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Het weer
Mist__en hogedrukgebied ligt bo-en onze omgeving. Dit bete-
ent voor vandaag rustig
?er met weinig wind. De

r**st en lage bewolking die
j.^Jjacht is ontstaan zal
echts langzaam oplossen, zo-
at pas in de middag het zon-
etje erdoor komt. In de vroe-

de ochtend ligt de tempera-
{■"«r rond 1 graad, zodat het
"er en daar glad kan zijn. De
maximumtemperatuur ligt
ond de 6 graden. De komendeacht daalt de temperatuur, naar een waarde rond«et vriespunt. De komende da-£en verandert er weinig,

tr r. actuele informatie be-, effende het weer in Limburg*unt u bellen 06-91122346.

Politiek reageert geschokt op nieuwe tegenslag

Staatsdrukkerij ziet
af van produktie pas

Van onze parlementsredactie

UEN HAAG -De Staatsdrukkerij heeft de intentieverklaring
°Pgezegd met het ministerie van Buitenlandse Zaken over een
Nieuwe opzet van het paspoortproject. De banken werken niet
voldoende mee in de onderhandelingen over overname van de
J'oormalige paspoortproducent KEP, aldus de Staatsdrukkerij
'SDU). Minister Van den Broek heeft dat gisteren aan de Twee-
c'e Kamer geschreven.

ë? bewindsman, die de visie van de
deelt, wacht voorlopig nieuwe

[Jappen van de banken af. De NMB-
Pank en Nationale Investerings-
bank hebben de mogelijkheid van

schadeclaim tegen de Staat al-
jld als troef achter de hand gehou-
jen. Zon schadeclaimzou vele tien-
den miljoenen guldens kunnen

Om die financiële, en de
samenhangende politieke,

«oblemen te vermijden, drong Van,en Broek sterk aan op overnamev«n KEP door de SDU.

J?.et ministerie en de Staatsdrukke
|A) sloten vorige maand een intentie
erklaring over een nieuwe opzetan de paspoortproduktie. De SDU

*°U de order krijgen, wanneer er
bereikt kon wor-

Vt? over overname van het failliete
De onderhandelingen tussen

en de banken van KEP verlie-pen vanaf het eerste begin moei-
r^am. Vooral de prijs die de banken
*T°egen voor de machines en ken-
!j_s van KEP, vormde een groot ob-Slakel.

e breuk werd eind vorige week de-
'fiitief toen de banken 'om techni-
che en financiële redenen' weiger-en mee te werken aan een proef'"et het KEP-paspoort. Volgens de
DU was dieproefnodig om te kun-

den beoordelen of het KEP-procédé
daadwerkelijk geschikt is voor mas-aProduktie van paspoorten. Van

den Broek is nog bereid om de ban-
ken twee weken respijt te geven
voor een definitieve beslissing over
onderzoek door de Staatsdrukkerij
naar het door de KEP ontwikkelde
procédé voor het maken van pas-
poorten.
In 'politiek Den Haag' is nogal ge-
schokt gereageerd op de jongste
ontwikkelingen in het paspoort-
drama. PvdA-woordvoerder De Vis-
ser meent dat het gehele proces 'te-
rug is bij af. Het CDA-Kamerlid
Gualthérie van Weezel zegt 'begrip'
te hebben voor de houding van de
Staatsdrukkerij.

Gestolen
Rembrandt

terecht

DEN HAAG - De twee schilde-
rijen van Rembrandt en Jan van
Goyen, die uit een depot van de
Rijksdienst Beeldende Kunst in
Den Haag waren ontvreemd, zijn
terecht. Een vroegere mede-
werkster van de Rijksdienst
heeft bekend de schilderyen, die
een gezamenlijkewaarde van on-
geveer vijf miljoen gulden verte-
genwoordigen, te hebben gesto-
len. Ook gafzij de diefstal toe van
een doek van Co Westrik uit een
ander depot.Dat schilderij is nog
zoek.

De ontvreemding van de twee

olieverfschilderijen ('Man met
baard' van Rembrandt en 'IJsge-
zicht' van Van Goyen) werd op 20
januari ontdekt na een inventari-
satie van het depot aan deKazer-
nestraat in Den Haag. Omdat er

geen braaksporen waren, wer-
den de daders in eigen huis ge-
zocht. De 22-jarige oud-mede-
werkster en haar 23-jarige huis-
genoot werden gisteren op ver-
denking van de diefstal gearres-
teerd.

Na aanvankelijke ontkenning
gaf de vrouw in de loop van de
middag toe de schilderijen te
hebben ontvreemd. Dat was-al
op 14 april van het vorig jaar ge-
beurd, vlak na de vorige inventa-
risatie. Zij heeft vergeefs ge-
tracht de schilderijen te verko-
pen.

Acties wegvervoer
gaan door ondanks
matige deelname

Van onze verslaggever

HEERLEN/UTRECHT - De actiesin het wegvervoer gaan vandaagverder. Bij een aantal bedrijvenwaar al sinds zondagavond wordtgestaakt, zoals Coumans Schepers
in Geleen zullen de chauffeurs ookvandaag het werk nog neerleggen.Verder zullen in een aantal nieuwebedrijven acties beginnen. Hoewelhet aantal chauffeurs dat gisteren

aan acties meedeed, beduidend la-
ger lag dan verwacht, spreken de
bondentoch van een groot succes.
De Federatie Wegvervoer, de over-
koepelende werkgeversorganisatie,
concludeert uit de tegenvallende
opkomst echter dat de actiebereid-
heid onder de chauffeurs niet zo
groot is. In het totaal waren zondag-
nacht en gisteren 2500 chauffeurs
bij de acties betrokken, terwijl de
bonden op 5000 stakers hadden ge-
rekend. Volgens bestuurder Jaap
Wienen is het tegenvallende aantal
onder meer te wijtenaan het feit dat
een groot aantal bedrijven zijn wa-
gens afgelopen weekeinde buiten
bereik van de chauffeurs heeft ge-
bracht.
De bonden hebben verder last ge-
had van de mist. Na de actie bij de
grensovergang Venlo zondagavond
om die reden werd afgelast werd
ook een protest bij Bocholtz gister-
ochtend door het weer de voet
dwars gezet.
Volgens de FNV was echter vreemd
genoeg ook 'de grote animo' een re-
den om de actie vroegtijdig te beëin-
digen. Er kwamen volgens een
woordvoerder zoveel vrachtauto's
opdagen dat de parkeerplaats bij de
grensovergang volraakte en daar-
door de rijbaan werd geblokkeerd.

Vanochtend houden de chauffeurs
een werkonderbreking bij de Roer-
mondse grensovergang Maalbroek-
Elmpt en in de loop van de dag zijn
er acties bij twee Limburgse pleis-
terplaatsen.
Vandaag loopt verder een ultima-
tum af bij dè transportbedrijven
Frans Maas in Venlo en Lambers in
Weert. Als de bedrijven voor van-
middag 17.00 uur een protocol niet
hebben ondertekend, begint daar
een staking.

# Zie verder pagina 13

" Stakende chauffeurs discussiëren met collega's die wel willen werken. Het aantal actievoer-
ders viel de eerste dag tegen.

Beekse (67)
komt om bij
flatbrand
Van onze verslaggever

BEEK - De 67-jarige H. Krijthe uit
Beek is gisteren tijdens een binnen-
brand in haar flatwoning aan de
Rooseveltlaan om het leven geko-
men. Waarschijnlijk is ze gestikt
door de sterke rookontwikkeling.
Mevrouw Krijthe was weduwe, en
woonde alleen op de tweede verdie-
ping van een flatgebouw in de wijk
Carmel. Ze had nauwelijks contact

met andere buurtbewoners
Een omwonende waarschuwde
rond 8 uur de brandweer. Deze kon
deflatwoning aanvankelijk niet bin-
nen komen. Het pand was zowel aan
devoor- als de achterzijde nagenoeg
ontoegankelijk. De bewoonster had
het appartement tot aan het plafond
volgestouwd met allerlei spullen en
vuilniszakken, die ze al jaren in de
buurt verzamelde. Behalve bij de
voordeur werd uiteindelijk ook aan
de achterzijde een raam ingeslagen.
Kruipend over de 'inboedel' bereik-
ten de brandweerlieden de gang,
waar het ontzielde lichaam van de
vrouw lag.

9 Zie verder pagina 11

Politieman op non-actief
Rijksrecherche
weer naar Stein

Van onze verslaggever
STEIN - De rijksrecherche zal op-
nieuw een onderzoek starten in
Stem. Ditmaal naar de handel' en
wandel van een personeelslid van
de gemeentepolitie dat momenteel
al op non-actief is gesteld.
Korpschef Gerard van Klaveren
wilde gisteren alleen kwijt dat er
een politie-ambtenaar door burge-
meester Meijer buiten functie is ge-
steld in afwachting van een even-
tuele schorsing.
Dat betekent volgens de korpschef
dat de man in ieder geval discipli-
nair over de schreef is gegaan. In-
dien het rijksrecherche-onderzoek
uitwijst dat de verdachte ook straf-
rechtelijk in de fout gegaan is, zal
schorsing volgen. Rang, initialen en
het onderdeel waar de betrokken
ambtenaar werkzaam is, wilde Van
Klaveren niet geven.

vandaag■ _____U______h_____

" Leider Duitse
Republikeinen voelt
zich enige ware
opvolger van Strauss.

pagina 4

" RTL-plus-show van
start gegaan in
Limburg.
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" Bedrijven en
instellingen
schrikken .niet van
beschuldigingen
tegen Nederlandse
Veiligheidsdienst.
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Minister wil
Schengen-akkoord

toch uitvoeren

'Vrij personenverkeer
in 1990 onrealistisch'

DEN HAAG - MinisterKorthals Al-
tes (Justitie) wenst, ondanks beden-
kingen van CDA en WD, vast te
houden aan invoering van het Ak-
koord van Schengen op 1 januari
1990. Die datum „is misschien niet
zo vreselijk realistisch, maar ik acht
mij niet vrij te melden dat ze niet
haalbaar is", aldus deminister giste-
ren tijdens overleg met de Tweede
Kamer.

Korhals Altes wil zo 'de druk op de
ketel' houden bij de onderhandelin-
gen over compenserende maatrege-
len voor het wegvallen van de per-
sonencontrole aan de grenzen. Tus-
sen de Schengen-partners (Frank-
rijk, de Bondsrepubliek en de Bene-
lux-landen) bestaat op een groot
aantal punten onenigheid.

Zó is het tot nog toe niet mogelijk
gebleken tot een uniform visum- en
asielbeleid te komen. Ook zijn er
geen afspraken over de aanpak van
het drugverkeer. Drugs kunnen
eenvoudig in de handbagage wor-
den vervoerd en de Schengen-part-
ners menen dat controle van hand-
bagage een obstakel vormt voor het
vrije personenverkeer over de bin-
nengrenzen.

Over twee andere 'compenserende
maatregelen' valt met Korthals Al-
tes te praten. De opzet van het
'Schengen Informatie Systeem'
(SIS) - een computerbestand waar-
uit de nationale politiediensten in-
formatie kunnen putten - is voor de
minister geen keiharde voorwaarde
voor invoering van 'Schengen' op 1
januari 1990. Ook afspraken over
het verlenen van internationale
rechtsbijstand aan verdachten ziet
de minister niet als een absolute
voorwaarde, waaraan moet worden

voldaan voordat het vrije personen-
verkeer een feit kan zijn.

WD-woordvoerder Wiebenga zei
dat zijn fractie 1 januari 1990 niet
haalbaar acht. Hij drong er bij de
minister op aan dat toe te geven.
Wiebenga vond het „moeilijk nog
langer door te gaan op deweg die de
minister hier gaat" Ook Krajen-
brink (CDA) drong a_. op duidelijk-
heid.

sport
# Torn Nijssen komt

even op verhaal in
Sittard

# Supercup leeft nog
niet in Mechelen

# Jan Timman,
Nederlands'
belangrijkste
schaakpion, aan
vooravond
kandidatentoernooi

Akkoord over
metaal-CAO

RIJSWIJK - Werkgevers en bonden
hebben gistereavond een principe-
akkoord bereikt over de nieuwe
CAO voor de metaalnijverheid, met
270.000 werknemers de grootste be-
drijfstak in de marktsector.
Het akkoord over de éénjarige cao
voorziet in een loonsverhoging van
1,5 procent per 1 april, een éénmali-
ge uitkering van 0,4 procent, 1 pro-
cent loonsverhoging voor de laagste
salarisgroepen en verlenging van de
VUT-regeling voor 59-jarigen.

Dit hebben werkgevers en vakbon-
den gisteravond meegedeeld na af-
loop van de vijfde onderhandelings-
ronde in Rijswijk. De metaalnijver-
heid is de eerste grote sector waar
dit jaar overeenstemming over de
arbeidsvoorwaarden is bereikt. In
onder meer de bouw (250.000 werk-
nemers), het wegvervoer (70.000
werknemers) en by Hoogovens
(17.000 werknemers) zijn de onder-
handelingen vastgelopen op de
eisen voor verdere arbeidstijdver-
korting en loonsverhoging.

" Koningin Beatrix
viert vandaag haar
51ste verjaardag.
De koningin viert
haar verjaardag
zoals gebruikelijk
in huiselijke kring.
Op 30 april is het
koninginnedag en
is het ook feest
voor het Neder-
landse volk.

(ADVERTENTIE)

+j 18 januari
C 19-00 uur
o

VHBO-V.

£■ Managementopleiding.

Q) Opleiding tot
fll verpleegkundige in de

"_____» Maatschappelijke

mQ Gezondheidszorg.
Q) Praktijkbegeiding in

*7j de Gezondheidszorg

(g (post-HBO).

£ Gezondheidszorg
Akademie,

" Gouverneur van
-O Hövellstraat 2,

f* Sittard,
**Z te1.(04490)91212.

HOGESCHOOLSITTARD

Steeds meer mannen
in de verpleging

(ADVERTENTIE)

tntf&Lttf' verhuizen.

tlJ^tf^ Korting op
Vj f rest van de

exclusief in mode Collectie.
Saroleastraat 44, Heerlen, 045-715323

(ADVERTENTIE)

SPRUITEN EN
ZUURKOOLSPEK

Let op onze carnavalsadvertentie van deze week.
Elke dinsdag en woensdag *♦ ~ ._
hebben we groente en vlees g jèi sk-
in de aanbieding. * * BP^
Spruiten, QQ *net ±750 gram _/_7fj ; /-^-<=^^^^

Zuurkoolspek, 1^ 1 __^__L^__sü zonder zwoerd, I I gj
vacuüm verpakt, QQ _____! 1
100 gram \m O_/ ■ g

'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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kunst

Trio Concertante
uitgebalanceerd

SITTARD - In het voor kamer-
muziek uitstekend geschikte
kerkje van de Nederlands Her-
vormde Gemeente te Sittard trad
vrijdagavond het strijktrio Con-
certante op, bestaande uit Anne-
mieke Corstens (viool), Marjolein
Knaven (altviool) en Ceciel Kna-
ven (cello). Het in 1982 tijdens
hun conservatoriumstudie ont-
stane trio toonde in werken van
resp. Franz Schubert, Matthijs
Vermeulen en Wolfgang Amadé
Mozart een uitgebalanceerde en-
sembleklank.
Het vanzelfsprekende samen-
spel viel al onmiddellijk op bij de
eerste tonen van Schuberts een-
delige strijktrio in Bes (D 471),

dat de Weense grootmeester van
de kleine muziekvorm in 1816
geschreven had. Dit dus nog
klassieke allegro dient zo te klin-
ken dat er als het ware een soort
muzikale stralenkrans ontstaat,
die het geheel omspant. Wat dat
betreft was h_drietal aleen heel
eind op weg.
Van de hand van Matthijs Ver-

meulen, als musicograaf meer
bekend dan als componist, stamt
slechts een strijktrio. Dat werk
bestaat uit meerdere onderdelen
die aaneengesloten gespeeld
worden, zodat ze een onverbre-
kelijke eenheid vormen. De
Frans aandoende, neo-romanti-
sche stijl van Vermeulens mu-
ziek werd door het trio heel fraai

geëtaleerd; de muziek bleef ex-
pressief stromen, ook in het
merkwaardige tweestemmige
slot boven een langgerekt cello-
orgelpunt.

Maar dan Mozart! Volgens de
huidige authentieke ideeën over
zijn muziek moet die glashelder
parelen, lopen 'wie am Schnür-
chen'f maar niet te vlug, en de dy-
namischeverschillen mogen niet
groter zijn dan onze begrippen
van mf en mp (Frans Brüggen-
/Ton Koopman). Het strijktrio in
Es, KV 563, dat Mozart zelfals di-
vertimento (ontspanningsmu-
ziek) betitelde, kreeg van het en-
semble echter een onmiskenbaar
romantische, geladen vertolking.

Het leek eerder Mozart in een
Brahms-jasje. Het klassieke ka-
rakter ging door hun forse dyna-
mische aanpak grotendeels ver-
loren en qua klank zaten we
dichter bij Vermeulen dan bij
Schubert. Een nadeel van deze
romantische speelwijze is tevens
dat die veel inspanning kost.
Daardoor verloor men zeker in
het laatste deel de muzikale
greep op het notenbeeld. Wan-
neer dit jonge trio met toekomst
erin zou slagenzijn voortreffelijk
samenspel tekoppelen aan stilis-
tisch inzicht, zal de muzikale
eenheid ongetwijfeld nog meer
uitstraling krijgen.

peter p. graven

Carnavalsconcert
LSO: volle bak

HEERLEN - Het carnavalsconcert van het Limburgs
Symphonie Orkest heeft zich de laatste jaren ontwikkeld
tot een bijzonder evenement, waarvoor de belangstelling
overweldigend is. Terwijl veel Limburgse concertzalen
bij de abonnementsconcerten van het LSO amper voor
eenderde bezet zijn, zorgt het jaarlijkse carnavalsconcert
van Hasselt tot Venlo voor volle bakken. Zelfs in Geleen,
waar het 'normale' LSO-concert verdwenen is, omdat het
in het vorige seizoen slechts anderhalve man en een paar-
dekop trok, schijnen voor het carnavalsconcert alleen
nog maar kaartjes op de zwarte markt verkrijgbaar te
zijn.

Cellist Jan Dols is grotendeels ver- staat als een kraag op een goed ge-
antwoordelijk voor het succes van tapt glas bier. Zijn dolle arrange-
de LSO-'Vastelaoves-meziek', dat menten, transcripties, bewerkingen

van en knipoogjes naar klassieke en
minder klassieke composities
vormden twaalf jaardemuzikale in-
grediënten van het concert. 'Vorm-
den', want Jan Dols heeft besloten
dat dit de laatste maal was en het
tijd wordt dat anderen zich eens op
dit gebied symfonisch het een en
ander laten invallen.

Aan het carnavalsconcert 1989, ge-
leid door Heinz Friesen, wordt me-
dewerking verleend door de accor-
deonist Harry Faessen, het duo 'Urn
en Urn', het Limburgs Slagwerk En-
semble, dat behalve op marimba-
foons ook enkele malen kwink
slaat, en niet te vergeten de tam-
bour-maitre, tevens huisarts van
ons provinciaal orkest, Jacques
Joosten.

Traditioneel wordt geopend met de
'Trumpet Voluntary' van Jeremiah
Clark. Na de ouverture 'Leichte Ka-
vallerie' van Franz von Suppé vol-
gen dan uitsluitend nog Dolse num-
mertjes. Omdat dit concert vanaf
vanavond nog plaatsvindt in achter-
eenvolgens Maastricht, Weert, Ge-
leen, Roermond en Sittard, willen
we over het programma op zich niet
veel kwijt. Alleen Kortjakje, dieal in
detijd van Mozart, zoals elke pianist
wel weet, ziek was, is nog steeds
niet beter. Een collage van bekende
melodieën en een uitgebreid La-
tijns-Amerikaans nummer voor
symfonieorkest en slagwerkgroep
vorm(d)en het hoogtepunt van dit
carnavalsconcert, dat in vergelij-
king met voorafgaande jaren in
Heerlen zaterdag nogal sfeerloos
bleef. Of het alleen lag aan de afwe-
zigheid van een 'hermenieke' in de
foyer, denk ik niet; daar moeten de
echte Heerlense carnavalisten zich
maar eens druk over maken.

peter p. graven

" Heinz Friesen, dirigent van het LSO-op-Vasteloavestoer.

