van zijn sterkste wed-
strijden en prolongeerde zijn

1 limburgs dagblad



ton beginnen. Vorig seizoen werden
95 overwinningen behaald, waarvan
er acht, onder meer de klassieke
Drie-Landen-Omloop, door de 20-
jarige Raymond Meijs werden buit
gemaakt. Voor het komende sei-
zoen heeft de Valkenburger hogere
verwachtingen: „Dit jaar hoop ik
door te breken. In de vorige twee
seizoenen kwam ik te laat in vorm,
nu wil ik het hele seizoen presteren.
Ik heb nog nooit zo serieus overwin-
terd. Ik hoop dat ik mede daardoor
al snel in grote wedstrijden resulta-
ten boek. Als ik een goed seizoen
kan rijden hoop ik dat er interesse
komt vanuit de prof-wereld".

" Op verzoek van het ministerie van WVC vindt bij een aantal cluf
uit het betaald voetbal een onderzoek plaats naar het welen weeJf j»

supportersgroepen. MW is een van die clubs.De fanclub Angel Si
heeft zich inmiddels bereid verklaard aan het onderzoek mee te we
ken en zoekt langs deze weg jongerent/m 27 jaar, die aan het ProJ!L
willen meewerken. Zij ontvangen hiervooreen vergoeding van dertij
gulden. Tot vrijdag kan men zich aanmelden bij de fanclub Ang
Side, S 043-212424.

MAASTRICHT - De Maastrichtse gemeentepolitie heeft in en ron
het Geusseltstadion een compleet elftal supporters aangehoude "Het waren zeven MW- en vierPSV-supporters, die met stenen g°°'
den, aan auto's vernielingen toebrachten, met vuurwerk smeten.e
daarbij naar links en rechts met knuppels sloegen. Verrijkt met cc
proces verbaal mochten ze weer naar huis.

Van onze medewerker
TON VAN NUNEN

AMSTERDAM - In de RAI in Am-
sterdam werd gisteren één van Ne-
derlands sterkste amateur-ploegen,
Koga-Miyata, gepresenteerd. Stra-
lende middelpunten waren de twee
Limburgers Raymond Meijs uit Val-
kenburg en Robert Rademakers uit
Jabeek, die beiden een beschermde
positie innemen in het uit zestien
coureurs tellende team. In de equi-
pe die in 1987 en 1988 merkenkam-
pioen werd, is nog een derde Lim-
burger opgenomen en wel Sjef Mol-
ling uit Ülestraten die als assistent-
ploegleider fungeert.

Ploegleider Egbert Koersen stak
niet onder stoelen of banken dat hij
dit seizoen veel verwacht van Meijs
en Rademakers: „Raymond heeft
twee leerjaren gehad en moet dit
jaar gaan oogsten. Ik verwacht veel
van hem. Robert Rademakers heeft
evenals Meijs de kwaliteiten om be-
roepsrenner te worden. Vorig sei-
zoen kende Robert veel pech, in het
komende seizoen zal hij bewijzen
dat hij tot de betere amateurs van
Nederland behoort".
De Koga-Miyata-ploeg gaat aan haar
derde seizoen in het amateurpelo-

Robert Rademakers vindt het fan-
tastisch van de ploegleiding dat ze
hem niet heeft laten vallen, omdat
hij door blessures nog niet heeft
kunnen presteren. Rademakers: „Ik
heb vorig seizoen drie criteria ge-
wonnen, maar dat slaat niet aan. Dit
seizoen wil ik mij in grote wedstrij-
den van voren presenteren, mits ik
van pech verschoond blijf. Want
door dieellende van vorig jaar moet
ik mij dit jaar opnieuw bewijzen.
Klasse dat de Koga-Miyata-leiding
het vertrouwen in mij heeft behou-
den. Alleen al daarom sta ik te pope-
len van ongeduld om de ploeg-lei-
ding iets terug te geven".

Twee doden en vijf gewonden na nieuwe stuurfout Italiaan Fiorio

'Monte' in mineur
i Lars-Erik Torph

" HEERLEN - Atleet Ed BUj^
die afgelopen weekeinde W r
het NK veldloop voor stude" .f
beslag legde op de derde Pa?vónvan Unitas overgestapt naar A

" MONTEVIDEO - Penarol
Montevideo is door een r". c.
overwinning (5-0) op Hurucanp . \
go voetbalkampioen van Umß^j /geworden. De club kwalificc. fl|j
zich daardoor voor het toernoOj.
de Zuidamerikaanse beker. s
genoot Nacional, dat PSV van
wereldbeker afhield, was r' $
streeks geplaatst als Zuida»
kaans titelhouder.