Cursus voor koordirigenten
BEEK - Onder auspiciën van de Stichting Nederlandse Korenorganisa-
ties wordt in de muziekschool Beek vanaf 18 februari gestart met een cur-
sus voor gevorderde koordirigenten. De cursus duurt één jaaren wordt af-
geslotenmet een examen, dat recht geeft op het rijkserkend Getuigschrift
Koorleider. De lessen worden elke zaterdag gegeven van 9.00 tot 12.30 uur
in de Muziekschool Beek. Docenten zijn Hub Pittie, muziekgeschiedenis,
Harrie Spronken, stemvorming en melodieleeren Ger Vos, directie, koor-
praktijk en cursusleider. Voor aanmelding en meer informatie:
_" 04490-72637.

Cyclus Kunst en nieuwe media
HEERLEN- De Opleiding Nieuwe Media (ONM), een eenjarige opleiding
die is gevestigd te Heerlen, organiseert komende maanden een serie lezin-
gen en voorstellingen rond het thema 'Kunst en Nieuwe media. De ONM,
die opleidt tot praktisch Mediakundige, start de eerste voorstelling op 14
februari. Deze voorstelling heeft de titel 'De Aantasting, een visueel con-
cert' meegekregen en wordt gepresenteerd door 'De Aantatsing' uit Haar-
lem. In dit projekt wordt eenkoppeling tussen mens en techniek tot stand
gebracht, die het mogelijk maakt dans en muziek te visualiseren. De voor-
stelling, die ongeveer een uur duurt, wordt gegeven in de aula van de
Openbare Bibliotheek te Heerlen en begint om 20.00 uur. Reserveren is
mogelijk via S 045-718072.

Gamelan-muziek
op INTRO-podium

MAASTRICHT - Het Gending En-
semble rondde haar januari-tournee
van zes concerten in den lande afge-
lopen zondagmiddag af op het In-
tropodium, de aula van de Stedelij-
ke Muziekschool te Wyck-Maas-
tricht. Het uit achttien musici be-
staande ensemble, door Jurrien
Sligter vorig jaar opgericht om he-
dendaagse composities voor game-
lan uit te voeren, is ontstaan uit een
ad hoe-gezelschap van klassiek ge-
schoolde musici, slagwerkers en
traditionele gamelan-spelers, die in
1984 Ton deLeeuw's gamelan-com-
positie 'Gending' in première brach-
ten. Uiteraard stond ook dit werk,
waarnaar het ensemble vernoemd
is, op het tourneeprogramma, naast
'Suara-suara' van Will Eisma en een

tweetal gamelan-speelstukken van
leden van het Gending Ensemble,
t.w. Sinta Wullur en Barbara Woof.

De geest van 'Insulinde, de gordel
van smaragd' (Multatuli) waarde
rond in het naar verhouding goed
bezette blauwe concertzaaltje. Ga-
melan is immers de aanduiding
voor de traditionele orkesten in In-
donesië. Een orkest met veel instru-
menten in typische ste _mingen,
die sterk afwijken van onze wester-
se klanken. Het was voor oren, ge-
wassen met diatonische toonlad-
ders en tonale accoordverbindingen
wel even wennen. Als je dan de
ogen zou sluiten, zag je zo de wa-
jangpoppen of de Balinese schoon-
heden uit fraaie reisfolders een bij-

behorend dansje uitvoeren. De
zichtbare werkelijkheid was helaas
ontnuchterend. Het niet goed weten
waar precies op te letten, en vooral
wat nu de exacte verschillen tussen
traditionele gamelan-muziek en ga-
melan-composities van Nederland-
se toondichters als de Leeuw en Eis-
ma zijn, lag ten grondslag aan een
gevoel van 'wat moet ik hier nu mee
aan?' Dat gold zeker voor de
Leeuw's 'Gending' en 'Ganantara'
van Sinta Wullur. De twee werken
na de pauze leken echter interessan-
ter, beweeglijker, maar mogelijk
waren de oren toen al enigszins ge-
wend geraakt aan die eigenaardige
Oosterse klankenwereld. De veelal
jong-volwassen musici bespeelden
in elk geval hun instrumenten met
zichtbare toewijding en Jurrien
Sligter liet qua duidelijk in zijn di-
rectie niets aan het toeval over.

peter p. graven

Hongaarse kamermuziek
op Orlando festival

KERKRADE - Hongaarse Kamermuziek is het thema van het ko-
mend Orlando Festival, dat van 30 julitot en met 13 augustus in Kerk-
rade wordt gehouden. Amper een week nadat de laatste klanken van
het WMC verklonken zijn, pakken de vier leden van het Orlando
Kwartet - John Harding, Heinz Oberdorfer, Ferdinand Erblich en
Stefan Metz - de muzikale draad weer op. Zij hebben weer een aantal
gerenommeerde musici rond zich verzameld, waaronder de leden van
het Takacs Kwartet, de klarinettist Kalman Berkes, pianist Daniel
Blumenthal, altviolist Serge Collot, fluitiste Abbie de Quant en cellist
Frantisek Smétana.

Zij zullen met de leden van het Orlando Kwartet lessen geven aan be-
roepsmusici, vakstudenten en amateurmusici. De befaamde Ameri-
kaanse pianist Malcolm Frager zal de masterclass voor kamermuzie-
kensembles met piano leiden. De masterclass voor strijkkwartetten
wordt geleid door Jifi Novak, primarius van het Smétana Kwartet,
Serge Collot, altviolistvan het Trio a cordesFrancais (eerste week) en
Denes Koromzay van het Hongaars Strijkkwartet en Andras Mihaly
(tweede week). In de concertseriezijnverder o.a. te beluisteren violis-
te Marieke Blankenstijn, sopraan Adrienne Csengery, altviolist De-
nes Koromzay en het Grieg Trio.

# Het Orlando Kwartet

recept
Hamburgers
met champignons
Benodigdheden voor '4 personen:
250 g rundertartaar, 250 g runder-
gehakt, 100 a 150 g champignons, 1
uitje of stukje prei (witte gedeelte)
en 1 mespuntje gedroogde oregano
of gedroogde tijm, 100 g boter.

Maak champignons schoon. Was ze

niet, maar wrijf ze af met keuken-
papier of eventueel een borsteltje.
Verwijder de 'voetjes' en hak de
champignons ragfijn. Doe hetzelf-
de met het uitje of het stukje prei.
Verhit boter en fruit daarin ui of
prei 2 minuten en voeg daarna
champignons toe. Laat onder
voortdurend omscheppen 3 tot 4
minuten op hoge warmtebron bak-
ken. Temper hittebron en laat in-
dikken tot vocht van champignons

is verdampt. Laat koud worden.
Meng tartaar met gehakt en voeg
champignonmengsel, de oregano
of tijm, zout en peper toe. Maak
hiervan 4 afgeplatte ballen. Verhit
boter, wacht tot schuim is wegge-
trokken en bak de hamburgers bo-
ven niet te hoog vuur in 7 tot 9 mi-
nuten aan weerszijden goudbruin
en dien direct op.

hub meijer,^

kunst en cultuur redactie: josfrusch
Forum in Mozartjaar

met weekend-projecten
ENSCHEDE - Opera Forum
gaat in het Mozartjaar 1991 in
vijf steden,verdeeld over het ge-
hele land,een aantal Mozart-
weekends organiseren. Over het

seizoen verspreid zijn dat drie
verschillende projecten. De
plannen verkeren nog in een
voorbereidend stadium. Wel is
thans bekend, dat het eerste
weekend gewijd zal zijn aan de
jongeMozart met een uitvoering
van een van zijn vroege symfo'
nieën en de opera's 'La Fint3
Semplice' en 'Die Entführung
aus dem Serail', beide in de re-
gie van Vittorio Patané.

Introdans wordt benaderd om
een ballet te creëren op muzief
van Mozart, het Werktheater zajj
zich presenteren met 'AmadeuS|
van Peter Shaffer, het Valere
Ensemble en Robert Holl z«H
instrumentaal en vocaal in eefl
kamermuziekprogramma te h0*

ren.

Het Vlaams Poppentheater u.
Brugge komt met een eigen Vfli
sic van 'Die Entführung' en .zal een film van een van Mozart*
andere opera's vertoond wof'!
den. De faculteit Muziek- &
Theaterwetenschappen van de
Utrechtse Universiteit stelt eell
reizende tentoonstelling over
Mozarts leven en werk samen.
Voorts is Opera Forum uitgeno-
digd om in 1990 de opening van
een nieuw theater in het Spaan-
se Santander op te luisteren &
wordt in hetzelfde jaar in he*
Italiaanse Catania (Sicilië) zeS
maal een uitvoering van Ma-
arts 'Don Giovanni' gegeven»
eveneens in deregie van Patan^

Oplossing
van

gisteren -d-- I - - e
-acheron
-nei g i n 9
oke-eg-"
-ble r i c k
ka-r i - o '-a-anode
ork-greS

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

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

045-739881
advertenties:
045-739886

Rayonkantoren:
Brunssum 045-256?_
Geleen 04490-4686»
Hoensbroek 045-218»'
Heerlen-Centrum 045-7177i»
Kerkrade 045-452932/4555"»
Maastricht 043-254*?'
Schaesberg 045-31W
Roermond 04750-1 8«
Sittard 04490"1

_„

Valkenburg 04406-15"*8

redactie 045-7392|*
Advertenties 045-739-»°"
Telex: .*

redactie 56
overige afdelingen au
Abonnementsprijzen:
bij vooruitbetaling te voldoen
perkwartaal / ' '6y
per maand / z '"(c) Standaard Uitgeverij n.v Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. / sGravenhage

Dinsdag 31 januari 1989"2Limburgs dagblad

puzzel van de dag

de speelgoedspiegel panda en de roddeltante



Een op de drie
tegen delegatie
naar begrafenis

HAAG - Ongeveer 32 procent
r 1de Nederlanders is van mening
5 ons land geen vertegenwoordi-
ÏJg behoort te sturen naar de be-
S*fenis van deJapansekeizer Hiro-
£°- Dit blijkt uit een gisteren be-
J^dgemaakt opinie-onderzoek on-
C 2-000 Nederlanders dat is gehou-

door het Amsterdamse bureau
'"'ke-Inter/View.

b
v*t onderzoek werd gehouden
w°rdat bekend werd dat de twee
I**1 Breda zouden worden vrijgela--- Van de ondervraagden had 21
L°cent geen mening. Van de 47
r°cent dieweleen afvaardiging wil
l ftden geven de meesten de voor-
v"r aan minister Van den Broek
j ll Buitenlandse Zaken, gevolgd
L°°r de ambassadeur van Neder-
ig in Japan. Slechts 5 procent van
J;e ondervraagden was van mening
3 Nederland een lid van het ko-

huis moet sturen.

Bonn: deze
zomer besluit
modernisering
kernwapens

(OftDEN - De Westduitse regering
H °Pt deze zomer te besluiten of zrj,

3. a*s Washington en Londen, haar
Un zal geven aan de modernise-

i 8 van de kernwapens voor de
afstand (SNF). De Westduitse

Sehister van Defensie Rupert
0 «olz riep de NAVO-bondgenotenp Beduld te betrachten.

u voerde gisteren in Londen
g 9sPrekingen met zijn Britse colle-
ty..*\orge Younger. Naafloop zei de
u.^stduitse minister dat Bonn niet
fj, >s op ontmanteling van de Ame-
Vonanse SNF-raketten, die zich„ 0r het merendeel op Westduitssr°ndgebied bevinden.

-ia-

V 0 cle ac minister zich uit te spreken
[Gr modernisering van deze wa-
Stat zoals met name de Verenigde
Sen en Groot-Brittannië verlan-

Bestand in
Libanon

rj^IASCUS - De leiders van twee
> fuserende shi'itische partijen inoanon hebben gisterenin Damas-
eJis.een bestand getekend dat een
str _? moet maken een bloedige
du jdle meer daneen Jaar heeft Se'
h_i en aan honderden mensener. leven heeft gekost. Iran en Syrië

garant voor de naleving van

het akkoord tussen de door Syrië
gesteunde Amal-beweging en de
pro-Iraanse Hezbollah.
De strijd tussen de twee groepen om
zeggenschap over de 1,5 miljoen
shi'iten in Libanon speelde zich af
in twee gebieden: het zuidenvan Li-
banon, nabij de grens met Israël en
in de zuidelijke sloppenwijken van
Bayrut.
Volgens welingelichte bronnen is
nu afgesproken dat het zuiden in
handen blijft van de Amal-bewe-
ging. De Hezbollah mag er verte-
genwoordigd blijven, maar dan wel
ongewapend.

Grote betoging
tegen succes

rechts-radicalen
WEST-BERLIJN - Naar schattingtienduizend Westberlijners demon-streerden gisteravond tegen het
succes van rechtsradicale partij bij
de parlementsverkiezingen. Ook in
andere steden van de Bondsrepu-
bliek kwam het tot betogingen.
De Republikeinen lijken dit week-einde te hebben geprofiteerd van de

zeer lage opkomst, het grote aantal
twijfelende kiezers en de drukken-
de sociale problemen in Westduitse
enclave-stad.
De Republikeinen verrasten politici
en deskundigen zondag door 7,5
procent van de 1,2 miljoen stemmen
in West-Berlijn te winnen en elfvan
de 138 zetels in het stadparlement te
veroveren.
Politici en joodse leiders in de
Bondsrepubliek en in het buiten-
land hebben hun bezorgdheid geuit
over de groei van de extreem-
rechtse partij in de voormalige nazi-
hoofdstad.

" Zie ook pagina 5

" Voor het
stadhuis van
West-Berlijn
verzamelden
zich gister-
avond naar
schatting
10.000 inwo-
ners van de
stad om te
protesteren
tegen het suc-
ces van de
rechts-radi-
cale Republi-
keinen.

Voor herevangeliseringsamenleving

Paus roept leken
op tot activiteit

VATICAANSTAD - Paus Jo-
hannes Paulus II heeft alle
rooms-katholieke leken opgeroe-
pen actiever te worden binnen
de kerk, de politiek, de economie
en de samenleving en zo mee te
werken aan de herevangelisering
van de samenleving. De paus
herinnert aan de groeiende gods-
dienstige onverschilligheid, het
atheïsme en de secularisering.
Vroeger was het al fout zich uit
de samenlevingterug te trekken,
maar nu laden leken diezich van
hun maatschappelijke verant-
woordelijkheid niets aantrek-
ken, een nog grotere schuld op

zich, aldus de paus in een aposto-
lische brief van meer dan 200
bladzijden. Het document be-
oogt de conclusies te geven van
de bisschoppensynode over de

roeping en zending van de leek,
die in oktober 1987 in het Vati-
caan werd gehouden.

De paus onderstreept dat leken

zich niet de taken moeten toeëi-
genen die volgens de leer van de
kerk alleen aan priesters toeko-
men. Zij moeten niet toegeven
aan de verleiding zich zo sterk
met kerkelijke zaken bezig te
houden dat zij aan hun verant-
woordelijkheid in de samenle-
ving niet toekomen.

De paus wil een commissie in-
stellen voor de bestudering van
de liturgische, theologische, juri-
dische en pastorale problemen
die met de groeiende rol van le-
ken in de kerk, bij voorbeeld in
de eredienst, samenhangen.

Regering mag van Kamer wetsvoorstel voorbereiden

Identificatieplicht
is haalbare kaart

DEN HAAG - Het voorstel
van de regering tot een be-
perkte vorm van identificatie-
plicht is een haalbare kaart in
de Tweede Kamer. Van de
fracties van CDA en WD
(waar enkele leden nog een
voorbehoud maken) mag de
regering aan de slag met de
voorbereiding van wetgeving.
De PvdA kijkt met grote scep-
sis naar de voornemens.

Het CDA-TweedeKamerlid Van der
Burg zei gisteren tijdens een uitge-
breide commissievergadering over
een aantal thema's rond Justitie dat
zijn fractie vóór 1992 een identifica-
tieplicht wil op basis van bestaande
documenten (paspoort, rijbewijs) en
een facultatieve identiteitskaart
naar Europees model voor wie niet
over deze documenten beschikt.
Wiebenga (WD) had geen princi-
piële bezwaren, maar wilde wel
meer duidelijkheid. Ook moet vol-
gens hem een dringende maat-
schappelijke noodzaak worden aan-
getoond.

Kosto (PvdA) zag de identificatie-
plicht, opgezet in de strijd tegen
fraude en criminaliteit, het pad op-
gaan van het vreemdelingentoe-
zicht als de Europese binnengren-
zen straks open zijn. Het voorstel
van het kabinet hinkt volgens hem
op twee gedachten:.als jeecht de in-
ternationale crimineel wilt opspo-
ren moet je een algemene legitima-
tieplicht invoeren, maar de cijfers
van de aanhoudingen aan de oost-
grens rechtvaardigen dat volgens
hem niet.
Bij dekleinere partijen waren reser-
ves te beluisteren in afwachting van
het wetsontwerp. De PPR was vier-
kant tegen uit angst voor discrimi-
natie van vreemdelingen.

Kortweg houdt het voorstel van de
regering in dat Nederlanders die nu
al verplicht zijn aan de grens hun
nationaliteit en identiteit te staven
met een document, in de toekomst
(als de grenzen open zijn binnen
Europa) in eigen land ook hun na-
tionaliteit moeten kunnen aantonen
aan de hand van paspoort of rijbe-
wijs. Wie dat niet bezitkan dan over
een facultatief identiteitsbewijs be-
schikken.

Volgens minister Korthals Altes
van Justitie zou een vrijwillig iden-
tificatiebewijs naar Europees mo-
del, zeker als dat niet te duur is, wel
eens een geduchte concurrent kun-
nen worden van een nieuw pas-
poort. Tegelijk zou de kaart, die
door zijn Europese karakter in te-
genstelling tot al die andere identi-
teitsbewijzen(behalve hetpaspoort)
herkenbaar is voor de landen om
ons heen, ook als (goedkoper) reis-
document gebruikt kunnen wor-
den. Korthals Altes kondigde al het
nodige overlegaan met Buitenland-
se Zaken en de gemeenten.

Brazilië bestudeert
koppeling hulp en

protectie regenwoud
SAO PAULO - De Braziliaanse mi-nister van Buitenlandse ZakenAbreu Sodre, heeft zich alsnog be-reid verklaard het voorstel van vice-
premierRudolf deKorte te bestude-ren over de koppeling van de Brazi-liaanse buitenlandse schuld aan demilieuproblematiek van het Amazo-
ne-regenwoud. Dit heeft Sodre ge-zegd in een vraaggesprek met hetdagblad Estado des Sao Paulo.

De Korte had het voorstel verledenweek gedaan tijdens een persoon-
lijk gesprek met de Braziliaansepresident, José Sarney. Maar minis-
ter Sodre wees het plan openlijk af
door te zeggen dat hij niet zou toela-
ten dat aan de Brazilaanse soeverei-niteitzou worden getornd.

In het vraaggesprek met de krant
liet Sodre zich heel wat genuanceer-
der uit. Hij zei dat hij de voorstellen
over het nemen van maatregelen terbescherming van het Amazonege-
bied in ruil voor een gedeeltelijke
kwijtschelding of conversie vanbuitenlandse schuld 'met aandacht
bestudeert.
Maar de minister voegde daaraan
toe dat de voorgestelde regeling niet
gezien moet worden als de ideale
oplossing voor het behoud van het
tropische regenwoud. „Er is niet al-
leen financiële, maar ook techni-
sche steun nodig in ditverband", zei
hij. Volgens hem moet diesteun dan
wel worden gegeven in de vorm van
schenkingen.

In zijn eerste publieke optreden als

minister van Buitenlandse Zaken
van de Verenigde Staten heeft Ja-
mes Baker gisteren overigens opge-
roepen tot 'onmiddellijk' te treffen
maatregelen tegen het zogenoemde
broeikaseffect en de aantasting van
de ozonlaag. Baker sprak op een mi-
lieu-congres van het Amerikaanse
ministerievan BuitenlandseZaken.

Volgens de nieuwe bewindsman
dient de uitstoot van CFK's, chloor-
fluorkoolwaterstoffen die de ozon-
laag aantasten, aanzienlijk te wor-
den verminderd.

binnen/buitenland

NAVO: geen
'evenwicht'
Oost en West

&USSEL- De NAVO bestrijdt dat
°P het gebied van de conventio-

■ strijdkrachten een globaal
wicht bestaat tussen Oost en. Dit in een reactie op de door

''Warschaupact voor het eerst ge-
loliceerde cijfers. Een NAVO-

I Tdvoerder verwelkomde het feit
l jjna het Westen nu ook het War-
j^upact zijn visie heeft gegeven
'de sterkte van de conventioneleIIjdkrachten van de twee blokken.

' 'NAVO heeft de Oostbloklanden
T altijd om gevraagd.

jfeens een overzicht dat de
I*vO-landen in november vorig

* publiceerden heeft het War-
Jjaupact op het terrein van de con-ditionele strijdkrachten een groot
ffwicht. Het uitgangspunt van de
pVO voor de CFE-besprekingenfar vermindering van de conven-
tie bewapening) in Wenen is
J1ook dat het Oostblok veel meer
*moeten inleveren, vooral op het

van tanks en artillerie, om
J&en evenwicht op lager niveau te'"hen.
r^kundigen wezen erop dat de cij-
r 8 van het Warschaupact niet aI-
?JJ betrekking hebben op het
F^land van Europa maar ook op
* aangrenzende zeeën. Dat is dus
r'usief de zeestrijdkrachten, die
Pr beide blokken hebben afge-
keken niet aan de orde zullen ko-
f& in de Weense onderhandelin-
!*>", De NAVO heeft een grotere

dan het Warschaupact.

Nepbriefover
genenonderzoek

zaait onrust
ARNHEM- In het hele land zijn gis-
tereochtend brieven huis aan huis
bezorgd over een zogenaamd lande-
lijk onderzoek naar het erfelijk ma-
teriaal van de bevolking. Daarin
wordt iedereen opgeroepen hieraan
medewerking te verlenen.

Het onderzoek zou worden verricht
door het ministerie van WVC in sa-
menwerking met de landelijke cen-
tra voor erfelrjkheidsonderzoek.
Deze distantiëren zich echter na-
drukkelijk van de brief en noemen
het een flauwe grap. De centra en
het ministerie werden vandaag
overstelpt door hevig verontruste
telefoontjes.

Het onderzoek zou nodig zijn voor
een genenpaspoort dat in het kader
van een Europa zonder grenzen
wettelijk verplicht zou worden om
vervalsing en persoonsverwisseling
uit te sluiten. Verder worden als re-
denen aangevoerd het belang van
de volksgezondheid, advies aan
aanstaande ouders en het beter kun-
nen kiezen van een passende ziekte-
kostenpremie en passende arbeid.

Als politieke ruzie het land verscheurt

Leger Joegoslavië
dreigt met ingreep

BELGRADO - Een hoge Joegosla-
vische militair heeft de leiders van
de Joegoslavische communistische
partij gisteren gewaarschuwd dat
het leger zal ingrijpen als het land
verscheurd raakt door politieke
twist. Het Centraal Comité van de
Joegoslavische partij kwam giste-
ren bijeen om over de poütieke te-
genstellingen in het land te praten.

Admiraal Petar Simic, de enige mi-
litair in het 23 man tellende Politbu-
ro van departij, leverde op de partij-
bijeenkomst kritiek op „verblinde
groepen en personen die op de
macht uit zijn en Joegoslavië willen
opdelen". Hij waarschuwde dat het
leger „het met al zijn macht en alle
middelen waarover het de beschik-
king heeft zal opnemen tegen ieder-
een die gevaarlijke spelletjes wil
spelen met de verworvenheden van
de vrijheidsstrijd en de socialisti-
sche revolutie".
Hoewelhet op de bijeenkomst af en
toe tot felle woordenwisselingen
kwam tussen de vertegenwoordi-
gers van de verschillende deelrepu-
blieken, verliep de eerste dagvan de
zitting, die door sommige kranten
als 'de slag om Joegoslavië' was
aangekondigd, rustiger dan de

meeste politieke waarnemers had-
den verwacht. De verwachte con-
frontatie tussen de Servische partij-
leider, Slobodan Milosevic, en par-
tijleider Stipe Suvar bleef, op de
eerste dag althans, uit.

De Servische partij en de Servische
kranten dringen al maanden aan op
het aftreden van Suvar, die volgens
hen niet in staat is orde te scheppen
in het door economische chaos ge^
teisterde land. Bovendien beschul-
digen de Serviërs Suvar ervan dat
hij zich verzet tegen hun pogingen
de autonome republiek Kosovo on-
der rechtstreeks bestuur van Servië
te plaatsen.

Kouderecord
in Alaska

ANCHORAGE - In Alaska is een
kouderecord gebroken met tem-
peraturen die in sommige gebie-
den min 78 graden bereikten. De
koudegolfzal volgens de meteo-
rologische dienst enkele dagen
aanhouden.
De extreem lage temperaturen
hebben problemen met de toe-
voer van levensmiddelen, benzi-
ne, water en elektriciteit tot ge-
volg. Gouverneur Steve Cowper
heeft daarom denoodtoestand in
Alaska afgekondigd.
Bij een temperatuur van min 25
bevriest de olie in motoren,
waardoor deze niet meer gevoed
kunnen worden. Bij min 35 be-
vriest aan de kou blootgestelde
huid binnen één minuut en bij
min 45 gebeurt dat binnenenke-
le seconden.
Mogelijk is de kou ook de oor-
zaait van het vliegtuigongeluk
met het Canadese militairetrans-
port-vliegtuig C-130, dat zondag-
avond neerstortte in de buurt
van Fairbanks, in midden-Alas-
ka. Bij het ongelukkwamen acht
Canadese militairen om het le-
ven.

punt uit
Gorbatsjov

Sovjetleider Michaïl Gorbats-
jov brengt begin april een be-
zoek aan premier Thatcher van
Groot-Britannie. In juni volgt
een vierdaags bezoek aan de
Bondsrepubliek Duitsland. In
Bonn zal Gorbatsjov onder
meer besprekingen voeren met
bondskanselier HelmutKohl.

Vergoeding
Het Westduitse chemiebedrijf
Huls AG betaalt 135.000 gulden .
schadevergoeding aan een aan- "
tal waterleidingbedrijven in "

Noord-Holland nadat het be- J
drijf in april 1988 deRijn heeft -
vervuild met het oplosmiddel
isophoron.

Elektron
Onderzoekers van het FOM-In-
stituut voor Atoofn- en Mole-
cuulfysica (AMOLF) in Amster-
dam hebben als eersten in de
wereld direct de beweging van
een elektron in een atoom
waargenomen. Hun waarne-
ming betekent volgens de
Stichting voor Fundamenteel
Onderzoek der Materie (FOM)
in Utrecht een opmerkelijke
koppeling tussen de klassieke
beschrijving van elektronen als
deeltjes die baantjes om de
atoomkern trekken, en de
quantummechanica, die elek-
tronen beschouwt als een golf-
verschijnsel.

Actie
De actie van de Vereniging Mi-
lieudefensie om duizenden bo-
men als noodkreet tegen de
zure regen te voorzien van een
wit doodskruis, is bij de Stich-
ting het Utrechts Landschap
verkeerd gevallen. „Wij staan
volledigachter het doel dat Mi-
lieudefensie met deze actie na-
streeft, maar het middel is ver-
keerd", aldus ing. H. Lugtmeij-
er van de stichting.

Botsingen
Na de dood van de Pantsjen
Lama hebben Tibetaanse
vluchtelingen gewapend met
stokken, molotov-cocktails en
flessen gisteren geprobeerd de
Chinese ambassade in New
Delhi te bestormen. Zij verwij-
ten de Chinese autoriteiten ver-
antwoordelijk te zijn voor de
dood van de tweede geestelijk
leider van Tibet. De politie
heeft 24 Tibetanen gearres-
teerd.

Mes
Hongarije zal de sterkte van
zijn leger met circa 9procent te-
rugbrengen. Ook zal het zijn be-
wapening en militaire techno-
logievoor het eind van volgend
jaar verminderen.De troepen-
sterkte zal met 9300 man wor-
den gereduceerd. Er zullen in
1989-1990 251 tanks, 30 gepant-
serde personeelsvoertuigen,
430 artilleriesystemen, 6 tacti-
sche raketlanceerinrichtingen
en 9 onderscheppingsvliegtui-
genworden teruggetrokken.

Getuigen
De rechter in de Iran-Contra-
zaak heeft gisteren bepaald dat
de vorige president van de Ver-
enigde Staten, Ronald Reagan,
mogelijk wordt opgeroepen te
getuigen in het proces tegen
zijn voormalige veiligheidsad-
viseur Oliver North.Rechter
Gerhard Gesell verklaarde dat
Reagan „onderworpen blijft
aan de mogelijkheid te worden
opgeroepen", maar hij wees
een dagvaarding tegen diens
opvolger, George Bush, van de
hand.

Hereniging
President Kim II Sung van
Noord-Korea is bereid tot
rechtstreekse onderhandeling
gen met de president van de
Verenigde Staten. Inzet daar-
van moet hereniging zijn van
het Koreaanse schiereiland dat
44 jaar geleden in twee delen
uiteenviel. Het bericht komt
enkele dagen nadat zowel Ame-
rikaanse als Noordkoreaanse
functionarissen bevestigden
dat de diplomatieke betrekkin-
gen tussen Pyongyang en Was-
hington zijn hervat.

Onderzoek
De Palestijnse Bevrijdings Or-
ganisatie aanvaardt bij voor-
baat de conclusiesvan elk onaf-
hankelijk medisch team dat in
de door Israël bezette gebieden
een onderzoek instelt naar de
doodsoorzaak van Palestijnse
demonstranten en naar de ver-
wondingen door Israëlische
troepen toegebracht.Dit heeft
Bassam abu Sharif, adviseur-
van PLO-leider Arafat, gisteren ;
dag in Den Haag gezegd tegen-
over journalisten.

Afstand
De chef-ideoloog van de Poolse
communistische partij, Mariari
Orzechowski, heeft gisteren ge-
zegd niet uit te sluiten dat de
partij op den duur afstand zal
doen van de leidenderol in het
politieke bestel.
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Buitenlanders
Zijn partij eist familiehereniging
van de buitenlanders, maar danniet
in de Bondsrepubliek." In hun
eigen land moeten ze met onze
steun weer samengebracht worden.
Wij zijn niet tegen buitenlanders.
We zijn niet christelijk, we zijn niet
sociaal, we zijn niet liberaal, maar
we zijn wel eerlijk. Daarom willen
we maatregelen tegen de buitenlan-
ders. We willen geen multi-raciale
maatschappij en zeker niet wat de
CD U-burgemeester Rommel van

Stuttgart nastreeft als hij zegt dat
een buitenlanderaandeel van 30
procent in de grote steden aan-
vaardbaar is. Nee, ik ben en blijf er
trots op een Duitser te zijn".

En ten aanzien van drugs: „Levens-
lang voor dealers" . Zijn pas in de
zomervan 1987 opgerichte Berlijnse
club liet een bijna perverse verkie-
zingsspot uitzendenvia de televisie.
Turkse kinderen, een dode junkie,
de naald nog in haar arm, kruisen
aan de Muur en als achtergrond mu-
ziek het lied van de dood uit een be-
kende western". Alle partijen pro-
testeerden, maar de spot werd niet
verboden. Schonhuber: „Dat was
een overwinning voor ons. Wij wil-
den laten zien hoe deze stad van alle
kanten door de dood wordt be-
dreigd. Doden door drugs, doden
aan de Muur. En die kinderen zijn
de volgende slachtoffers. Ik heb
niet eens gezien dat het Turkse kin-
derenwaren".

Dat is Franz Schonhuber ten voeten
uit. Een populist, die alle kneepjes
van het journalistieke en commer-
ciële vak kent, maar rechts-radicaal
vindt hij zijn Republikeinen niet.
„De Groenen hebben een verbod
van onze partij geprobeerd te be-
werkstelligen. Maar het ministerie
van binnenlandse zaken stelde dat
wij niet rechts-radicaal zijn, dat we
niet door de binnenlandse veilig-
heidsdienst worden geobserveerd.
Algemeen gerespecteerde kranten
als de Süddeutsche, De Frankfurter
Allgemeine en Die Welt spreken
correct van een rechts-conservatie-
ve partij. Daar staan wij op. Wij
staan rechts van het midden, rechts
van de kleurloze CDU".

Bewijs
Contacten met en financiële steun
van wel verboden rechts-extremis-
tische groeperingen bestrijdt
Schonhuber uit alle macht en tot nu
toe is het wettig en overtuigend be-
wijs niet geleverd. Maarer zijn meer
punten die de ontevredenen in de

Bondsrepubliek aantrekken.
Franz Schonhuber wil bijvoorbeeld
nieuwe geschiedenisboekjes, „om-
dat er over bepaalde dingen nu een-
maal moet worden gediscussieerd,
bijvoorbeeld over de vraag of de
these van de „Alleinschuld" van
Duitsland aan de Tweede Wereld-
oorlog nog wel overeind te houden
is". Dat trekt vele gefrustreerde jon-
ge CDU'ers en teleurgestelde
rechts-liberalen. /

En verder: „Ik wil niet vergeleken
worden met de NPD (de neo-nazisti-
sche partij die in de jaren 60 furore
maakte, red.). Die partij heeft nooit
een breuk tot stand gebracht met
het onzalige verleden. De jonge
mensen die naar ons komen, zijn
overtuigde democraten. Maar ze
zeggen: er moet eindelijk een streep

onder het verleden worden gezet.
We willen weer een zelfbewust volk
worden".

" Een triomferende Franz Schonhuber- omgeven door lijfwachten -na de verkiezingen in West-
Berlijn, die voor zijn partij zo succesvol verliepen.

Patriottisme
In West-Berlijn zei Franz Schonhu-
ber zondagavond: „ Ons succes
komt doordat de Duitsers nu weer
van mening zijn dat een democra-
tisch gelouterd patriottisme in dit
land noodzakelijk is". Met een hele
serie verkiezingen voor het Euro-
pees Parlement, gemeenteraden en
deelstaten voor de boeg, zullen
vooral de grote partijen CDU-CSU
en SPD zich enige vragen moeten
gaan stellen. Als het aan de 65-jarige
Schonhuber ligt zal hij de jongeren
de weg wijzen, want zoals hij in zijn
boek 'Ik was erbij' schrijft, weet hij
nu hoe dat wel en niet moet.

Nieuwsgierig
„Toch blijkt telkens opnieuw dat
de kerk de nieuwsgierigheid
prikkelt van jonge mensen. Het
is alsof de christelijke kerken en
het christelijke geloof voor de
jonge mens van vandaag overko-
men als onbekend, mysterieus
en niet-overtuigend, maar even-
zeer als de vermoedelijke dra-
gers van een authentieke rijke
Boodschap." Bluyssen denkt dat
er onder jongeren vooral een
diepe hunkering leeft naar nade-
re kennismaking met de werke-

lijke kern van het Evangelie en
naar de kenmerkende trekken
van een oprechte Evangelische
geloofsbeleving."

De kerk zou volgens hem dat ge-
geven als uitgangspunt moeten
nemen voor geloofsverkondi-
ging.Elders in het artikel stelt hij
dat de jongeren het niet waarde-
ren als zij merken dat dezorg van
de kerkmensen betreffende hun
geloof, allereerst de zorg is om de
toekomst van de kerk. „Zij mo-
gen verwachten, dat volgelingen
van J

f
ezus op de eerste plaats

zorg koesteren voor het geluk en
het heil van mensen, in dit geval

van déze jonge mensen. Als zij
kunnen ervaren dat het de kerk
niet gaat om zichzelf, maar om
het geluk van mensen, zullen zij
in de kerk beter de kern van Je-
zus' blijde Boodschap kunnen
ontdekken."

" Mgr. J. Bluyssen

Ouders
In een oprecht menselijke over-
weging geeft Bluyssen toe ge-
leerd te hebben te aanvaarden
dat mensen een andere keuze
maken. „De tijd heeft mij zelfs
geleerd die keuze te respecteren,
als het althans een werkelijke
keuze betreft. Niet dat ik die keu-
ze wou willen onderschrijven,
maar als een ander die maakt, is
dat zijn zaak". Eerder was de
oud-bisschop de overtuiging toe-
gedaan dat je als 'man van de
kerk' moet doen wat je kunt om
mensen bij de kerk te houden.

In zekere zin vraagt hij gelovige
ouders zon zelfde houding aan
te nemen ten opzichtevan kinde-
ren die niet meer naar de kerk
gaan. „Geloof is een gave van
God. Maar als geloven in God
voor een belangrijk deel Gods
werk is, dan doen ouders er goed
aan zichzelf niet met schuldge-
voelens te blijven plagen. Hun
energie wordt beter besteed als
zij serieus en positief nagaan,
hoe zij het best hun eigen per-
soonlijk geloof beleven."

(De vele wegen en de ene
weg. Jan Bluyssen. Uitge-
geven bij Arbor te Baarn.
Prijs 27,50 gulden.)

Oud-bisschop van Den Bosch, mgr J. Bluyssen, in boekje:

'Jongeren niet alleen
schuld van lege kerk'

Zijn de kerken momenteel
zo leeg omdat de jeugd geen
interesse meer heeft in
God? Terwijl menigeen vol-
mondig ja zal zeggen, doet
de vroegere bisschop van
Den Bosch, mgr. J. Bluys-
sen dat nou net niet. Hij
schrijft in een artikel in het
boek 'De vele wegen en de
ene weg' dat de jongeren
niet het monopolie hebben
van de kerkverlating. Vol-
gens hem is het zonneklaar
dat alle leeftijdsgroepen kri-
tisch afstand hebben geno-
men van de kerk en van de
kerkelijke praktijken.

'De vele wegen en de ene weg' is
een bundeling van herderlijke
brieven, toespraken (onder ande-
re voor de KRO-radio) en andere
overwegingen van de oud-bis-
schop. Het zijn beschouwingen
over religieuze, spirituele en
maatschappelijke onderwerpen
als: 'bezit en macht', 'homofilie',
'Evangelische levensstijl',
'emancipatie', 'rechtvaardig-
heid', 'liefde. In het artikel 'Na
de grote Kerkverlating' gaat
Bluyssen in op de houding van
de jeugdtegenover het geloof en
het kerkelijk instituut. Mgr. Jan
Bluyssen was bisschop van Den
Bosch van 1966 tot 1984. Om ge-
zondheidsredenen legde hij toen
zijn functie neer.

In de twintig jaar dat hij bis-
schop was, heeft hij net als zove-
le anderen gezien dat de kerken
leegliepen. Het kerkbezoek in
het weekeinde lijkt volgens hem
in een 'vrije val' te zijn gekomen.
Hij zegt in het artikel open en
eerlijk, dat de cijfers omtrent de
kerkverlating hem kunnen de-
primeren.

Als een van de oorzaken van de
kerkverlating geeft Bluyssen de
tendens om het geloofals iets in-
dividueels te beschouwen aan.
Hij noemt het zelfs 'de privatise-
ring' van het geloof. „De mens
van onze dagen lijkt bij 'geloven'
allereerst te denken aan een in-
nerlijk proces dat gedragen
wordt door wat men 'zelf voelt'
en 'zelf ervaart. Men schijnt er-
van uit te gaan dat je zelf uit-
maakt wat je gelooft en dat de
kerk maar tot zekere hoogte zich
daarin mag mengen," aldus
Bluyssen.

binnen/buitenland

Leider Duitse Republikeinen ziet zich als enige erfgenaam van Strauss

Schonhuber man achter
succes extreem rechts

Van onze correspondent

BONN - „Vroeger waren er in Beieren twee mannen die
zonder enig probleem zalen met een capaciteit van vijf-
duizend man konden vullen. Nu Strauss dood is, ben ik
de enige". Franz Schonhuber, geboren in 1923 op het
Beierse platteland, ziet zich als de enige die aanspraak
kan maken op het rechtse erfgoed van de vorig jaarover-
leden ongekroonde koning van Beieren, Franz Josef
Strauss. Afgelopen weekeinde eindigde zijn ultra rechtse
partij, de Republikeinen, bij de verkiezingen voor het
parlement in West-Berlijn ruim boven de kiesdrempel
van 5 procent, iets wat niemand voorspeld had. Duizen-
den Westberlijners trokken zondagavond de straat op om
tegen de rechts-radicalen te demonstreren.

Drie jaar geledenwerd Schonhuber
voorzitter van de zieltogende Repu-
blikeinen, een jaar later haalde hij
uitgerekend in het zwarte Beieren
ruim drie procent van de stemmen.
Strauss weigerdezijn vroegere ken-
nis serieus te nemen". Dit soort po-
pulistische kreten heb ik als kleine
jongenal in de Weimartijd gehoord.
Veel geschreeuw en weinig wol".
Schonhuber was er niet van onder
de indruk. De man, die zijn baan als
uiterst populaire presentator van
een talkshow verloor nadat hij on-
der de titel 'Ik was erbij' een open-
hartig boek over zijn tijd als SS'er
had geschreven, bereidde een toe-
komst in de politiek voor.

Hij richtte zich op het uiterst
rechtse, nog net legitieme, spec-
trum. In het begin wilde het alle-
maal nog niet zo lukken, maar nu
Strauss als klantenbinder voor ex-
treem rechts is weggevallen, ruikt
Franz Schonhuber zijn kans. Niet zo
zeer in Beieren als wel in derest van
de Bondsrepubliek.

„Er bestaat een wijdverbreide onte-
vredenheid over de gevestigde par-
tijen. Vooral veel jongeren denken
zo en die wenden zich tot ons in de
hoop de vette, volgevreten oude
partijen door concurrentie weer op
draf te brengen." De zwaartepunten
van Schonhuber zijn het drugpro-
bleem, de vervlechting van politiek,
economie en kapitaal en natuurlijk
de buitenlanders.