" DENVER - De International
cycle Classic, de meest v^^rs-staande Amerikaanse etapPeK^]a«
bekend onder de naam Coors \

sic, is met de ondergang bedr_»
Organisator Michael Aisner " jjj.i
nog steeds geen nieuwe no j'
sponsor gevonden. Coors troK gi
vorig jaar terug om de renner
LeMond te gaan sponsoren-

" CRANS-MONTANA - Een » |,
tal sportartsen, onder wie hei
rendeel van de doktoren var jjjJ
grote wielerronden, heeft z
dens een symposium in het & $
serse Crans-Montana voorsta\ ..
getoond van onverwachte °?^jjl-
controles van sportlieden. Sfsen willen komen tot een ë°ca. #
teem van van controleren ai
sportmensen in voorbereiding
op belangrijke wedstrijden.

" WIJK AAN ZEE - Gisteren „j
de afgebroken partijen uitgesP
voor de grootmeestergroep " p
het Hoogovenstoernooi. Bes
ten: Campora - Lau 1/2-1/2; FeOjg
wicz-Campora 0-1. Stand: *" {? j/i
son en Fedorowicz 4 1/2 Pnt;^ ü jjf'
en Nijboer4; 5. Campora en r-^f
1/2; 7. Dokojan 3; 8. Van der ►> „
ren en Armas 2 1/2; 10. AndrU"
Bosboom 1 1/2; 12. Rogers 1-

" MIAMI - San Francisco
voor de derde keer binnen *, j{
jaarde strijd om de SuperB° [jif
finale van hetAmerican FootD ~de Verenigde Staten, gewon■ .
De San Francisco '49ers' yengj,
gen in Miami in de eindstrijd
cinnati met 20-16.

" DEN HAAG - Hoewel de *,
strijden om de wereldbeker z vo|
men in Emmen bij gebrek aa
doende belangstellingzijn aj" s\iikomt de Olympische vlinder^kampioen Anthony Nesty . e|i
naar Nederland. De nationale
van Suriname arriveert zater° .^fjanuari op Schiphol en zal n^
bij het bijeenbrengen van ê c j[i
voor de uitbreidingvan spon
teiten in Suriname.

" HEERLEN - De kersverse
derlandse A-speler Rob van Wg
uit Heerlen, die het komende .
zoen ook de Heerlense tenms j
niging TVON gaat trainen, '^zijn single in de Duitse g
bandsklasse weer met ëern,a^ v>
wonnen. Hij won met 6-2, ">'
de Joegoslaaf I. Ancic. (1
Duitse teamgenoten van Scji' jj

z/Weisz Köln liet hij tegensta ,
Grün/Weisz Bergheim met o'^het 'gravel' bijten, waardoor
promotiekansen stegen.

Dode Zweed blijkt
collega-coureur
Lars-Erik Torph

MONTE CARLO - De trieste
balans van twee doden en vijf
gewonden, van wie één ern-
stig, heeft op de tweede dag
van de 57e rally van Monte-
Carlo de sportieve verrichtin-
gen geheel naar de achter-
grond gedrongen. De Italiaan-
se Lancia-coureur Alessandro
Fiorio, die zondag ook al twee
personen had aangereden, ver-
loor binnen 24 uur opnieuw
door onbekende oorzaak de
macht over het stuur. Hij reed
een ravijn in en sleepte vijf
toeschouwers mee. Een
Zweedse toerist was op slag
dood, een landgenoot.overleed
later in het ziekenhuis van
Aubenas aan zijn verwondin-
gen. Drie toeschouwers wer-
den zwaargewond. Fiorio en
zijn copiloot klommen lichtge-
wond uit het wrak.
Het fatale ongeluk gebeurde giste-
ren tijdens de eerste klassements-
proef, die opnieuw door grote drom-
men mensen werd bijgewoond. Bij
een lastige bocht reed Fiorio, die
volgens ooggetuigen met een snel-
heid van 140-150 km/uur aan kwam
denderen, rechtdoor. De toeschou-
wers, die daar stonden opgesteld,
konden geen kant op.
Behalve in de richting van de Ita-
liaan, die zelf naderhand in het zie-
kenhuis toegaf misschien wel te
hard te hebben gereden, ging de be-
schuldigende vinger ook uit naar de
grote menigte opdringende toe-
schouwers. „Er is niets veranderd.
Het publiek is gekker dan ooit", gaf
de Finse ex-wereldkampioen Han-
nu Mikkola als commentaar. „De
mensen staan zo ver naar voren, dat
de rijders de weg amper nog kun-
nen zien."