Nieuwe aanpak van
onverzekerd rijden
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Minister Smit-
Kroes (Verkeer) gaat samen
met Justitie in de komende
maanden het onverzekerd
autorijden aanpakken. Zes-
honderdduizend autobezitters,
van wie vast staat dat zij geen
verzekering hebben, krijgen in
de komende weken een brief
van deminister, waarin zij wor-
den gewaarschuwd voor de ko-
mende actie tegen het onverze-
kerd rijden.

Vanaf 1 juli zullen de 'fotogra-
fen' van het Centraal Bureau
Motorrijtuigenbelasting mas-

saai kenetekens gaan fotogra-
feren. Behalve op het betalen
van belasting zullen de gege-
vens dan ook worden vergele-
ken met de registers van de
verzekeringsmaatschappijen.
Blijkt de auto niet verzekerd,
dan volgt een boete van ten
minste vierhonderd gulden.
Nu al controleert de politie in-
cidenteel op de aanwezigheid
van een voldoende verzekering
op personenauto's. Dat blijkt
echter volstrekt onvoldoende.
Naar schatting rijden in ons
land toch altijd nog zon hatf
miljoen personenauto's onver-
zekerd rond.

Nelson Oduber minister-president

Nieuw kabinet op
Aruba geformeerd

ORANJESTAD - De samenstelling
van een nieuw kabinet op Aruba is
rond. De partijen MEP, ADN en
PPA, die op basis van de verkie-
zingsuitslagvan 6 januarieen nieuw
kabinet zullen vormen, hebben dit
weekeinde de kandidaten voor de
verschillende departementen aan-
gewezen. Kabinetsformateur Nel-
son Oduber, de leider van de groot-
ste partij MEP, wordt zoals ver-
wacht de nieuwe minister-presi-
dent.
Oduber heeft gisteren zijn eindver-
slag aan gouverneur F.B. Tromp
aangeboden. De aanstaande minis-
ter-president reist vandaag naar de
Venezolaanse hoofdstad Caracas
waar hij donderdag de installatie zal
bijwonen van de nieuwe president
Carlos Andrez Perez.

In het nieuwekabinet van zeven mi-
nisters bezet de MEP vyfposten en
deADN en PPA elk één.De MEP le-
vert ook de nieuwe gevolmachtigde
minister van Aruba in Den Haag.
Dat wordt ir. Roland Laclé, een oud-
gediendevan de MEP die eerder mi-

nister was van verkeer en vervoer'
het Antilliaansekabinet toen ArU'
nog deel uitmaakte van de Ned*
landse Antillen. Minister van ju»
tic wordt Hendrik Croes, een br"1
van de vroegere leider Betico Cro*
Hendrik Croes was evenals LW
reeds eerder minister voor de An*
len.

Samenstelling
De volledige samenstelling van
nieuwe kabinet op Aruba is j
volgt: minister-president en aléj
mene zaken N.O. Oduber (MËI
economische zaken en toerisme \
Leo (MEP), financiën GP. Trinid'
(MEP), justitie H.S. Croes (M|
welzijnszaken F. Refunjol (ME*
vervoer en communicatie E. NW
laas (PPA), publieke werken e
volksgezondheid P. Kelly (ADN)-
De staten van Aruba komen 7 >Jbruari voor het eerst in de nieU^samenstelling bijeen. Verwaj*
wordt dat het nieuwe kabinet en*:
le dagen daarnareeds in functie
treden.

RL verscherpt veiligheidsmaatregelen

Zelfs nieuwe ’codicils’na
ontdekken hoofdenhandel

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Er hebben
zich in de afgelopen dagen
nieuwe codicil-houders aange-
meld bij de anatomische afde-
ling van de Rijksuniversiteit
Limburg in Maastricht.
Prof.dr J. Drukker, voorzitter
van de Nederlandse anato-
menvereniging en hoogleraar
anatomie/embryologie aan
deze universiteit zegt dat di-
verse mensen hem hebben op-
gebeld met de mededeling dat
zij hun lichaam na de dood ter
beschikking willen stellen
voor de medische wetenschap.
Een opmerkelijke ontwikke-
ling nadat afgelopen vrijdag in
Nederland een handel in men-
selijke hoofden is ontdekt en
daardoor bepaalde aspecten
van de anatomie in opspraak
zijn gekomen.

Totnutoe heeft zich niet één codicil-
houder afgemeld. De aanmeldin-
gen van nieuwe gegadigden zijn
voor prof. Drukker geenszins op-
zienbarend. „De mensen die zich
als codicil-houder aandienen doen
dat op basis van een weloverwogen
besluit. Het is géén impuls; aan dat
besluit is een periodevan veel over-
leg met hun omgeving aan vooraf
gegaan. Van die mensen kun je niet
verwachten dat zij zich terugtrek-
ken na dit akelig incident," aldus de
hoogleraar.

" Prof Drukker: ...benieuwd naar uitkomsten onderzoek...
Foto: WIDDERSHOV^

Op de voet
Als voorzitter van de anatomenver-
eniging volgt prof. Drukker het on-
derzoek van de politie op de voet,
nadat aan journalisten van het
KRO-actualiteiten programma
Brandpunt mensenhoofden te
koop waren aangeboden. Het is vol-
gens mededelingen van de politie
uitgesloten dat de menselijke res-
ten uit ons land afkomstig zijn. Het
wordt volledig uitgesloten geacht
dat uit een van de acht plaatsen in
ons land waar anatomische les
wordt gegeven, menselijk 'mate-
riaal' is gestolen, zodat ervan wordt
uitgegaan dat de hoofden uit het
buitenland zijn gekomen.

Doelgroep
De mogelijkheid dat studenten
en/of artsen een doelgroep zouden
vormen voor criminele handelaren
in menselijke resten, wordt zonder
meer uitgesloten. Over andere
eventuele doelgroepen- er wordt in

dit verband ook gesproken over se-
xuele praktijken - kan de anatoom
weinig te berde brengen omdat die
buiten zijn gezichtveld liggen.
„Daar kan ik geen zinnig woord
over zeggen. Het spreekt vanzelf
dat we uitermate benieuwd zijn
naar de uitkomsten van het politie-
onderzoek," aldus de anatoom,
„wellicht dat er tips uit te voor-
schijn komen die waar wij met het
oog op beveiliging van de betref-
fende afdeling ons voordeel mee
kunnen doen."

Randwyck
Wat de te nemen maatregelen be-
treft zal de bewaking van de anato-
mische studiezalen nog geïntensi-
veerd worden. Er zal steeds een lid
van de wetenschappelijk staf aan-
wezig zijn voor controle op studen-
ten aan de snijtafel. Momenteel is
de anatomische afdeling van de
Rijksuniversiteit Limburg onder-
gebracht in het Biomedisch Cen-
trum, tien jaar geleden gebouwd
achter het Maastrichtse ziekenhuis.
Bij de nieuwbouw van het Acade-
misch Ziekenhuis op Randwyck,
dat in 1991 zal worden betrokken,
zal de grootst mogelijke bewaking
in praktijk kunnen worden ge-
bracht door bouwkundige maatre-
gelen. Zo zal er een ingenieus deu-
ren-systeem worden aangebracht.
Prof. Drukker wilde op de aard van
de maatregelen niet ingaan.

Aanbod
Er bestaat geen organisatie voor J
dicil-houders. Elke medische u j
versiteit heeft een eigen bestal^De mensen die in het dossier l^ten' kennen elkaar niet. Ze zUn .ij-
leen bij de universiteit bekend-
de RL kunnen zich nog nieuwe
dicil-gegadigden aanmelden- ~ders is het aanbod nog groter <Jde behoefte en is er een codicil-s* ji
uitgevaardigd. Op één univers)^
'is zelfs sprake van een 'wachtüjs

Omdat mensen steeds op oud -leeftijd sterven, is het doorga^,,
wat ouder 'materiaal' waar de s> ,
denten mee moeten werken. v.^de gewone wetenschapsbeoefen* (
is dat geen probleem. Alleen v jj
specialistische onderzoekingen,,
jonger materiaal nodig, dat U 1t
aard een hogere wetenschappen^
waarde heeft voor de onderzoek j

Prof. Drukker wijst erop dat oü^desgewenst een codicil voor
kinderen kunnen afgeven.

Tips
De Amsterdamse politie heeft
afgelopen weekeinde een a^ajr
tips binnengekregen over de _»j *del in hoofden die de KRO vriJ^avond op de televisie onthulde- .^woordvoerder omschreef de
maandag als „waardevol". Aan^a
dingen zijn echter nog niet verf 1
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Bonden en werkgevers gaan samen actie voeren

Bedrijfsleven protesteert
tegen winkelsluitingsplan
Van onze redactie economie

N HAAG - Het Ned.Chr.Jjdernemers Verbond laat
Jj Protesteren tegen de win-f'sluitingsplannen van

Evenhuis (eco-
zaken) niet bij woor-

Dinsdag 20 februari,udt het samen met de Dien-
fHbonden FNV en CNV een
f'uonstratieve bijeenkomst.
Jtrekkelijk uniek lijkt dat
j/^rnemers en werknemers
jï^ente hoop lopen tegen een

De onderne-
KNOV doet

et mee.

:l n^huis wil de Winkelsluitingswet
ieJ'_en. Van hem mogen er twee

* Hi?en winkels komen: ochtend-
.. ag~ en middag/avondwinkels.

J;el ondernemers- en werkne-

' t*Sorganisaties hebben daar grotei^aren tegen. Het NCOV besloot,
Raadpleging van zijn achterban,
_fkn verzetsactie. De beide Dien-
K „jonden sloten zich daarbij aan.t «0 februari wordt geprotesteerd
K*. net motto „In verzet! Slechte
fc v .^Prekers vanuit het NCOV enIk.akbeweging zullen de bezwaren
/*r woorden brengen. Tweede-

jj^uerleden die zich bemoeien met
üL"clangen van het midden- en

zijn uitgenodigd. Maar
V« e „geestelijke vader" van het
l^v°orstel, bewindsman Even-

Lj^edoeling van de drie proteste-. m orSanisaties is na de bijeen-

_
nhSt een demonstratie op het Bin-

(jL'Jof te houden. Daar zullen ze

** b fractievoorzitters van de gro-
.n rtijen een boodschap met hunL^sen overhandigen.

Het Kon. Ned.Ondernemers Ver-
bond, de grootste onderemersorga-
nisatie in het MKB (100.000 leden,
tegen het NCOV40.000), zegt dat het
NCOV het verzoek om mee te doen
laat heeft gedaan, namelijk eind vo-
rige week. De tijd tussen nu en 20 fe-
bruari vinden we wat kort om bij
onze achterban de bereidheid tot ac-
tie te peilen, aldus een woordvoer-
der. Bovendien heeft hetKNOV een
eigen standpunt. Het NCOV-initia-
tiefkomt ons nu niet gelegen, geeft
hij toe.
Hierbij gaat het om een plan om in
drietypen gemeenten (middelgroot-, forensen- en plattelands-) experi-
menten met andere openingstijden
te houden. Dit voorstel staat losvan
het project van Binnenlandse Za-
ken tot proefnemingen in zogeheten
D-gemeenten. Het KNOV wil een
jaar lang tests houden om te zien
hoe consumenten, werknemers en
ondernemers reageren, zo zegt de
woordvoerder.

Groothandel
investeert

drie miljoen
MAASTRICHT - De groothande-
laar Sligro breidt in Maastricht uit
dooreen nieuwbouw van 2.500 vier-
kante meter. In het nieuwe gedeelte
komen allerlei eetwarenafdelingen.
Met denieuwe investering is een be-
drag van ongeveer drie miljoen gul-
den gemoeid. Het aantal banen
stijgt hierdoor met 25. Sligro ver-
wacht in Maastricht een omzetstij-
ging van ruim 15 miljoen gulden.

beurs-
overzicht
terughoudend

- De Amster-mse effectenbeurs stond
tJr andag in het teken van enige
gJJghoudendheid. Winstnemin-
" eisten hun tol en de ster-

non ilsindex sloot 1-2 Punt laêer164,1. De omzet was met f 830
ge] "-?en voor de aandelen precies
HaIJJi aan die van de obligaties.
Un ndelaren zagen de ontwikke-

_.. ecl? ter met somber in. Enige
ko van net sterk gestegen
*n_?peil werd opzich niet onge-wild geacht.

6
va

anërUk gespreksonderwerp
st r da§ was de voorlopig ge-

'ande poging van HBG om eenuWe samenwerking met colle-
8_ ,wer Volker Stevin aan te
y a

hn, Volker heeft aangekondigd
i) ler met hand en tand tegen

hw n verzetten en in verbandwmee keerden beleggers zichMassaal van Volker af
«n bod op de aandelen wordt

koe. Jif. meer verwacht en de
la_ lapte flink in-Naeen serie
53 .nnj/fn kwam het slot op f4 _.

ff _£? onder de voorgaan-
-185PT,JS- HBG klom f 1.50 tot f
rtia'rh-W aandelenvan het parallel-helih onds !nfotheek mocht de
OM,?6 met worden gehandeld
Wacht ei" een bericht wordt ver-

*Wd_en van de fusiepartners
aaaid_fyeruen Medicopharmae

f 2r,beide- HagemeyerMedLJ P^sgeven op f 81 en
ke kn. Pharma f 250 °P "4, wel-
b°d lfgt

S M°Jkruim f 3 boven hetfecteJ__ f Jabeurs wierp het ef-
Wd. _t?or °Ptimix zich ten
d°or elrn_f ïï het fusiegevecht
richt __ *lacht °ver het fusiebe-fuBie_fmm- spannen biJ de SER-°PtimTmitsle- Eerder keerdeiKa<* al tegen het haars
blijft Li lage bod- Tot dusver
boven LbeKUr^oers in elk &"lkomil et bod hSgen. Woensdag
de onn aandeelhouders van bei-
VerEaHflneminSen in bijzondere
over denngen bijeen om zich
werki,?e . voorgenomen samen-__*". te beraden.

Delors: EG wil
landbouwsubsidies
flink verminderen

NEW VORK - De voorzittervan de Europese
Commissie, Jacques Delors, voorziet dat in
1990 de landbouwsubsidies in de EG met
twintig procent zullen zijn verminderd ten
opzichte van 1985. In een interview met het
Amerikaanse blad Newsweek verklaarde hrj
dat de handelsoorlog tussen de twee land-
bouwgiganten EG en VS uit de hand is gelo-
pen.

De Amerikaanse regering wil dat er een ein-
de wordt gemaakt aan de landbouwsubsidies
in Europa. Het landbouwconflict is een be-

langrijk onderwerp bij de besprekingen in de
GATT, deInternationaleOvereenkomst inza-
ke Tarieven en Handel. Vooruitlopend op die

besprekingen komen onderhandelaren uit
zestig landen deze week in Genève bijeen
voor oriënterende gesprekken.

De Amerikaanse regering kondigde onlangs
maatregelen aan ter beperking van de import
uit EG-landen waarmee een bedrag van on-
geveer honderd miljoen dollar is gemoeid.
Dat was een sanctie op het weren door de EG
van met groeihormonen behandeld vlees uit
de VS. De EG bereidt tegenmaatregelen voor
tegen de VS indien de handelsbesprekingen
niets opleveren.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen
AEGON 94,90 e 94,50
Ahold 94,80 93,50
Akzo 156,70 156,00
AB.N. 43,80 43,20
Alrenta 160,30 160,30
Amev 55,60 55,30
Amro-Bank 83,70 82,20
Ass. R'dam 152,50 152,00
Bols 142,00 141,70
Borsumij W. 132,60 129,50
Bührm.Tet. 63,30 63,20
C.S.M.eert. 66,20 66,00
Dordtsche P. 229,50 230,40
Elsevier 66,70 65,50
Fokker eert 30,20 31,00
Gist-Broc.c. 38,00 37,10
Heineken 150,00 150,00
Hoogovens 75,90 75,00
Hunter Dougl. 86,80 88,00
IntMüller 81,70 80,50
KLM 44,30 44,00
Kon.Ned.Pap. 50,20 49,80
Kon. Olie 125,40 125,60
Nat. Nederl. 68,40 68,40
N.M.B. 197,30 196,50
Nedlloyd Gr. 294,00 293,20
Nijv. Cate 92,70 90,00
Océ-v.d.Gr. 311,00 306,00
Pakhoed Hold. 110,50 109,60
Philips 36,80 37,00
Philips divB9 35,20 35,30
Robeco 104,10 104,70
Rodamco 159,10 159,40
Rolinco 99,20 99,80
Rorento 61,50 61,70
Stork VMF 29,40 29,00
Unilever 132,00 132,40
Ver.Bezit VNU 93,50 93,30
VOC 36,50 36,10
Wessanen 84,70 83,60
WoltKluwer 157,50 155,80

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 33,50 33,40
ACF-Holding 60,40 61,50
Ahrend Gr. c 176,00 175,00
Alg.Bank.Ned 44,50 44,00
ABN div'B9 42,50 42,70
Asd Opt. Tr. 26,50 26,20
Asd Rubber 9,00 8,90
Ant. Verft 340,00
Atag Hold c 80,50 81,50
AuLlnd.R'dam 64,00 64,00
BAM-Holding 300,00 310,00
Batenburg 74,00 76,20
Beers 126,50 126,00
Begemann 72,30 71,50
Belindo 420,00 420,00
Berkels P. 8 20 7,20
Blyd.-WiU. 27,00 26,50
Boer De, Kon. 317,00 315,50

de Boer Winkelbedr. 58,80 57,70
Boskaüs W. 13,50 13,30
Boskalis pr 10,75 10,50
Braat Bouw 873,00 855,00a
Burgman-H. 3250,00 3250,00
Calvé-Delft c 875,00 868,00
Calvé pref.c 4500,00e4590,00
Center Parcs 60,60 60,00
Centr.Suiker 65,50 65,30
Chamotte Unie 13,70 13,40
Cindu-Key 102,00 100,00
Claimindo 408,50 408,50
Cred.LßN .50 76,50
Crown v.G.c .50 73,50
Desseaux 197,00e 197,00
Dordtsche pr. 220.50 230,40
Dorp-Groep 41,80 42,00
Dorp v.div.B9 .00
Econosto 207,00 208,00
EMBA 119,00 119,00
Enraf-N.c. 47,50 47,00
Enks hold. 309,00 317,00
Frans Maas e. 66,00 65,30
Furness 97,00 102,00
Gamma Holding 70,60 70,20
Gamma pref 5,90 6,00
Getronics 28,20 28,70
Geveke 40,00 40,00
Giessen-deN. 123,00 117,00
Goudsmit Ed. 197,00 196,00
Grasso's Kon. 95,10 90,50
Grolsch 110,20 109,00
GTI-Holding 150,50 150,50
Hagemeyer 83,00 81,00
H.B.G. 183,50 185,00
HCSTechn 15,20 15,30
Hein Hold 132,00 131,00
Hoek's Mach. 168,00 167,00
Holdoh Hout 435,00 430,00a
Holec 17,50 17,00
H.A.L. Tr b 1480,00 1475,00
HoU.Am.Line 1490,00 1485,00
Heineken Hld 132,00 131,00
HolLSea S. '.66 1,50
HolLKloos 352,00 360,00a
Hoop en Co 14,10 13,90
Hunter D.pr. 2,01 2,01
ICA Holding 16,80 16,80
IGB Holding 39,80 40,00
IHC Caland 21,80 21,80
Industr. My 169,00 169,00
Ing.Bur.Kondor 594,00 587,00

Kas-Ass. 38,80 38,20
Kempen Holding 17,80 16,90
Kiene's Suik. 1240,00 1240,00
KBB 78,50 77,30
KBB (eert.) 78,00 77,00
Kon.Sphinx 70,20 69,50
Koppelpoort H. 271,00 270,00
Krasnapolsky 155,50 156,10
Landré & Gl. 44,60 44,80
Macintosh 46,00 45,00
Maxwell Petr. 580,00 586,00
Medicopharma 76,50 74.00

Melia Int. 7,70 7,40MHVAmsterdam 21,30 2LOOMoeara Enim 1080,00 108000
M.Emm 08-cert 14000,00 14150,00
Moolenen Co 33,70 33,70
Mulder Bosk. 38,70 38]60
Multihouse 9,70 980
Mynbouwk. W. 431,00 43100Naeff 225,00
NAGRON 48,50 49 00
NIB 519,00 519,00
NBM-Amstetland 17,30 16 50NEDAP 284,00 280|00
NKF Hold.cert. 235,00 23400Ned.Part.Mij 32,20 323Ned.Springst. 9450,00 10000,00Ne-rit 649,00 644,00
Nutricia 245,00 250,50
Omnium Europe 19,20 19,20Orco Bank c. 80,80 80 40
OTRA 501,50 499,00
Palthe 159,50 159,00
Polynorm 89,00 91,00
Porcel. Fles 125,00 126,00
Ravast 55,00 55,00
Reesink 64,00 62,70
Riva 57,30 56,90
Riva (eert.) 55,90 56,00
Samas Groep 61,50 61,00
Sanders Beh. 80,50 80,50
Sarakreek 37,40 37,40
Schuitema 1200,00 1181,00
Schuttersv. 84,50 84,50
Smit Intern. 26,70 27,00
SLBankiers e. 26,80 26,40
TelegraafDe 438,00 432,00
Text.Twenthe 257,00 254,50
Tuhp Comp. 61,50 60,60
Tw.KabelHold 133,00a 132,70
Übbink 102,50 99,80
Union Fiets. 15,70 16,00
Ver.Glasfabr. 238,50 241,00
Verto 70,90 69,40Volker Stev. 58,30 53,50
Volmac Softw. 84,60 85,40
Vredestein 20,30 1990
VRG-Groep 44,75 46,00
Wegener Tyl 176,50 172,00
West Invest 22,00 23,20
Wolters Kluwer 157,50 15570idem div 89 154,00 154,50
Wyers 61,50 61,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,00 36 20
ABN Aand.f. 69,50 69,80
ABN Beleg.f. 52,50 52,70
ALBEFO 51,50 51,70
AldoUar BF f 20,50 20,50
Alg.Fondsenb. 228,00 228,00
Alliance Fd 13,40 12,20 d
Amba 44,50 44,70

America Fund 272,00 277,00
Amro A.in F. 91,70 91,70
Amro NethF. 70,00 70,50
Amro Eur.F. 66,80 67,00
Amvabel 98,50 99,50
AsianTigersFd 54,00 54,70
Bemco Austr. 66,00 67,00
Berendaal 106,40 107,00
Bever Belegg. 28,20 28,20
BOGAMIJ 117,20 117,50
Buizerdlaan 36,30 36,50
DeltaLloyd 40,10
DP Am. Gr.F. 21,60 21,90
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng-H0U.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 73,60 73,70
Eurinvestd) 105,00 105,00 a
Eur.Ass. Tr. 5,30 5,50
EurGrFund 52,90 53,00
Hend.Eur.Gr.F. 166,50 166.50
Henderson Spirit 71,50 71,80
Holland Fund 63,00 63,00
HoU.Obl.Fonds 120,90 12100
Holl.Pae.F. 109,70 111,00
Interbonds 565,00 566,00
Intereff.soo 36,40 35,20 eIntereff.Warr. 240,00 240,30
JapanFund 47,00 47^0MX Int.Vent. 99,30 60,80
Nat.Res.Fund 1390,00 1390,00NMB Dutch Fund 34,80 34 60NMB Obüg.F. 36,50 36,40NMB Rente F. 102,00 101 90NMB Vast Goed 38,60 38,60
Obam, Belegg. 194,70 195^80OAMFRentef. 15,00 15,10
Orcur.Ned.p. 46,70 47,00
Prosp.lnt.H.l. 10,20
Rentalent Bel. 1357,40 1357,30
Rentotaal NV 31,20 31,20
Rolincocum.p 101,50 101*00
SciyTech 18,00 18,10
Technology F. 19,90 18,60 dTokyo Pac. H. 244,00 241,00
Trans Eur.F. 70,60 70,90
Transpac.F. 555,00 540,00
Uni-Invest 118,50 118,30
Unico Inv.F. 82,80 82,60
Unifonds 26,60 27,00
Vast Ned 122,40 122,40
Venture F.N. 42,00 41,30 aVIB NV 86,00 86,10
WBOInt 78,50 78,50
Wereldhave NV 206,00 206,30
Wereldh.divB9 203,00 202,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,80 34,50
Amer. Brands 62,70 62,20
Amer. Expres 29,40 29 80Am.Tel.& Tel. 30,70 31,10
Ameritech 49,70 50,80Amprovest Cap. 130,00 130,00

Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 29,50 29,70
Atl. Richf. 84,30 84,50
BAT Industr. 5,20 5,35
Bell Atlantic 73,20 75,10
BellCanEnterpr 37,10 37,00
Bell Res.Adlr 1,42 1,42
Bell South 41,00 42,00
BET Public 2,40 2,40
Bethl. Steel 25,20 26,10
Boeing Comp. 63,00 63,20
Chevron Corp. 47,50 49,50
Chrysler 29,00 28,50
Citieorp. 27.30 27,10
Colgate-Palm. 46,00 46,00
Comm. Edison 34,00 34,30
Comp.Gen.El. 410,00 405,00
Control Data 20,60 20,60
Dai-IchiYen 3680,00 3670,00
Dow Chemical 94,40 95,80
Du Pont 99,75 100,00
Eastman Kodak 47,50 48,00
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 227,00 248,00
Exxon Corp. 45,30 46,00
FirstPaclnt 1,30
Fluor Corp. 22,00 22,50
Ford Motor 51,60 52,50
Gen. Electric 46,70 47,10
Gen. Motors 89,30 89,90
Gillette 33,50 34,00
Goodyear 49,00 48,50
Grace & Co. 27,80 d 27,75
Honeywell 59,50 60,60
Int.Bus.Mach. 127,00 127,00
Intern.Flavor 49,75 51,00
Intern. Paper 49,25 50,00
ITTCorp. 54,60 54,80
Litton Ind. 75,00 75,70
Lockheed 43,70 43,60
Minnesota Mining 67,00 67,50
MobU Oil 47,80 48,20
News Corp Auss 11,00 10,70
Nyriex 68,60 69,00
Occ.Petr.Corp 27,70 28,00Pac. Telesis 32,60 32 60
P-* O. ® 5,80 5,80
Pepsico 38,40 39,00
Philip Morris C. 106,40 107,90Phill. Petr. 21,50 20,10Polaroid 39,50 40,30
Privatb Dkr 304,00 302,50
QuakerOats 54,50 55,00RJR Nabisco 95,50 96,00
St.Gobin Ffr 628,00 625,00
Saralee 48,50 47,00
Schlumberger 35,30 35,10
SearsRoebuck 41,20 41,75
Southw. Bell 43,00 43,30
Suzuki (yen) 809,00 " 819,00
Tandy Corp. 41,60 42,00
Texaco 54,25 54,25
Texas Instr. 43,90 43,00
T.I.PEur. 1,71 1,71

ToshtbaCorp. 1080,00 1100,00
Union Carbide 27,80 27,80
Union Pacific 68,00 68,00
Unisys 29,00 28,00
USX Corp 30,80 32,30
US West 60,00 61,20
Warner Lamb. 78,30 80,00
Westinghouse 54,70 55,00
Woolworth 52,80 54,60
Xerox Corp. 61,00 63,00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 53,00 53,70
Am. Home Prod. 170,00 173,80
ATT Nedam 62,50 65,00
ASARCO Ine. 56,00
AU. Richf. 175,00 176,00
Boeing Corp. 129,00 129,80
Can. Pacific 39,50 41,00
Chevron Corp. 100,00 100,00
Chrysler 58,00 58,00
Citieorp. 54,50 55,50
Colgate-Palm. 93,00 95,00
Control Data 39,00 39,00
Dow Chemical 195.U0 21HI.UU
Eastman Kodak 100,00 97,50 d
Exxon Corp. 92,50 93,50
Fluor Corp. 45,00 45,00
Gen. Electric 95,30 97,60
Gen. Motors 185,00 188,70
Gillette 70,00 70,00
Goodyear 101,00 100,00
Inco 78,00 77,00
1.8.M. 255,50 260,00
Int. Flavors 102,50
ITT Corp. 110,50 112,00
Kroger 18,00 22,00
Lockheed 90,50 90,50
Merck & Co. 129,20 134,00
Minn. Min. 137,00 142,00
Pepsi Co. 79,50 79,50 d
Phiüp MorrisC. 218,00 224,50
Phill. Petr. 42,00 40,00
Polaroid 75,00 76,50
Procter &G. 184,00 190,00
QuakerOats 103,00 110,00
Schlumberger 72,00 72,50
Sears Roebuck 84,50 85,00
Shell Canada 81,00 81,50
Tandy Corp. 82,00 85,00
Texas Instr. 89,50 88,50
Union Pacific 139,00 142,00
Unisys Corp 58,00 57,50
USX Corp 62,00 64,80
Vanty Corp 4,10 5,50 bWestinghouse 113,00 115,00
Woolworth 108,00 112,50
Xerox Corp. 120,00 126,00

Warrants
Akzo 42,80 42,40
AMRO warr. . 3,00 2,60

Asia Pac Gr F. 7,10 7,00
Bogamij 9,70 9,70
Falcons Sec. 14,80 15,05
Honda motor co. 2675,00 2600,00
K.L.M. 85-92 125,00 127,00
Philips 85-89 18,10 17,00
Stßankiers a 2,10 2,10
Stßankiers b 3,20 2,90

Euro-obligaties & conv.
10Vi Aegon 85 100,00 100,00

Aegon warr 13,20 13,20
10._ ABN 87 98,00 98,00
13Amev 85 98,00 98,00
13Amev 85 95,80 95,80
10 AmevBs 100,75 101,00
11Amev 86 99,00 99,00
14_\mro87 98,15 98,15
13 Amro-BankB2 101,50 101,50
10'AAmro 86 97,75 97,75
10Amro 87 98,80 98,80
5. Amro 86 101,15 101,15
Amro Bank wr 29,50 28,00
Amro zw 86 68,50 68,50
9 BMHecu 85-92 102,00 102,00
7 BMH 87 98,00 98.00
11 CC RaboB3 101,50 101,50
9 CCRabo 85 104,75 104,75
7 CCRabo 84 108,00 108,00
10V_EG-ecu 84 101,25 101,25
9.E18-ecu 85 105,50 105,50
12/2 HIAirLF 93,75 93,75
12 NIB(B) 85-90 102,00 102,00
ll'/t NGU 83 101,50 101,50
10 NGU 83 100,50 100,50
2_ NMB 86 86,25 86,00
NMB wan-ants 42,00 42,50
83/4 Phil. 86 95,50 95,50
63/< Phil.B3 95,10 95,10
12/4 Unil. 97,50 97,50

Parallelmarkt
Alanhen 16,90 16,80
Berghuizer 58,00 58,00Besouw Van c. 42,50 42 00eCB Obüg.F.l 101,50 101,50CB Oblig.F.2 101,60 101,50
CB Oblig.F.3 103,10 103,10
De Drie Electr. 28,20 28,10
Dentex Groep 37,50 37,50Dico Intern. 83,00 83,00
DOCdata 32,20 32,80
Geld.Pap.c. 76,70 77,00
Gouda Vuurvc 65,00 66,00
Groenendijk 31,40 31,00
Grontmij c. 100,00 100,20
Hes Beheer 223,00 225,00
Highl.Devel. 12,00 b
Homburg eert 3,60 3,40 eInfotheek Gr 20,70
Interview Eur. 7,80 7,80
Inv. My Ned. 45,00 46,00

KLM Kleding 28,30 28,80
Kuehne+Heitz 27,00 26,80
LCI Comp.Gr. 36.90 36,80
Melle 285,00 285,00
Nedschroef 73.50 74,00
Neways Elec. 10,60 10,60
NOG Bel.fonds 29,90 29,90
PieMed. 11,20 11,20
Poolgarant 10,35 10,40
Simac Tech 17,50 17,10
Text late 6,10 5,70
Verkade Kon. 268,00 264,00
Weweler 75,90 75,10
OPTIEBEURS
aegn c jul 95,00 304 4,70 4.70akzo c apr 150,00 695 11,30 10,701
akzo c apr 160,00 1803 5,70 4,90
akzo c apr 170,00 405 2,30 2,00
akzo c jul 160,00 337 7,40 7,00
akzo p jul 180,00 525 27,50 a 26,00
akzo p 092 180,00 557 31,50 32,00
d/Fl c feb 210,00 689 1,70 2,40
eoE c feb 265,00 419 8.00 6.80a
eoE c feb 270,00 726 4.80 3.50
eoE c feb 275,00 876 2,40 2,00
eoE c mrt 270,00 524 7,30 6,40
eoE c mrt 280,00 521 3,00 2,60eoE c jul 270,00 867 10,50 9,50
eoE p feb 260,00 764 1,20 1,40
eoE p feb 265,00 595 2,20 2.
eoE p feb 270,00 538 3,90 4,70
eoE p mrt 265.00 660 3,80 b 5,00
eoE p mrt 270,00 874 6,00 7,00
goud p feb 400,00 317 4,80 b 7,60
kim c apr 45,00 309 2,00 1,70
knP c apr 47,50 327 4,00 3,90
knP c apr 50,00 386 2,70 2,40a
nlw c n9l 100,00 500 1,65 a 1,30
nlw p n9l 100,00 753 2,90 3,00
nly p feb 102,50 500 3,30 a 3,50
nly p n9l 102.50 500 4,50 a 4.50
natn c apr 70,00 566 2,10 2,00
natn c ju! 70,00 302 2,90 2,80
natn p jul 70,00 513 5.00 a 4,00
obl p aug 102,50 500 4,15 a 4,10
obl p nov 97,50 1000 0,60 0,65
phil c apr 35,00 570 3,00 3,90
phil c apr 40,00 336 0,80 0,80
phil c okt 40,00 413 2,00 2,00
phil c 091 55,00 377 2,40 2,40
olie c apr 120,00 860 7,00 6,80
olie c apr 130,00 959 1,80 1,80
olie c jul 130,00 800 2,70 2,70
olie c 091 105,00 435 24,50 25,00
olie c 093 115,00 328 22,50b 23.00
olie p apr 115,00 335 0,50 0,60 a
olie p apr 120,00 682 1,00 1.10
olie p apr 125.00 1035 3,10 3,00
olie p apr 130,00 523 6,00 5,80
unil c apr 120,00 498 13,10 13,30
unil c apr 130,00 1301 6,10 6,10
unil c apr 140,00 515 I.Bob 1.60
unil c jul 140,00 353 3.10 3,00

Herstructurering
Verder trekt Texaco 500 miljoen
dollar uit voor het terugkopen van
eigen aandelen. In januarivorig jaar
kondigde Texaco een grootscheeps

herstructureringsprogramma aan.
Het olieconcern was in financiële
problemen geraakt doordat het on-
der meer een bedrag van 2,8 miljard
dollarmoest betalen in verband met
de overneming van Getty Oil, ter-
wijl deze maatschappij zou worden
overgenomen door Pennzoil. Oók
moest Texaco een fors bedrag aan
achterstallige belastingen betalen.
Om weer over financiële middelen
te kunnen beschikken ontdeed Te-
xaco zich van enkele bezittingen.

economie

Verlies drie miljoen door scheepsramp

Verzekeraar dupe
politiek schandaal

- Verze-keringsbedrijf Roelofs Assura-
deuren in Rotterdam heeft dehoop na twaalf jaarbijna opgege-
ten. Drie miljoen gulden raakteJet kwht aan de ondergang vanhet Nederlandse vrachtschip ms.Lucona op 23 januari 1977, tus-

" sen de achtste en tiende breedte-
i uraad, ter hoogte van de Maldi-■ven in de Indische Oceaan. Geen, vliegende storm - de zee lag er: Jjmpelloos bij - maar een tijd-
bom joeg het schip naar de kel-
der, vier kilometer diep.

Directeur mr. H.J. Lems van
Roelofs Assuradeuren: „Zo op
het oog een klassiek geval van
scutling' ofwel het 'ombrengen'
van een schip door de eigenaar
°rn de verzekering op te lichten.

Dat is de oudste vorm van mari-
tieme fraude. Maar dit is een
uniek geval. Niet de eigenaar
maar de Oostenrijkse verlader
heeft het schip laten zinken. Die
wilde zijn eigen verzekering op-
lichten en gebruikte daar niet al-
leen een waardeloze, oververze-
kerde lading voor maar ook het
schip. En het ergste is dat er zes
mensen bij zijn omgekomen,

drie van hen waren Nederlan-ders".
Rederij en 'manager' van het
schip,Oost AtlanticLijnen BV in
Rotterdam, claimde het verlies
van de Lucona bij Roelofs Ass.
De zaak stonk aan alle kanten,
dat was zo klaar als een klontje.
Een half jaar lang sloeg Roelofs
Ass. er dikke boeken op na. Maar
het verzekeringsbedrijf kon er

niet onderuit, wilde er ook niet
onderuit. De eigenaar was er in-
geluisd en had zijn schip verlo-
ren. De hoop dat de verlader, de
voortvluchtige Oostenrijker Udo
Proksch, ooit wordt veroordeeld
wegens zesvoudige moord en po-
ging tot oplichting, en Roelofs
Ass. de drie miljoen op hem kan
verhalen, leeft nauwelijks meer.

Terwijl Roelofs Ass. in 1977 met
gemengde gevoelens drie mil-
joen gulden overmaakte, wist de
Rotterdamse verzekeraar nog
niet dat de lading volgens de
vrachtpapieren een ontmantelde
uraniumfabriek ter waarde van
41 miljoen gulden in werkelijk-
heid bestond uit een hoop waar-
deloze oude machines uit stilge-
legde mynen.

Texaco tekent
vrede met Icahn

WHITE PLAINS - De Amerikaanseoliemaatschappij Texaco heeft het
langdurige geschil met zakenman
Carl Icahn, topman van de lucht-
vaartmaatschappijj Trans WorldAirlines, bijgelegd. Icahn, die een
belang van 16,6 procent heeft in Te-
xaco, liet in mei vorig jaarweten de
resterende aandelen Texaco te wil-
len kopen voor 12,4 miljard dollar:
Ook probeerde hij een zetel in de di-
rectie te krijgen.

Texaco wilde niets weten van
Icahn's overnamepogingen. Zon-
dag werd bekend dat de oliemaat-
schappij als onderdeel van een om-
vangrijk herstructureringsplan zijn
aandeelhoudersin totaal 1,9 miljard
dollar zal betalen. Voor Icahn bete-
kent dateen bedrag van 328 miljoen
dollar. „Ik zal ze af en toe bonbons
en bloemen sturen", aldus Icahn.
Vorig jaarverklaarde Texaco dat er
voor de aandeelhouders 1,7 miljard
dollar beschikbaar zou zijn.

Belang HBG
in Volker
40 procent

RIJSWIJK -Bouwer HBG had eind
vorig jaareen belang in het gewone
aandelenkapitaal van branchege-
nooot Volker Stevin in Rotterdam
opgebouwd van ongeveer 40 pro-
cent, zo heeft HBG maandag be-
kendgemaakt. Een woordvoerder
van HBG verklaarde desgevraagd,
dat zijn concern streeft naar een
'zeer nauwe' samenwerking met het
Rotterdamse concern.

et bestuur, decommissarissen en de
centrale ondernemingsraad van
Volker wijzen een samengaan van
de twee ondernemingen af. Zij blij-
ven bij hun eerdere mening, dat een
samengaan met HBG nadelig is
voor Volker Stevin. Het bestuur
heeft maatregelen getroffen om dit
samengaan te verhinderen en zal al-
les blijven doen om HBG buiten de
deur te houden.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 30-1-1989 om14.30 uur by de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 26.480-/26.980,
vorige ’ 26.790-/27.290, bewerkt ver-
koop ’ 28.580, vorige ’ 28.890 laten.
ZILVER: onbewerkt ’360-/ 430, vori-
ge ’ 370/ 440; bewerkt verkoop ’ 470
laten, vorige ’ 480 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,05 2,17
Brits pond 3,57 3,82
Can. dollar 1,72 1,84
Duitse mark(lOO) 111,00 115,00
lers pond 2,89 3,14
Austr. dollar 1,78 1,90
Jap. yen (10.000) 159,25 164,25
Ital. Ure. (10.000) 14,70 16,10
Belg. frank (100) 5,21 5,51 .
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 31,90 34,40
Zwits. Fr (100) 130,50 135,00
Zweedse kr. (100) 31,75 34,25
Noorse kr. (100) 29,75 32,25
Deense kr. (100) 27,60 30,10
Oost.schill.(lOO) 15,79 16,39
Spaanse pes.(100) ' 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 2,10825-11075Brits pond 3,7015-7065
Duitse mark 112,865-915
Franse franc 33,190-33,240
Belg. franc 5,3905-3955
Zwits. franc 132,735-785
Japanse yen 162,30-162,40
Ital. lire 15,415-465
Zweedse kroon 33,255-33,305
Deense kroon 29,045-29,095
Noorse kroon 31,270-31,320
Canad. dollar 1,78125-78375
Oost. schil] 16,0450-0550
lers pond 3,0140-0240
Spaanse pes 1,8180-8280
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,8440-8540
Hongk.dollar 27,00-27.25
Nieuwz.dollar 1,2750-2850
Antill.gulden 1,1675-1975
Surin. gulden 1,1675-2075
Saudische rial 56,20-56.45
Ecu gulden 2,3545-3595

INDEXAmsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP/-
CBS-indices overde Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 - 100):

algemeen 309,1 310,1
alg.-lokaal 299,1 299,0
internationals 320,0 322,1
industrie 270,5 270,8
scheep/luchtv. 273,0 273,2
banken 362,9 361,5
verzekering 612,9 612,9
handel 493,6 491,1
cbs obl.index 113,0 112,6
rend. staatsl. 6,54 6,59
waarvan 3-5 jr 6,48 6,55
waarvan 5-8 jr 6,54 6,59
waarv.s langst 6,67 6,68
rend. bng-len. 6,74 6,75
rend. banklen. 6,50 6,53

AvondkoersenAmsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen maandag-
avond de volgende koersen tot stand

.(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):
Akzo 156,20-156,50 (156,00)
Kon. olie 125,60-126,20 (125,60)
Philips 36,80-36,80 (37,00)
Unilever 132,20-132,60 (132,40)
KLM 43,80-44,10 (44,00)

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

Begin 2320.71 1053.34 190.26 881.60
Hoogst 2336.61 1062.91 19120 887.97
Laagst 2304.82 1045.88 189.07 875.58
Slot 2324.11 1054.31 190.73 882.88
Winsü
verlies +1.25 + 2.59 + 0.77 + 1.40

Het grootste
afzinkponton
ter wereld met
aan boord het
booreiland
'Dan Duke'
kwam het
afgelopen
weekend aan
in de haven
van
Rotterdam.
Het booreiland
is van
Ivoorkust naar
Rotterdam
vervoerd voor
een grote
onderhouds-
beurt.