Van onze verslaggever
MONTE CARLO - Gisteravond
laat kregen de deelnemersaan de
Rally van Monte Carlo een nieu-
we dreun te verwerken, toen één
van de twee Zweedse slachtof-
fers, die de crash van de Italiaan
Alessandro Fiorio eiste, een col-
lega-rallyrijder bleek te zijn. Het
betrofLafs-Erik Torph, een jeug-
dig talent dat al enkele jaren deel
uitmaakte van het selecte gezel-
schap fabrieksrijders. De Zweed
in dienst van VW/Audi was in
Monte Carlo aanwezig als toe-
schouwer, omdat zijn werkgever
dit jaar slechts een zeer beperkt
programma afwerkt en daarin
werd de 'Monte' niet opgeno-
men.

turbo's tobsport

Handbalbeker
mee op de col de Font-Belle waar ijs
lag in de problemen. Hij verspeelde
liefst 7.40 minuten op ritwinnaar
Auriol. Sainz had de weersverwach-
ting ook in de wind geslagen en
kwam evenzeer bedrogen uit. De
Spanjaard besloot de bus te nemen
en liet zijn wagen, uitgerust met
slicks, aan de kant staan.

HEERLEN - Deze week wordt de
derde ronde om de Nederlandse
handbalbeker bij de dames ver-
speeld. De wedstrijden van de Lim-
burgse ploegen: vandaag: Vonk-
/Mosam-Herschi/V en L 2 (21.00 uur
Maastricht). Morgen: Auto Caubo
lason-BHC (19.45 uur Valkenburg);
Loreal-VGZ/Sittardia (19.30 uur
Venlo); Holbox/Swift-Batouwe
(20.00 uur Roermond). Donderdag:
Haelen-PSV 2 (20 uur Heijthuysen);
SVM-DVC (20.30 uur Munsterge-
leen) en Swift A 2-Merefeldia.

toto/lotto
De laatste proef van de dag sloeg
een deuk in de aspiraties van zijn
landgenoot Juha Kankkunen en de
Spanjaard Carlos Sainz. Kankku-
nen, die eerder op de dag nog als
derde doorkwam, had gekozen voor
profielloze banden en kwam daar-

Laconiek
Wedstrijddirecteur Rene Isoard rea-
geerde gisteren nogal laconiek.
„Het is een ongelukkig voorval.
Maar er zullen nog wel meer onge-
lukken gebeuren. Dit is geen reden
de rallysport in twijfel te trekken. In
het Franse verkeer zijn afgelopen
weekeinde volgens de statistieken
30 tot 40 mensen verongelukt. Daar
praat niemand over."

rechtdoor ging. Een toeschouwer,
die de buitenbocht had gekozen als
standplaats, moest die lichtzinnig-
heid met de dood bekopen.

De rally werd na een korte onder-
breking overigens gewoon voortge-
zet. Na negen van de 24 speciale
proeven bezette regerend wereld-
kampioen Massimo Biasion in de fa-
brieks-Lancia nog steeds de eerste
plaats. Zijn voorsprong op de ver-
rassende Franse debutant Didier
Auriol bedroeg evenwel nog slechts
zeven seconden. Tussenstand: 1. Biasion/Siviero (Ita) Lancia

3.09.02; 2. Auriol/Occelli (Fra) Lancia op
0.07; 3. Vatanen/Berglund (Fin/Zwe) Mitsu-
bishi Galant op 5.06; 4. Saby/Fauchille (Fra)
Lancia op 5.18; 5. Mikkola/Geistdorfer
(Fin/BRD) Mazda 323 op 5.30; 6. Kankku-
nen/Piironen (Fin) Toyota Celica op 10.27;7.
Snijers/Colebunders (Bel) Toyota Celica op
13.15; 8. Cerrato/Vasino (Ita) Lancia op
15.48.

De met 300 pk toegeruste Lancia
van de 23-jarige Fiorio, de nummer
drie uit het WK van 1988, riep toch
onmiddellijk een aantal vragen op.
De Italiaanse wagen is bijvoorbeeld
uitgerust met een electronisch kop-
pelingssysteem. De coureur kan
schakelen zonder een koppelings-
pedaal in te trappen. Door het ont-
breken van datpedaal werd het ver-
moeden geuit, dat Fiorio bij het
schakelen in een reflex op de rem
heeft getrapt, waardoor hij de con-
trole over de auto verloor. Een offi-
ciële verklaring kon gisteren niet
worden gegeven. Wel belegde de al
jaren verontruste FISA-voorzitter
Jean-Marie Balestre voor morgen-
ochtend een persconferentie.