(ADVERTENTIE)

Er is méér in het geding dan
uw aangifte over 1988

00
Om heteven of het nu gaatom uw pnvê
nfuatieo(om uw lakehjk leven: stappen

dieu vandaag neemt, hebben morgan
fiscale effecten Vaakwoidan dofiacala

govolgonvan uwboaüaaingon paa na
langa tijd merkbaar.Daarom doetuw

Federatie belastingconsulent méérdan
op profeteionele wijxe uwaangiften

verzorgen.
Da Federatie-belastingconsulent

verxorgt uw 'taxplaniung' tot in da verre
toekomst. Begeleidt u motvaal aorg.

En vertogenwoordigt u natuurlijk bij al
uw contacten metdefiscus.

U vindt de Federatie-belastingconsulent bij:

IAdrlaansen Belastingadviseurs
Kruisstraat 103
6411 BS Heerlen
Telefoon 04S - 71 34 02 / 24 4055

IBelasttngadvtesbure au A. Th. Deckara
Bongaertslaan 24
6417 BB Heerlen
Telefoon 04S-71 6965

IAccountantskantoor W. Kousen B.V.
Akerstraat Noord 292
6431 HW Heerlen/Hoensbroek
Telefoon 045-220165

IAccountantekantoor Partous
J. B. Paxtouns
Accountant-Administratieconsulent
rederatle-belastingconsujent
Hertogsingel 20
6214 AD Maastricht
Telefoon 043 - 21 76 SS
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"^ /EffVtCE RUBftIEK
Winter-, doorwerk- en regenkleding

o.a. ook thermo-boven- en
-onderkleding, PU-doorwerkkleding,
bodywarmers + warm.-up-jacks,
chauffeursvesten + origin. parka's.

HYDRAFLEX/NUTH
Kathagen 4, tel. 045-243131

I/'ï^ rekl.buro drukkerij\
mantwan |

grensstraat 135. 6374 er landgraaf
tel 045 - 31 65 50 J

Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg. M.
Gladbach-Köln BET.-
TTMM. en mets. Ook col.
Ned. verz. Tel. 045-229529 of
229548.
De Volkskrant en Trouw
FSg^bS^tnZ^Tlën, G3_£se* _H__5PtaR?«<?!_Wn-
casso. ml. tel. u_M_:_m.

Limburgs Dagblad vraagt. 7 x\bezorg(st)ers

Simnol\/öIHII lipülVfcJlU
Molrlon Pr Frpn<slaan 4Melden hr brensiaan 4,

6371 GV Landgraaf
Tel. 045-311782

Wordt RIJINSTRUC-
TEUR/TRICE! Of rijschool-
houder„(m/v). Kan met ka-
derschooldiploma zonder
middenstandsdiploma.
Dag-, avond- en zaterdag-
Sgïf^pSK? TttïïïSÏ"V°a?t erfze^wTrk^St1:
S_a__£"T_____S?i__?is__slag^t^^So^toï
komst en een f' baan?
Vraag dan (ook s avonds)
gratis studiegids kader-
schooi: 04498-99425.

Gevr. supermarkt Kerkra-
d&. vülploegmede-
WERKERS(STERS) va. 18
«_ voor winkeite vullen, 1 a

avonden p. week. Br.o.nr.
„E 075 LD, Markt 42, 6461
ED Kerkrade.

Nieuw privéhuis, super de
luxe ingericht, uniek in
Limburg, zoekt nog enige
leuke MEISJES. Intern
mogelijk, goede verdien-
sten en een leuke werk-
.-:■■■■■■ T . U4522968D.

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
OPRITTEN, erfverh. etc.
vlgs. nwe. stabilisatiemeth.
Kallen Stabilisaties, Kerk-
rade. Tel. 045-457415.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
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.
SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Voor al uw nieuwbouw en
VERBOUWINGEN: bouw-
bedrijf Baburek, tel. 045-

I 216969.
Bost VERWARMING B.V,

IRomeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas, water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
Voor alle METSELWERK
en verbouwingen. Tel. 045-
-321252.
Aspirant RIJINSTRUC-
TEUR zoekt stageadres.
8r.0.n0. XE 086 LD,
Geerstr. 5, 6411 NM Heer-
len;
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
OPRITTEN en terrassen, in
klinkers of sierbestrating,
tuinaanleg. Vrijbl. prijsopg.
045-326574.
L.L.-BLOEMBINDSTERVakschool Heerlen zkt.
werk (min. 20 u.). Tel. 045-
-313874.

De Rabobank
verhoogt haar

spaarrentetarieven
m.i.v 1 februari 1989

Spaar-Vrij-Rekening (advies) 2Vn%

Spaar-Groei-Rekening
tot 2500- 2/4%
2500--5000- 3!4%
vanaf 5000- 5 (was 4%%)

Spaar-Plan-Rekening 5 (was 43/4%)

Spaar-Vfeist-Rekening*
looptijd2jaar s'/4(wass %)
looptijd 3 jaar 5_ (was 5_%)
looptijd 4 jaar 5% (was 5_%)
looptijd 5 jaar 6 (was 5%%)
looptijd 6 jaar 6Va (was 5%%)
looptijd 7, Ben 9 jaar 6_(was6 %)
looptijd 10 jaar 61/* (was 6 1A%)

Termijnplanbrieven*
na 2 jaar 5 (was 4%%)
na 3 jaar s_(wass %)
na 4 jaar s'_ (was 5!4%)
looptijd 5 jaar 5% (was 5_%)
looptijd 6 jaar 6 (wass_%)

Rabobank Beleggersrekening
tot 25.000- 2_%
25.000- - 50.000- 3_%
vanaf 50.000- 5 (was 4%%)

Rabobank Woonspaarplan
tot 2500- 214%
2500- - 5000- 3_%
vanaf 5000- 5 (was43/ 4%)

Rabobank Kinderspaarplan 4_%

Rabobank Tienerrekening 3'/i%

Zilvervloot 4 %

Wsrknemerssparen
ambtenaren/premie-
spaarregeling 3%%

. spaarloonrekening 4 % *
winstdelingsspaarrekening 4_%

") m.i.v 23 januari 1989 wijzigingen voorbehouden

Rabobank S

KEUKENS, keukenappa- Iratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson- J
aerneming. Stationstraat J
294, Nuth. Tel. 045-242602. !
KANTELDEUREN, rol- Ideuren, sectiedeuren met <of zonder afstandbediening tin 23 maten direkt lever- -baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044!
Goede KLEUREN-TV'S
met garantie. Philips groot-
beeldva. ’ 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
COMMUNIEJURKEN te
koop, collectie 1989, nieuw,
ook Sissymodel met
kroontje, hoedje, tasje en
paraplu's. Voor informatie
tel. 045-272516.
KACHELS. Grandioze ver-
bouwopruiming: 10-70%
korting. Nieuw en gebruikt. |
De Kachelsmid, Walem 21, ,
Klimmen, tel. 04459-1638.
Draadloze TELEFOONS -vanaf ’ 150,-; 3 mnd. gar.
Inr. en rep. mog. Megro Ne-
derland. Tel. 045-220902 I
b.g.g. 06-52127702. |
Te k. prachtige manou iKINDERKAMER met :
commodekast, kleerkast en
ledikantje ’ 1400,-; Tel. 045-
-257213. ;
Te k. KOLEN le keus. Tel. i
045-422217 of 423199. j
Totale OPHEFFINGSUIT- ,
VERKOOP schoenen en ,
laarzen, zomer en winter en Jkinder, 3 paar voor ’ 100,-.
Daniken 50, Geleen, tel.
04490-42264/52845.
Te k. zeer mooi eiken
BANKSTEL en 2 paar
ski's, t.e.a.b. Tel. 04490-
-38119.
Te k. VERSTERKER,
2xllo watt, met veel aan-
sluitmogelijkheden. 1 jr.
oud, merk TEAC, vr.pr.

’ 1300,-. Tel. 045-326391,
tussen 18.00 en 19.00 uur.
BANKSTEL eiken ’250,-;
moderne kast ’475,-; eet-
hoek ’ 325,-; slpkamer
’275,-. Kouvenderstr. 208,
Hoensbroek.
IJSKAST ’95-; gasplaat

’95,-; diepvries ’ 195,-;
j gashaard ’ 100,-; was-
autom. ’ 190,-. Antieke eet-hoek eiken, 6 stoel, ’ 550,-.
045-725595.
Te k. AANHANGWAGEN,
§esl. gem. v. 2 grote hon-

en, maar ook te gebruiken
voor Eindere doeleinden, 1.
2.00x1.00x1.10, hoog laad-
verm. 600 kg; babybadje en
kinderwagen; damesmo-
torpak, mt. 38, prijs n.o.t.k.
TeL 04459-2742, Kümmen.
Massief eiken EETHOEK
met stoelen. Enige in Ne-
derland. Tel. 043-631829.
Te k. ACCORDEON, Hoh-
ner, in goede staat. Tel.
04750-17902.
VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten,
frote voorraad en voordeli-

ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
Te k. antieke Henri II
KAST, 6-deurs, en noten
eethoek. Tel. 045-217355.
Te k. Philips WASAUTO-
MAAT, boyenlader, smal
model, ’175-: AEG was-
combinaüe, ’ 150,-, met ga-
rantie. Tel. 271036.
Pracht klassiek BANK-
STEL mohair 3-1-1, als nw.,
vpr. 725,-; zwaar eik. eet-
hoek, rond mod. vpr. 950,-.
045-323830.
Te k. aluminium HUIS-
DEUR 2.02x1.00 m, compl.
m. kozijn, slot en sleutels.
Tel. 045-310284.

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.

Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te
Roermond van 19 januari
1989 is Peter Antonius
Lambertus Schreurs, ge-
boren te Roermond op 4
augustus 1949, verblijven-
dete 6097 AK Heel, Rector
Driessenstraat 2, huize St.-
Joseph, onder curatele ge-
steld, met benoeming van
Wilhelmus Schreurs, wo-
nende te Haelen, tot cura-
tor en Hendricus Gode-
fridus Martinus Schreurs,
wonende te Haelen, tot
toeziend curator.
Mr. R.J. van Boven jr.,
advocaat,
Kapellerpoort 14,
6041 HZ Roermond.
'

GUNSTIGE LENINGEN
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■■ I Scharnerweg 108 Maastrch
\^^ Bijkantoor:
L/'^SVj __ _»j[*}' I_r \*_.*J Hoofdstraat 9, Hoensbroek

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effen
kleuren,.complete set è 10 stuks mcl. vulling vanaf
’395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf
’998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één
stuk, dus geen geschuif meer, ’ 395,- per stuk. Fuhren
Discount, Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Heerlerhei-
de), tel. 045-222622. Rijksweg 42, Swalmen, tel. 04740-
-4383. .

Telefax
vanaf ’ 69- per maand

Kopieermachines
vanaf ’ 62,50 per maand

Personal Binder, ’ 1395-
voor prof. rapportage
Prijzen excl. B.T.W.

Autronic B.V. - Oirsbeek
Tel. 04492-3888 'Schrijfmachines

IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko-
gelkopmachines met correctievanaf ’ 295- excl. BTW.
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Brandkasten
Brandwerende en inbraakvrije kasten. Brandwerende
kluizen vanaf ’ 298,-. Emly H.O. Handelsstraat 348,
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuwen
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.

Design kantoormeubelen
Uit 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., Handelsstr 348, Sittard.
Tel. 04490-23738 of 04498-54510. Ook verkoop aan
particulieren.
KLEUREN-TV te koop hi-
fi stereo, met afstbed., weg.
omst. Tel. 045-725008.
as^^^^^SSjH3?_B IH_________B_lH
Te k. gevr. OUD IJZER enmetalln, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
b.g.g. 272516, ook 's avonds.
Goud, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Gevr. IJSKAST, gasfor-
nuis, diepvries, tel. 045-
725595.
H|Wlfl^^fïS_ffifl|
■É____H__É_________Él
Te h. WINKEL/KAN-
TOORRUIMTE. WUlemstr.
<tt Hpprlpntfó neenen.
Te huur te Hoensbroek:
APPARTEMENT ± 60 m2,:
huur ’ 510,- p.mnd. Hal,wc
douche, woonkamer met..open keuken, gr. slaapka-
mer en berging Weusten-
raedtstraat 110, Hoens-
broek. 'Gemeub. ZIT-/SLPK., dou-
che, keuken. Panneshei-
derstr. len 19, Kerkrade.

Te h. in centrum Kerkrade-
West WINKEL met maga-
zijn en kantoor ± 100 m2,
geschiktvoor alle branches
en eventueel met woning.
Zeer giunstig gelegen. Rui-
me parkeermojgelïjkheden
£n alles mkeurige staat. Te
bevr. onder antwoordnum-
"er no. 1254, 6400 VB Heer-
—'■
H'broek nabij centr. AP-
PART. ’ 395 - en ’ 495,- all-
in m. gebruik y. douche en
w.e. Tel. 045-229883 tussen
18 en 20 uur.
Te huur WOONH. met be-
dnjfsruimte v. 10x10x3.3
hg., oprit 30 m gesch v. vele
doeleind. 3 slpk., keld. tuin,
lar- cv-> DJ- 70 te Schaes-g aanv j mnd) M 045
313947:
CARNAVALSPAKJES te
h of te k Oude wijvenpak-
jes te h. Boumans, Vredes-

22, Terwinselen, tel.
045-411960.■
ZIT/SLAAPK., tevens stu-
dio/app. Hoensbroek, na
14.00 uur 045-229654.

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 26-01-
-1989 zijn de volgende faillissementen:

A. UITGESPROKEN
1. Bestseller Sittard BV, Heerlenerweg 1, 6132 CX 'Sittard. Rechter-commissaris: Mr. G.M.C.J. Gem- ||

meke-van Delft. Curator: Mr. J.J.M. Hermans, Rijks- [
weg Noord 47, 6162 AB Geleen, tel. 04490-47000 j
(flnr. 13625). j

2. Hoveniersbedrijf G.A.J. Moors BV, Sandersweg |
195, 6219 NW Maastricht. Rechter-commissaris:
Mr. G.M.C.J. Gemmeke-van Delft. Curator: Mr. ,
M.A.H.A. Smeets-van den Hof, Bredestraat 26, '6211 HC Maastricht, tel. 043-252628 (flnr. 13626). |

3. J. Meeuwissen, h.o.d.n. Menij Aannemersbe- F
drijf, Jonkerstraat 8, 6411 VR Heerlen, thans wo-
nende Jonkerstraat 10, Heerlen, rechter-commis- I
saris: Mr. G.M.C.J. Gemmeke-van Delft. Curator:
Mr. H.Ch. Altmann, Emmastraat 218, 6411 XC |
Heerlen, tel. 045-711238 (flnr. 13627).

4. L.P.M. Biermans, Sint Bernardusstr. 20, 6211 HL
Maastricht. Rechter-commissaris: Mr. G.M.C.J- I
Gemmeke-van Delft. Curator: Mr. A.L. van den 1
Bergh, Brusselsestraat 34-36, 6211 PE Maastricht, Jtel. 043-215041 (flnr. 13628).

!
B. OPGEHEVEN:
5. Gebr. Voncken BV, Kapelstraat 38, Beek L, (flnr. I

13563).
6. J.H. Demarteau, St. Lambertusstraat 6, Sittard, i

(flnr. 13619).
______M_____________a______*«
1

Te h. APPARTEMENT in Gemeub. APPARI]I
natuurgebied. Tel. 04459- MENT te h., PapperjansJl
2120. Heerlen.
KAMER te h. met c.v. te Pens. de Hees heeft nog ]
Valkenburg. 04406-12875. KAMER vrij voor werke» Ipersoon, tel. 045-4160Q5>
Te h. in centr. Hrl. en Spek- _ . __„_,,-,_- . „„,,« 11
'heide gem. KAMERS^ m. PARKEERPLAATSEN
cv., gebr. v. keuken en dou- !?;i^£f 1n/1

,ïurn Heerlen,
che. Tel. 045-717525. 045-752142. "

VER_.I__I__I.ING '
Stap over naar Sterpolis
Autorijden is al duur genoeg. Zeker nu de Met het Sterpolis Bonus Plus Plan bouwt u
premies voor autoverzekeringen gestegen extra reservetreden op waarmee u bij even-
zijn. Het kan u per jaareen leuk bedrag tuele schade toch uw maximale korting kunt
schelen als u kritisch uw verzekering kiest. behouden.

Sterpolis-rijders zijn voordelige rijders. Een Vergelijk de premies nauwkeurig dankunt u [
Sterpolis autoverzekering is een complete zelf zien of u nu niet teveel betaalt En als u
verzekering met een WA-dekking tot maxi- overstapt naar Sterpolis dan neemt u de
maal Fl. 5.000.000,- inclusief groene kaart, (gebaseerd op het aantal schadevrij
ongevallen inzittenden verzekering en inter- gereden jaren) die u bij een andere maat-
nationale schadeservice. Caravan en schappij heeft opgebouwd gewoon mee.
aanhangwagen zijn WA meeverzekerd. w

, . ' ~a a J Vul de bon in en stuur hem (zonder postzegel)
Bovendien kunt u bij Sterpolis hoog klimmen ""fS!;?*^?,isL/^t^0J[d!lumm?,l283',
op de bonusmalus ladder. Als u minder dan 6800 WC Arnhem Of bel onze informat.e-
-20.000 kilometer per jaarrijdt kan uw korting ?Jf

_e' ing r ' 37 .......
oplopen tot maar liefst 80%. U betaalt dan w,i berekenen dan vrijblijvend uw premie.
nog maar 20% van depremie Verstandige rijders zijn Sterpolis-rijders.Die jaarpremie vindt u hieronder.

|p_____a_raiBON ehs6^- __w___wes|
Ja, bereken voor mij de premie die ik bij Sterpolis zou betalen , ,
voor mijn autoverzekeringen stuur mij gratis informatie. W

maam i fppti in n_
waarde beperktkasko (WA + kasko) LEEFTIJD [J U

9^_ I STRAAT12.000 128,00 187,40 291,80 "MWW . r,„o-r. ___,_ aato ~~ '14.000 138,00 207,30 329,00 POSTCODE/PLAATS
16.000 150,60 229,80 369,00 TELEFOON
18.000 160,60 249,70 406,20 BEROEP
20.000 170,60 269,60 443,20 AUTOMERK/TYPE

-gg° I 18a6° "* 45^— W BOJAAR rKRIJDPERJAAR KM]
1.-BSS _.SB-§8 Ü&S! silo0 il OORSPRONKELIJKE NIEUWPRIJS 1
28.000 210,80 3^o" s_i^o~ IK HEB NU EENKORTING VAN % C32
30.000 220,60 | 369,10 | 592,60 DATKOMT OVEREEN MET JAREN SCHADEVRIJ RIJDEN^

sterpolisvolle zekerheid
Sterpolis Schadeverzekeringen,Roermondsplein 20, Arnhem. 085-57.27.27
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TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
_!■„" en cAI-abonnees:kanalen zie schema exploitant

«^^wart wit programma
öq _ s,ereo geluidsweergave
"^. = tweetalig bij stereo-app.