De nederlaag heeft grote gevolgen
voor de Nederlander, die vorig jaar
de laatste acht bereikte door onder-
meer een overwinning op de Frans-
man Yanick Noa. De afgelopen
week scoorde Schapers opweg naar
de laatste zestien minder punten
door de geringe reputatie van zijn
tegenstanders. De Rotterdammer
moet door de nederlaag zijn positie
op de wereldranglijst (50ste) weer
inleveren.

Becker struikelt
over Svensson

'Australië ook voor Schultzen Schapers voorbijHet ongeluk van Fiorio was al het
derde in de 57e rally van Monte-Car-
lo. Al in een van de eerste proeven
werd de Belg Pascal Gaban door het
opdringere publiek letterlijk van de
weg gedwongen.Drie jongelui kwa-
men er met lichte verwondingen
vanaf. Later reed Fiorio in op een
groepje mensen, van wie er één een
dijbeenbreuk opliep en een ander
kneuzingen over zijn gehele lijf.

De twee omgekomen Zweden ston-
den ook in een als erg riskante om-
schreven buitenbocht opgesteld.
„Elke toeschouwerkent de gevaren.
Als hij dan toch op zon gevaarlijk
punt gaat staan, waarvoor alom
wordt gewaarschuwd, dan is het
zijn eigen schuld als hij betrokken
raakt bij een ongeval", zei Jacky
Ickx, die onlangs tweede werd in de
rally Parijs - Dakar en Monte-Carlo
als bezoeker bijwoont.
Behalve de kennelijk onverbeterlij-
ke gekte van het publiek, werd na
het tweede incident toch ook weer
gewezen op de haast maniakale
technische verworvenheden in de
autosport. Indertijd, na het veronge-
lukken van de Fin Henri Toivonen
tijdens de Corsica-rally in 1986, wer-
den de speciaal geprepareerde, su-
persnelle bolides geweerd uit deral-
ly-wedstrijden en werd gekozen
voor materiaal, dat meer leek op de
modellen in de showrooms.

Riskant

Lotto: eerste prijs 1 winnaar bruto
’393.203,60; tweede prijs 5 winnaars

’ 30.000,-; derdeprijs 66 winnaars ’ 2.427,10;
vierde prijs 4.114 winnaars ’ 38,90 en vyfde
prijs 62.644 winnaars ’ 5,-.
Cijiferspel: 6 cijfers goed 3 winnaars, 5 goed
4 winnaars, 4 goed 22 winnaars, 3 goed 272
winnaars; 2 goed 2430 winnaars.
Toto: eerste prys 7 winnaars ’ 10.425,10;
tweede prijs 292 winnaars ’ 64,70; derde
prijs 3193 winnaars ’ 14,70.
Toto-Gelijk: eerste prijs geen winnaar;
tweede prijs 1 winnaar ’ 365,90; derde prijs
5 winnaars ’365,90; vierde prijs 185 win-
naars, ’ 15.80

" GELEEN - In het verslag van de
incidentrijke wedstrijd Smoke
Eaters-Heerenveen, gisteren in deze
krant, werd Boy Schepers aange-
duid als penningmeester van de Ge-
leense club. De heer Schepers heeft
deze functie echter per 1 januari jl.
neergelegd.

Vandaag: o0oö'
WBorn-SVN

De laatste keer dat de rally, die in
1911 voor het eerst werd gehouden,
een dodelijk slachtoffer eiste was in
1984. Toen miste de Fransman Guy
Chasseuil tijdens de afdaling een
scherpe bocht miste en in zijn Audi

door dik
bruynesteyn

Brenda Schultz slaagde er niet in
voor het eerst de laatste acht van
een Grand Slam-toernooi te berei-
ken. De kans daarop was vooraf
hoog ingeschat. De Nieuw-Zeeland-
se Belinda Cordwell leek een een-
voudige opponente. De verwachte
winst bleef echter uit. Met 6-3 en 6-2
verzekerde Cordwell zich van een
plaatsje in de kwart-finales, met de
kans op verder succes. Schultz gaat
rustig op vakantie in de Zwitserse
Alpen.