~ teletekst ondertiteling
TELEVISIE

erland 1: 5. 26 29, 46. 51. 53 en 57

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

België/TV 1
l5orj ?choo|televisie.
i.SchQ

nen en dochters. Australi-
[S.2 n

s
e serie. Herh.

P6.4o Leven... en laten leven. Herh.
f Sen, "'"mekaar. Alfabetisering. Pre-

h6rri : Billet en Bea Matterne.
I f __, 'Ls'erie J?han en P'Tewiet. Tekenfilm-Cy.: Johans leger.
PB.OO N'euws.
pB.05 p k.7"ak. Animatieserie. Herh.L pre<ion.0n. . allon- Kleutermagazine.,lB-20 cl3 'e: Francis Verdoodt
i en Co- Magazine waarin
Lweten _. .. en wa» kinderen willen

' 8-3 s;_ Geld-L3: Vh^h. Papegaai- Kinderserie. Afl.NSÏÏ_MrTyros-L ak„ . Pe,s' Showprogrammah-as ïlHast: He|en Reddy.
19en Pn°"°-Wlr»naars, mededelin-
b9 30 N

n
ißp'°9rarnma-overzicht.I?0-0o b
euws-

Ffancis n_", Australische serie met
20°'B,ïen ca ' a Blahova' Peter

_ AS?J!I!'Jbl- Ben Crabbé Presen-ters mm/9'6"1- Vandaag:The Bar-
n°o9ie „_a _ Jive en The Chatta-
°-30 R^J oeshine Noy.
Needel^H' het hart van Afrika-

3,Nüsselein n °?umen'aire van Lode21.00 0_ ' 1l
rubriek09aPPel. Vandaag: Medische
Van eèn _"men,enrubriek, Portret
oVer straff°nthaalmoeder; Pedagoog

"^ en belonen. Presentatie:

, Josvan Hemelrijck en Lea van Hoey-
missen.

21.40 Moet kunnen. Populair muzi-
kaal programma met Vlaamse en Bel-

gische produkties. Presentatie: GertVerhulst.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Camera. Magazine voor foto-,

dia-, film- en video-amateurs. Afl.2.
23.15-23.20 Coda. 'Virtuoso' van Jan

Gheysen en Mare Matthijs, uitge-voerd door Mare Matthijs, piano en
Koen Crucke, zang.

%Jos van Hemelrijck in
'Oogappel. (BelgièlTV 1 -
21.00)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Fleur. Gevarieerd televisie-

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

17.30 De bal is rond. Jeugdvoetbal-
programma in samenwerking met de
K.N.V.B. Deel: F.C. Peize.

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

18.40 Handig in huis. 8-delige cursus
voor de doe-'t-zelver. Afl.l: Beveili-
ging en onderhoud. Presentatie:
Cees Snoey en Mireille Bekooij.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: De
luchtreizigers.

19.00 Familie Oudenrijn. Nederland-
se serie. Afl.: De babie-boem. Er komt
een baby logeren en Martin en opa
gaan daarom een dagjevissen. Maar
het loopt anders danze gedacht had-
den.

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

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

rie. Afl.: Geen goed einde. Met Rolf
Schimpt, Michael Ende, Agnes Fink
e.a. Een supermarkteigenaar negeert
een dreigbrief. Get gevolg is dat een
klant overlijdt aan vergiftigde waar uit
zijn winkel.

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.: Lupe's
minnaar. Een oude vlam van Lupeheeft haar vroeger verlaten voor een
blonde vrouw, die nu mrs. Stonehill
heet.

23.40-23.45 Journaal.

Duitsland 1
09.45 ZDF-info Gesundheid. Presen-

tatie: Ralf Schneider.
10.00 Tagesschau/und Tagesthe-

men.
10.23 -Liebling ich werde jünger.

Herh.
11.55 Showfenster. Herh.
12.25 Kulturreportage. Hokuspokus

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

Sklavenhalters. Braziliaanse serie.
Afl.: 80

15.30 Berlin - Ecke Bundesplatz.
Menschen auf dem Weg ms Jahr
2000. Afl. 10.

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Spass am Dienstag. Kinder-

programma met Werner en Zini.
17.15 Tagesschau.
17.25 Das Nest. Serie. Afl.: Zwei Ohr-

feigen.
18.00 Wenn Kuli kommt. Serie. Afl.:

Der Privatdetektiv.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute.
18.52 Der Tod zahlt bis fünf. Verhaal

van JohnKershaw.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Wunder derErde. Strassen des

Feuers. Reportage over de uitbar-
sting van de Puu-00-Vulkaan op Ha-
waii.

21.00 Panorama. Reportages, analy-
ses en meningen.

21.45 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:
Verzweiflung.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.

23.00 Kulturwelt. Westduitse theater-
dagen in Moskou.

00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

jj*-inda Gray in 'Verzwei-
ujV. (Duitsland 1 - 21.45

" Robert Blake in 'Ein harter Broeken. (Duitsland 2-20.15uur)

RADIO

_°KH. B«" ;°°-3 "* "" "* WM "*"Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ookfrequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90,9 mKz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio S: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93 7-
-97.5 en 97.9 kHz)

ovw.,

Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor' doven en

slechthorenden.
10.30-11.00 Schooltelevisie.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.30-15.00 Schooltelevisie.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.44 Sesamstraat.18.00 Medelanders, Nederlanders.

Echtscheiding een dure zaak. (herh.).
18.30 Algemeen voorlichtingspro-

gramma voorjaar 1989.
19.00 (TTJHet klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Beatrix, koningin. Herhaling

van het portret dat ter gelegenheid
van haar 50e verjaardag gemaakt

werd.
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
23.00 Het Europa van het Gulden

Vlies. Documentaire serie. Afl.4

(slot): De damesvrede (1477-1530).
Maria van Bourgondië en Margareta
van Oostenrijk kregen te maken met
grote veranderingen in Europa.

23.52-23.57 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

► Tineke Verburg presenteert 'TROS aktua TV. (Nederland 222.35 uur)

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland. 1.13.15-13.45 Mensch und Natur - dasKlima. Afl.3: Treibhauswirkung undOzonloch. Herh.
15.15 Von Weimar nach Bonn! Serie.Afl.: Ever Schweigen kann uns keineLehre sein.

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
15.58 Oie Fraggles. Afl.: Jenseits des

Teiches.
16.20 Logo. Kinderprogramma.
16.30 Bas-Boris Bode. Der Junge,

den es zweimal gab. Serie. Afl. 5.
16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.10 ""Tele-lllustrierte. Actualitei-

ten, sport en amusement.
17.45 DerLandarzt.Afl.:Auf Herzund

Niere.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Wenn die Bos-

se stiften gehen. Reportage over cul-
tuur in de Verenigde Staten.

20.15 Privatdetektiv JoeDaneer. Ein
harter Broeken. Amerikaanse speel-
film uit 1981 van Reza Badiyi.

21.45 Heute-journal.
22.10 Denkmal - Auflösung.
22.15 Aus unseren Ateliers. Actueel

filmnieuws. Presentatie: Sabrina Lo-
renz.

22.45 Das kleine Fernsehspiel:
Taglich Fernsehen. Tv-film van Vol-
ker Anding.

23.55 Brief aus der Provinz. Lathen -mem Dorf an derEms. Natuurreporta-
ge.

00.00-00.05 Heute.

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, TornRichards, Rowena Wallace e.a.
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. Presentatie: Daniel van Aver-
maet. Vandaag spelen Tony Huysen-
truyt en Peter Vansteenbrugge tegen
Johan Verstraeten en Torsten Wau-
ters.

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

21.35-22.05 Soepel werken. Werken
in crisistijd. Driedelige serie. Slot.
Presentatie: Wim Schamp. Herh.

België/RTBF 1
14.00-16.00 Schooltelevisie. 16.50-
-17.25 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba nouba. met Les tri-

podes en Stripy. 18.30 Jamais deux
sans toi, gevarieerd informatief pro-
gramma. 19.00 Nieuwsoverzicht. 19.03
Ce soir, Waalse actualiteiten. 19.25
Lotto en Joker. 19.30 Journaal. 20.00
Actualités a la une. (Herh.) 20.05 Dou-
blé sept, pelprogramma. 21.20 Planète
des hommes, documentaire serie over
het jodelen in een Zwitsers dal. 22.10
Journaal. 22.40-23.55 Théatre club:
L'histoire commence a vingt heures.
Toneelstuk van Paul Paguay.

TV5
16.10 L'Homme Au Képi Noir. Serie.
16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00 Ré-
création. Jeugdmagazine. 17.30 Des
chiffres et des lettres. 18.00 L'Adieu
Aux Enfants. Tv-film. 19.30 Papier gla-
cé. 20.00 Sports magazine. 21.00 Ciel
mon mardi. Variété. 22.00 Journal télé-
visé. 22.35 L'inhumaine. Tv-film. 00.45-
-01.00 Apos. Literair magazine.

programma's dinsdag televisie en radio

ederland 1. Q-13.05 Nieuws voor doven en
i Iphthorenden.

i <" James Herriot. Engelse serie.
*■'■ De klokkenluiders van Darrowby.
""ijl Siegfried zich ernstig zorgen
*akt over de vergiftiging van hon-
J uit de buurt, viert Tristan feest

* de klokkenluiders van Darrowby.
erh.).

* Rondom Tien. Henk Mochel
met ernstig gehandicapte kin-

Jen over hun leven. (herh.).
0 "«Weerklank. Muziekprogram-
Mherh.).J Journaal.

Oe Kids. Canadese jeugdserie.
£Twee afspraakjes. Spike en haar
"eder zijn uitgenodigd voor een
6 .e met Shane en zijn ouders.Panie heeft een probleem: ze heeft

F afspraakje met Yick en met Sna-
C°P dezelfde avond.!' Ducktales. Tekenfilmserie van
!al' Disney. Afl.: Majoor Koelbloed
jVdekosmos.
uj Alex. Tekenfilmserie.J* Kleine Isar. Slot van een gete-
/"de serie: Een schitterend begin.to-ijj" Journaal.
"éa (TT)DremPc's we9- Actiejour-
£!'■ Presentatie: Dick Passchier.
j*8 Dinges. Spelprogramma. Pre-
fatie: Frank Masmeijer.
jjP Murder she wrote. Amerikaan-. Misdaadserie. Afl.: Een goed
!*■■" Tijdens het verjaardagsfeest

Jj een oude vriend van Jessica, die
J 1grote wijngaard bezit, gebeurt er

met een van de aanwe-Jen.J;2 (TT)Showroom. Compilatie van
I,opmerkelijkste landgenoten.
Jj Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
$ Journaal.
L/^23.20 Ander nieuws. Docu-
j^taire over de rol vrouwen in de
t^selvoorziening en de landbewer-
p9 in het Afrikaanse Zimbabwe.

" Elli Walach in 'Murder she
wrote'. (Nederland 1 - 19.54
uur)

België/Télé21
19.00 Tribune économique et sociale:
La F.G.T.B. 19.30 Journaal met simul-
taanvertaling in gebarentaal. 20.00 In-
tenors. Amerikaanse speelfilm uit 1978
van Woody Allen. Met: Kristin Griffith,
Diane Keaton, Richard Jordan, e.a.
21.30-22.20 Tanner 88, Amerikaanse
serie met Michael Murphy, Pamela
Reed, Daniel Jwnkins e.a. Afl.4: Child's
play.

Duitsland 3 West
07.55 Gymnastik im Alltag.
08.10-11.25 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
17.30 Korkmazlar. Serie over een ;

Turkse familie in Duitsland. Afl.s: Die i
Krise.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde, iLes 31.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal j

magazine met nieuws en sport.
20.00 Weltweit.
20.45 Nonstop Nonsens. Sketches |

van en met Dieter Hallervorden. Afl.:
Didi in Gangsterkreisen.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine.
22.15 Landesspiegel: Der heisse

Draht - private Kleinnzeigen im Raum
Bielefeld. Reportage.

22.45 Vorgestellt.
23.00 Deutschlandbilder. Karneval in

der Severinstrasse. Filmreportage
van Per Schnell over de betekenis
van carnaval voor de bewoners van
Veedel.

23.45-23.50 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus algebra.

Les 31.
J9.00-10.50 Schooltelevisie.
6.30 Schooltelevisie.
7.30 Telekolleg 11. Cursus Algebra.
Les 31. Herh.
8.00 Sesamstraat.
8.29 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:
Die bonbons.
8.31 Welt der Tiere. Natuurserie.
Afl.: Leven op een scheepswrak.
i.56 Das Sandmannchen.
).00 Abendschau.

18.30 Vis-a-vis. Duits-Frans magazi-
ne.

20.15 Der Maler kam aus fremdem
Land. Portret van de Oostduitse
schilder en filmer Lutz Dammbeck.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Grenzpatrouille. Amerikaanse
speelfilm uit 1980 van Tony Richard-
son.

23.00 Warum Christen glauben. Re-
ligieuze serie. Afl.4: Ein Name für das
Baby.

23.30-23.35 Laatste nieuws.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00

SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Die Lehre-
rin. 09.35 Mr. Magoo. Afl.: Mr. Magoo
und Robin Hood. Deel 4. 10.00 SAT 1
Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.: Das
Muttermal. 10.50 Koehen mit SAT 1.
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Mount St. He-
lens - Der Killervulkan, Amerikaanse
speelfilmMjit 1981 van Ernest Pinthoff.
13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr Horoskop.
Aansl.: Programma-overzicht. 14.05
Jackie und Jill. Die Barenkinder vom
Berg Tarak. Afl.: Abschied tut weh.
14.30 ■ Lassie. Afl.: Katty, das Bor-
stenvieh. 14.55 Der Goldene Schuss.
15.05 General Hospital. Afl.: Kann Hea-
ther geheilt werden. 15.50 Teletip Na-
tur. 16.00 Mem Freund Taffdi. Afl.: Be-
such vom roten Reiter. 16.25 Der Gol-
dene Schuss. 16.35 Die Leute von der
Shiloh Ranch. Afl.: Wohein, Nai'be?
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Bezaubernde
Jeannie. Afl.: Kleine Lügen erhalten die
Freundschafl. 18.15 Glücksrad. 18.45
SAT 1 Bliek. 19.00Weerbericht. Aansl.:
Gewinn in SAT 1. 19.10 Cannon. Afl.:
Raub beim Rodeo. 20.00 SAT 1 Bliek.
20.10 Special Squad. Australische se-'
rie. Afl.: Der Killer. 21.00 SAT 1 Bliek.'
21.10 Selbstjustiz. Britste speelfilm uit
1976 vaN Kevin Connor. 22.55 SAT 3-
Bliek. 23.05 Einer - keiner -100.000^
Over filmstudio's in Nordrhein-Westfa-;
len. 23.40 Die Katze kermt den Mörder.-
Amerikaanse detective uit 1977 van"
Robert Benton. 01.10-01.20 Program-
maoverzicht.

SSVC
12.30 For Schools: Videomaths.
12.45 For Schools: Zig Zag. Afl.:

Wildlife Safari. Homes.
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 Jimmy Taruck en Torn O'Connor.

15.40 Children's SSVC. Afl.: Playbox.
16.00 The Sooty Show. Matt heeft

wat geld gewonnen en besluit een
boot te kopen.

16.20 Danny, the chamion of the
world. The secret methods. Een ver-
haal van Roals Dahl verteld door Joss
Ackland.

16.35 Bad Boyes. Serie. Afl.: Under
Observation.

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.: A
good day for it. Coopers Crossing
geeft een welkomstfeest voor Emma
en Violet die terugkeren van hun tocht
overzee.

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

hele serie van vakantiestrips van lu-
xueuze hotels voor jonge gastne.

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 Mcl Smith.

22.00 News and Weather.
22.30 Film '89. Barry Norman bekijkt

de laatste Drodukties..

23.00-00.00 Rugby Special. Hoogte
punten.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.00 Gelukwens
t.g.v. de verjaardag van H.M. Ko-
ningin Beatrix. Aansl.: Wilhelmus.
7.20 Nws. 7.04 Echo-magazine.
7.15 Het levende woord. 7.30
Nieuws. 7.33 Echo-magazine. 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. 19.03 Vero-
nica nieuwsradio extra. 20.02 BO-
RAT, gespeld 8.0.R.A. accent aiguT. 21.02 De radiovereniging. 22.02
De Vlaamse connectie. 23 05 Met
het oog op morgen. 0.02-7.00 De
nacht klinkt anders; 2.02 Muziek in
de nacht; 5.02-7.00 VARA's Och-
tendhumeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.00 Geluk-
wens t.g.v. de verjaardag van H.M.
Koningin Beatrix. Aansl.: Wilhel-
mus. 7.02 Nws. 7.06 AVRO's radio-
journaal met 7.30 en 8.30 Nws-
.overz. 8.04 Actual. 8.25 Financ.
nws. 9.04 De muzikale fruitmand.
10.04Vrouw zijn. 11.30 Ik zou wel
eens willen weten. 12.04 Lunchti-
me-magazine. 13.04 Tijdsein.
1330 Als mensen veranderen.
13.54 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 14.04 De plantage met om
14.04Soortgenoten; 14.48De jazz
van Pete Felleman; 15.04 Het
spoor, met Cheerio; 15.50 Mar-
greet Dolman; 16.04 Ischa. 16.53
Vrije geluiden. 17.04 De Plantage,
met om 17.04 Plantage 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 dinsdag. 6.02
Holland wordt wakker! 7.00 Geluk-
wens t.g.v. de verjaardag van H.M.
Koningin Beatrix. Aansl.: Wilhel-
mus. 7.02 Nws). 9.04Rigter. 11.04
Angelique. 12.04 VARA's Steen &
Been Show. 14.04 Twee meter de
lucht in 16.04 De verrukkelijke vijf-
tien. 18.04 Driespoor. 19.03 Dub-
bellisjes. 20.03 Popkrant. 21.03
VAFtA's Vuurwerk. 22.03 VARA's
.Poppodium. 23.02-24.00 Tracks.

Radio 4
7.00 Gelukwens t.g.v. de verjaar-
dag van H.M. Koningin Beatrix.
Aansl.: Wilhelmus. 7.02 Nws. 7.04
Een goede morgen met Baas van
het jaar Willemien Wink. (8.00
Nws.) 9.00 Continu klassiek. 11.00
TROS Concertzaal: Radio Kamer
Orkest 0.1.v. Bernhard Klee m.m.v.
sol. 12.30Nieuwe klassieke platen.
13.00Nws. 13.02 De klassieke top

tien. 13.30 Belcantorium: Cristina
deutekom. 16.00 Het Kunstbedrijf.
17.00 In kleine bezetting. Juillard
Kwartet. 18.00Nws. 18.02Lied van
de week. 18 15 Leger des Heils-
kwartier. 18.30 Muziek in vrije tijd:
Brassband De WakJsang. 19.30
Kamermuziek uit de barok: Werken
vanSimonetti. 20.00 Nieuws. 20.02
Composities van Schubert. 21.30
Literama-Kwis. 22.30 Orgelcon-
cert. 23.10-24.00 Muziek van dezeeeuw. I. Ardis Ensemble. II Da Ca-mera.
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 10.00De wereld zingt Gods lof 10.50

Tekst en uitleg. 11.00 Studio 55.
12.00 Nws. 12.05 De verdieping.
13.00 Nws. 13.10 Nederland en
zijn buren. 13.30 Rondom het
Woord. 14.00 NCRV-Leerspiegel,
met om 14.00 NCRV-Leerhuis.
14.10 Dagvaardig. 14.30Zelf mode
maken. 15.00 Schone wereld.
16.00 Op de rand van het recht
16.30 NOS Ombudsman. 17.35
Postbus 51. 17.55 Meded. en
Schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Vers op vijf. 18.20 Uitz van
de PSP. 18.30Vertel mewat 18 40
Taal en teken. 19.00 Progr. voor
buitenl. werknemers. 20.30 You're
welcome. 21.00 Ca va? 21.30 La-
tijn. 22.00-22.30 Troyaanse oorlo-
gen.

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

kaanse serie. (herh.).
10.00 Ein Schicksalsjahr. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
11.00 Delvecchio. Amerikaanse se-

rie, (herh.).
11.40 Sketchhotel. Afl.: Hotel am Ab-

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

se serie. (herh.).
12.30 Klassik zu Mittag met het RTL-

Orkest.
13.00 Heute bei uns. Aansl.: Mask.

Afl.: Bedrohung vom Himmel.
13.20 Ein Schicksalsjahr. Afl.: Die

Erfindung.
14.10 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Man. Amerikaanse serie. (herh.).
15.00 Musikrevue. 'Muziekprogram-

ma gepresenteerd door Frank Papke.
(herh.).

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
Economisch magazine.