Uitslagen: heren enkelspel, achtste fina-
les: Gunnarsson - Schapers 7-6 (7-5), 6-1, 6-2;
Ivanisevic - Lavalle 3-6, 3-6, 6-3, 6-4, 6-1;
Svensson - Becker 7-6 (7-5) 6-4, 6-3; Mecir -
Van Rensburg 6-4, 6-1, 6-0. Dubbelspel, der-
deronde: McEnroe/Woodforde - Fitzgerald-
/Jarryd 3-6, 3-6, 6-1, 7-5, 6-2; Davis/Drewett -
Edberg/Grabb 4-6, 6-3, 6-7 (6-8), 6-3, 6-4. Da-
mes enkelspel, achtste Finales: Cordwell -
Schultz 6-3, 6 2; Navratilova - Mandlikova
6-4, 6-1;Lindqvist - Wiesner 7-5, 6-2; Sukova- Tanvier 7-5, 6-4. Dubbelspel, kwartfina-
les: Graf/Sabatini - Henrickson/Herr 7-6,
6-7, 6-3.

De wijze waarop Becker zijn deel
van de afspraak met Schapers niet
kon nakomen, was tamelijk onthut-
send. De als derde geplaatste West-
Duitser leek als enige van de top-
pers in de juistevorm om de titel te
pakken, maar juist tegen Jonas
Svensson, toch al de kalmte zelf,
sorteerde zijn machtige eerste servi-
ce weinig effect op het centrecourt:
6-7 (5-7), 4-6, 3-6.

plaatsen lager was ingeschat dan de
als derde gerangschikte Westduit-
ser. . . . /

" ULESTRATEN - Na dn^i
gaat René Cremers aan het
van dit seizoen RKUVC v fl( j.
Zijn opvolger is nog niet bei*-

" HOENSBROEK - Nico ** „,»
momenteel actief bij Klijn» tm,
treedtkomend seizoenin'die p
vierde klasser FC Hoensbroe d>
wordt de opvolgervan Jo «J

die na drie jaar de club gaai
ten. j

" HEERLERHEIDE - Je' „K'
maert treedt met ingang Yvier<>
mend seizoen in dienst dij (cv
klasser Helios. De huidige.
meester Ad van Lierop kojb $
gend seizoen Treebeek on"

hoede.

MELBOURNE- De droom van Mi-
chiel Schapers om in Melbourne op-
nieuw uit te komen tegen Boris
Becker is gisteren drastisch ver-
stoord. Een herhaling van 1985, toen
Schapers de titelaspiraties van de
West-Duitser in de tweede ronde
vernietigde, bleef uit door nederla-
gen van Schapers én Becker in de
achtste finales van de openAustrali-
sche kampioenschappen tegen res-
pectievelijk de Zweden Gunnars-
son en Svensson. Brenda Schultz
kon de hoge verwachtingen ook
niet waarmaken. De ongeplaatste
Belinde Cordwell verdreef de Ne-
derlandse in twee korte sets uit het
toernooi.

Schapers en Gunnarsson hielden el-
kaar in de eerste set in evenwicht.
De tiebreak moest de beslissing
brengen. Met 7-5 trok Gunnarsson,
die op de wereldranglijst een iets
mindere klassering inneemt dan
Schapers, deeerste set naar zich toe.
Het verzet van de Nederlander was
daarmee gebroken. Met 6-1 en 6-2
was het Australische avontuur voor
Schapers voorbij.

Schapers ging in drie sets onderuit
tegen de Zweed Jan Gunnarsson.
Becker, die in de voorgaande drie
toernooien in Melbourne ook al
geen potten kon breken, stuitte ver-
rassend op de Zweed Jonas Svens-
son, die door de organisatoren elf
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Een paar apart
Limburgs dagblad

" Het Lancia-wrak
van Fiorio en bijrijder
Piróllo na de zware
craèh in de rally van
Monte Carlo, waarbij
twee mensen het leven
lieten.

Limburgse troeven
bij Koga-Miyata

Meijs en Rademakers voor belangrijk seizoen

" Leo Visser (links) en Gerard Kernkers arriveerden giste-
ren op Schiphol na een opzienbarend schaatsweekeinde m
Göteborg, waarin zij de verzamelde Europese concurrentie
naar huisreden. Visser, de nieuwe Europese kampioen, en
Kernkers, winnaar van het zilver, werden op de luchthaven
opgewacht door talrijke supporters. Het duo gaf uitdruK-
king aan de Oranje-suprematie tijdens het EK door oe
overwinningskrans te delen.

Elf fans opgepakt
tijdens MVV-PSV

AngelSidewerkt thee aan onderzoek WVC

sport

oefenvoetbal

trainerscarrousel
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