15.55 RTL Aktuell.
16.05 Die Springfield Story. Afl.: 677.
16.55 RTL aktuell.
17.00 Du schon wieder. Afl.: Der

Popstar.
17.25 Flash Gordon. Afl.: Der Bume-
rang.

17.55 RTL aktuell.
18.00 Delvecchio. Afl.: Auf Biegen

und Brechen.
18.45 RTL aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Knight rider. Afl.: Die Brandstif-

ter.
20.00 Ihr Wetter.
20.10 Der Chef. Afl.: Eine Lücke im

Plan.
21.05 Crime Story. Afl.: Wo bleibt die

Gerichtigkeit.
22.00 RTL aktuell.
22.25 Sexy Folies. Erotisch magazi-

ne.
23.00 Der vierte Mann. Nederlandse

speelfilm uit 1985 van Paul Verhoe-
ven.

00.45-00.50 Betthupferl.

3 SAT
14.15 Programma-overzicht. 14.30 Ri-
chard Strauss: Till Eulenspiegel. 14.48
Camille Saitn-Saens; Symphonie nr.2.
15.13 Paladido Workshop Concert mr
Milaan. 15.42 George Gershwin: Kon-
zert in F für Piano unbd Orchester.
16.14 Weltsprache Musik. 17.15 Heute
abend in 3sat. 17.20 Mini-Ziß. 17.30
Tierbilder. 18.00 Bilder aus der
Schweiz. 19.00 Heute. 19.22 3rsat Stu-
dio. 19.30 Ich heirate eine Familie. Afl.:
Der Freund. 20.20 Auslandsjournaal.
Presentatie: Claudia Ruete. 21.00 An
der Kasse vorbei. 21.45 Kulturjournal.
21.53 Sport-zeit Nachrichten. 22.00
Zeit im Bild 2. 22.25 Club 2. Aansluit.
3sat-Schlagzeilen.

Omroep Limburg
7.15-7 59 Ochterfltnagazine: 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. 14.00De ge-
wapende man 17.00 Focus. 17.10
Het algemeen belang. 18.00
Nieuws. 18 10 Het orgeltje van

Yesterday. 19.00 Rockgoff. 22.00
Nws. 22.05 Je weethet maar nooit
23.30-2.00 Twee tot Twee. (0.00
Nws)

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good Morning Scandinavia.
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Cisko Kid.
09.30 Pound Puppies.
10.00 ""Soft and Romantic.
11.00 ««The Nescafé UK Top 50.
12.00 " «Countdown.
13.00 Another World.
14.00 City Lights.
14.30 Mobil Motor Sports News.
15.00 Marco Polo.
15.30 Journey to the Center of the

Earth.
16.00 ««The Coca-Cola Eurochart

Top 50.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Flying Kiwi.
18.30 I Dream of Jeannie.
18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 The Ghost and Mrs. Muir.
19.30 Boney.
20.30 Tuesday Movie.
21.57 The Uniroyal Weather report.
22.00 Superbowl XXIII.
00.57 The Uniroyal Weather Report.
01.00 Dean Clough.
01.30 Tamas Vassary Plays Liszt.
02.10 Guitarra.
02.40 Repercussions.
03.40 Landscape Channel Program-

mes for Sky.

Super Channel
07.00 World news and business.
08.00 Entertainment mix. Elk uur t.m.. 16.30 World News.
16.30 Hot Line.
18.30 Captain Power and the Soldiers

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

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstuck. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.30 Regionalmagazin
745 Veranstaltungskalender 8 10
Presseschau 8.30 Besinnliche
Worte. 9.00 Regionalmagazin. 9.05
Musikexpress. 10.00 Gut Aulge-
legt. 11.05 Gut Aulgelegt. 12.00
Musik bei Tisch. 12.15 Veranstal-
tungskalender 12.30 Presse-
schau. 13.00 Frischauf. 14.05
Schulfunk: Naturund technik. Dio-
xin - Die weisse Kohle aus Sevoso
14.25 Musikzeit Heute: Orches-
terklange aus aller Welt. 15.00
Nachtmittagsstudio 16.05 Spot
light. 17.05 Oldiekiste. 18.00 Re<
gionalnachrichten: BRF-AktuelJ.
18 40-20.00 Musikjournal

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag,
wie kein anderer. 11 00 Treff naco-
elf' 12.00 Is ja n Ding. 14.00 Viva.;
16.00Entenjagd 1700 Musikduelfc.
17.50Sportshop. 18.00Musikduelf."19.00 Prima. 20.00-1.00 Ein junges;
Musikprogramm.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 605 Morgein-
melodie 905 Musikpavilton. 12 07
Gut aulgelegt. 14.05 Auf der PfQ:
menade 15 00 Café-Konzett.
16.05 Heimatmetodie 17 00 Muv
sik-Express 20.05 Zwischeo
Broadway undKudamm. 21.00 M_;
sik zum Traurnen. 22.30-4.0f.
Nachtexpress.
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Brunssum
De gemeente Brunssum is van-
daag vertegenwoordigd in de
stadsschouwburg van Heerlen
voor het spel-showprogramma
dat tussen 12.00 en 14.00 uur met
publiek wordt opgenomen. Op-
tredende artiesten zijn dan o.a.
Vader Abraham, Hallatu en Car-
la & IJeidi. De gemeente Gulpen
kreeg gisteren een grote zak met
tulpenbollen ('aus Holland') mee
om er een bloemenveld met de
driekleur van RTL te kunnen
aanleggen.

" Sterren en presentatoren van 'RTL 12 Uhr mittags'
verzameld rond George McCrae v.l.n.r. Jan Tram-

melant, Hugo Egon Balder, het duo Heartware en Big-
giLechtermann. Foto's: DRIESLINSSEN

Altijdvakantie
Zenuwen en stress spelen hem,
ondanks alle succes, zeker niet
de baas. Integendeel! George
McCrae: „Voor mij is het eigen-
lijk iedere dag vakantie. Je moet
van elk moment genieten, want
het leven is toch al zo kort. In
Europa ben ik bijzonder graag.
Het is hier - hoe moet ik zeggen -gemoedelijker dan in de 'States'.
Trouwens ik woon al lang niet
meer in Florida, maar in Canada.
Het enige waaraan ik daar moest
wennen was het klimaat. Veel
minderwarm dan in Florida. Wat
dat betreft komt het weer dus
goed overeen met dat van Euro-
pa".

George McCrae komt uit een
groot gezin(drie meisjes, zes jon-
gens). Zijn ouders bezoekt hij
nog regelmatig en voor hen
neemt hij wat souvenirs uit Lim-
burg en uit Nederland mee. De
zanger, die destijds een ware dis-
co-rage ontketende, maakt er
geen geheim van dat hij ooit in
het voorprogramma stond van

de bekende zangeres Betty
Wright. „Dat was m'n grote ge-
luk, want anders nu misschien
nog steeds niemand van me ge-
hoord".

" George McCrae: „Graag nog één keer zon hit als 'Rock your baby

Wensen
Succes is betrekkelijk en roem
vergankelijk. George McCrae
herinnert zich hoe hij by RTL in
de Westfalenhal van Dortmund
destijds ten overstaan van 15.000
uitbundige fans een 'bronzen
leeuw' in ontvangst mocht ne-
men. Nadien werd het rustig
rond de zanger, die nu dan weer
duidelijk laat horen dat hij er is.

McCrae maakt zich opnieuw
klaar voor een - inmiddels- derde
optreden. Desgevraagd laat hij
weten dat een hekel te hebben
aan sterren die geen tijd hebben
om privé ook nog iets te onder-
nemen. „ledereen heeft net zo
veel tijd als hij of zij wil. In m'n

"vrije tijd ga ik bijvoorbeeld vis-
sen of ik schrijf liedjes. Nu zul je
zeggen: dus toch weer aan het
werk. Neen, voor mij is dat ook
een ontspanning. Ja, en dan
moet de inwendigemens natuur-
lijk ook verzorgd worden. Zo
gaan mijn vrouw Judith en ik
graag uit eten bij de Chinees of
bij de Italiaan".

Eén nadrukkelijke wens blijft:
de wereldster zou graag eens
meespelen in een film. „Per slot
van rekening ga ik nog lang met
pensioen", aldus McCrae diezich
in Europa het meeste thuisvoelt
in Engeland, Duitsland en ons
land.

Nieuwe sterren
Van onze showpagina-redactie

HEERLEN- Nationaal en internationaal, maar ook
veelLimburgse artiesten komen aan bod tijdens de
radiomarathon 'RTL - 12 Uhr mittags'. Maar er is
méér: gisteren werden in Heerlen ook een aantal
nieuwe artiesten voorgesteld en toevallig zijn het
Amsterdammers die via Limburg hun internatio-

naai debuut maken
Het duo Heartware (Jacques van Eijck en Carla van
de Velde) stelde in Heerlen de Engelse versie voor
van het door John Möring geproduceerde 'Der
Sommer ist vorbei'. Voor de gelegenheid was de
bekende musicus, die bekende sterren als o.a.lreen
Sheer naar het Songfestival bracht, zelf naar Heer-
len komen afzakken.
Eveneens uitAmsterdam was Jan Trammelant (Jo-
han Landman) van de partij, die volop stemming
bracht met Nederlandse liedjes als 'De Visblues' en
'Moet jevoele'.

" Radio-debuut voor Jan Trammelant en het duo Heartware

Wereldster van 'Rock your baby' was even in Heerlen

George McCrae: vader
van het disco-tijdperk

Van onze showpagina-redactie
HEERLEN - In 82 lan-
den stond zijn succes
'Rock your baby' op de
eerste plaats van de hit-
parade. Dertig miljoen
platen gingen van dit
nummer over de toon-
bank. Tussen 1974 en nu
scoorde George McCrae
dan nog eens acht 'top-
tien-hits. „Een tussen-
doortje", zegt de wereld-
ster die gisteren even in
Heerlen was om in de
stadsschouwburg bij
RTL zijn recente num-
mer 'Nice and slow' voor
te stellen. Een wens?
George McCrae: „Nog
één, één keertje zon dik-
ke hit als 'Rock your
baby. Wist je trouwens
dat ik daarmee de groot-
ste danshit aller tijden
heb gehad? Het werd in
1974 het begin van het
disco-tijdperk".

De in Florida geboren nu 44-jari-
geMcCrae is momenteel in Euro-
pa onderweg. Bij de Italiaanse
RAI-televisie werkte hij zojuist
mee aan vijf shows die met hem
werden opgenomen. McCrae, die
zegt dat het succes van 'Rock
your baby' hem wel een leven
lang zal blijven achtervolgen, is
momenteel met Maastrichtenaar
Charly Prick in ons land om hier
brj Willem van Kooten (zeg maar
'Joost de Draayer') een nieuwe
elpee op te nemen. Zijn negende
inmiddels.

show

Radioshow vandaag in Heerlense stadsschouwburg met onder andere Vader Abraham

Vrolijke ouverture
met RTL en Gulpen

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Gemeentese-
cretaris Jo Gulikers heeft bij
miljoenen radioluisteraars
van RTL gisteren niet alleen
uit de doeken gedaan waar je
Gulpen op de landkaart kunt
vinden, maar ook wat er in
deze plaats allemaal valt te
beleven. Het werd de start
van dereeks gratis toeganke-
lijke radio-uitzendingen
waarmee de Luxemburgse
omroepgigant samen met
Limburgs Dagblad tot en met
zaterdag dagelijks tussen
12.00 en 14.00 uur in de Heer-
lense stadschouwburg is.
Daarna is RTL van dinsdag 7
tot en met donderdag 9 fe-
bruari in de hal van het raad-
huis van Landgraaf.

'Spraakmakers' tijdens deeerste
aflevering van 'RTL 12 Uhr mit-
tags' waren de presentatoren
Hugo Egon Balder en Biggi

Lechtermann. Show, amuse-
ment en veel spelletjes waren en
zijn de ingrediënten voor pu-
bliek en luisteraar. Plus veel prij-
zen. „Wie weet het juiste liedje
dat wij zoeken en waarin het
woord 'Mann' voorkomt?" Nie-
mand van dekandidaten wist het
antwoord. Vandaag heeft men
opnieuw de kans om teraden en
daarmee een bedrag van inmid-
dels ruim 1100 DMark te winnen.

De carnavalsvereniging 'De
Gaarkiekere' van Gulpen verge-
zelde gisteren de gemeentesecre-
taris en die zorgde er samen met
artiesten als George McCrae, Jan
Trammelant en het Heartware
voor dat de stemming er van het
begin tot het einde goed in bleef.
Het echtpaar Ed en Leonie Klin-
kenberg uit Gulpen mocht uit de
doeken doen wat men van 'el-
kaar' wist. „Mijn man snurkt
enorm in bed", aldus Leonie ter-
wijl haar ego een koptelefoon
kreeg opgezet. Meeluisteren was
er dus niet bij, want anders was
de clou van het verhaal weg.
Gekscherend liet Hugo Egon

Balder weten dat hij de verdere
bedgeheimen niet hoefde te we-
ten.
Bij het 'Limburg-spel' moest
men o.a. raden of Maastricht het
Venetië of het Parijs van Neder-
land wordt genoemd. Ook dat
ging de meeste kandidaten goed
af alsook een kwis rond het Lim-
burgs Dagblad. Ter plekke had
RTL een paar 'leeuwen' wegge-
stopt op een aantal pagina's van
het LD van gisteren.

Limburgse
artiesten op

AVRO-radio
Van onze showpagina-redactie
HEERLEN - Zowel het trom-
pettistenduo 'The Singing
Trumpets' alsook het duo 'De
Alpenzusjes' uit Limburg zal

komende week tweemaal uit;
gebreid te beluisteren zijn bü
de AVRO-radio. Alpenzusjes
('lk doe het nooit meer') en
Singing Trumpets zijn aan-
staande donderdag tussen
15.00 en 15.15 uur te gast in
het programma 'Koperen K°
en Nikkelen Nelis' op Radio
1.

Carnavalsmaandag zijn bei-
de duo's te horen in 'Hollands
Glorie' tussen 12.00 en 14.00
uur op Radio 3.

show/rtv

redactie: harrie cremers
Liefs uit Moskou
voor Lee Towers

Van onze showpagina-redactie
SCHEVENINGEN - Lee Towers
kan binnenkort een uitnodiging
verwachten voor een uitgebreid
concertbezoek aan de Sovjet-
unie. Een culturele delegatie uit
Moskou heeft de Scheveningse
zanger laten weten hem op groot-
scheepse wijze te willen lance-
ren. De twee vrouwelijke afge-
zanten van het staatsbureau voor
Import- en Export woonden een
besloten optreden van Lee To-
wers in Ahoy' bij. Na afloop van
die persoonlijke kennismaking
toonden beide dames zich diep
onder de indruk.

„Ze vertelden me dat dit voor
hen de mooiste gebeurtenis was.
We kunnen er zonder meer van
uitgaan dat Lee Towers binnen-
kort uit Moskou het verzoek zal
krijgen om zijn wensen op tafel
te leggen", aldus hun Nederland-
se begeleider Tony Wagemans,
die ook de eerste contacten tus-
sen de Sovjet-delegatie en de
zanger tot stand heeft gebracht.

Lee Towers zelf is aangenaam
verrast met de onverwachte be-
langstelling. In het eerste oriën-
tatiegesprek met de Russische
vertegenwoordigsters is hem on-
der meer duidelijk geworden dat
hy desgewenst 'met grof ge-
schut' geïntroduceerd kan wor-
den. „De dames hadden het al
over de mogelijkheid om meteen
met een orkest van 120 man van
leer te trekken. Ik heb daarop
geantwoord dat ik liever eerst
even de kat uit de boom wil kij-
ken. Misschien is het wel niet zo
verstandig om je daar direct op
die manier te presenteren. Wel-
licht is het beter dat men eerst
een beetje vertrouwd raakt met
de persoon Lee Towers. Gewoon
klein beginnen en dan de zaak
geleidelijk opbouwen. Net als ik
hier heb gedaan en nu ook in
Duitsland doe".

Opgevallen
Anderzijds, weet de 42-jarige
zanger, is hij de Sovjets juist op-
gevallen dank zij zijn groots op-
gezette Gala Of The Year's in het
Rotterdamse sportpaleis. Naast

%
zijn on-Nederlandse showman-

' schap is er nog een belangrijk
punt dat in zijn voordeel spreekt:
zijn brede publieke bereik. „Ik
heb begrepen dat men in de Sov-
jetunie een beetje bang is om

vanuit het Westen overspoeld
worden met alleen maarroc'ir'ja t
ziek. Men ziet toch ook graag a
andere genres en daarmee teg
lijkertijd de wat oudere genef
ties aan bod komen".

Die indruk wordt door 'inte?J!a.diair' Tony Wagemans, regeinl^
tig betrokken culturele uitwis5

lingen met het Oostblok, beve»
tigd. „Er is een behoefte aan ye.
terse sterren. De komende in
tatie is daar een treffend v°°
beeld van".

" Lee Towers ' .
...introductie in Ruslana
desnoods met grofgeschut--

Zanger
Normaal
breekt

sleutelbeen
VENRAY - De zanger va£popgroep Normaal, Ben J

link, tevens een verwoed nj .torcrosser, is in Venray lyg
dens de tweede manche 'n

ko.
viertaktklasse ten val e
men". Met een gebroken sic
telbeen werd deDrent van n
Venrayse circuit afgevoe»"
„Hoe is dit in hemelsnaa^toch mogelijk", vertelde ,
aan enkele fans. „Sta ik m
de motor bijna stil, val o^iHf.breekt er toch iets in m'n MJ
't Is niet te geleuven".
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Van onze verslaggever
VOERENDAAL - Asielzoekers die
aankloppen in Voerendaal, kunnen
voortaan terecht in een huurhuis.
Want de meerderheid van de raad
koos gisteravond voor huren in
plaats van kopen. Alleen de PvdA-
fractie bleef trouw aan de oorspron-
kelijke bedoeling, namelijk het aan-
kopen van een huis aan de Tenelen-
weg, dat dan uitsluitend bestemd
zou zijn voor het herbergen van
vluchtelingen. Zowel vanuit de
buurt als de raadscommissies was
tegen deze aankoop bezwaar ge-
maakt.
Wel tekende burgemeester Strous
aan dat uit dezekeuze niet mag wor-
den afgeleid dat er in de toekomst
op voorhand gekozen wordt voor
een huurhuis. Ook andere mogelijk-
heden, zoals kopen en/of onderdak
zoeken bij particulieren, blyven bc*,
spreekbaar. Omdat Voerendaal in
de toekomst 39 asielzoekers 'moet'
huisvesten, drongen meerdere
raadsfracties bij het college aan om
bij hogere overheden aan te klop-
pen voor een extra aantal huurwo-
ningen. Ook dit voor-wat-hoort-wat-
voorstel werd door Strous opzij ge-
schoven met de opmerking dat 'ge-
meenten nu eenmaal geacht worden

"ook huizen voor asielzoekers be-
schikbaar te stellen.

Ie Camera.' Licht! Actie!ffc vervolgens is vanavond het
Ppord aan de raad van Land-
Ftta/. Want vanavond komt de
pad voor het eerst rechtstreeks
P de buts. Vraag is natuurlijk
Ipe de burgerij van Landgraaf
pöew deze nieuwe inkijk op de
Pkale politiek aankijkt. Is het
*n verrijking, waar je graag
"oor thuis blijft. Of vindt u het

I "'aar apekool en steekt u meer
°t> van 'Waku Waku'? Goed,
*Preken we bij deze af dat u
woensdagmiddag tussen tweej*1 vier uur belt met deredactie.
Jen roedel redacteuren zit dan
ftaar om uw mening over de te-'
*visieuitzending van de Land-
'raa/se raad te noteren. Van-

is het woord aan de
a ad. Woensdagmiddag is het
j°°ord aan u. Afgesproken. Te-
%on: 739287 en 739286.

Van onze verslaggever

BRUNSSUM Het
St. Gregorius-ziekenhuis
in Brunssum heeft een ac-
tieplan ontwikkeld om de
ongeveer zestig verpleeg-
sters in de verpleegsters-
flat meer veiligheid te
kunnen bieden. Het aantal
ingangen wordt vermin-
derd, er komt camera-be-
waking en men overweegt
een registratiesysteem.

Raad zet
kampgezin
voet dwars

Nadat in julieen verpleegster werd
verkracht en in november een po-
ging tot aanranding plaatsvond,
stelde de directie van het zieken-
huis een speciale commissie sa-
men. Deze won inlichtingen in over
de mogelijke aanpak van het pro-
bleem bij zowel de Nationale Zie-
kenhuisraad, de politie als collega-
instellingen in Limburg en Am-
sterdam. Dit resulteert nu in een
reeks veiligheidsmaatregelen.

Gered

Dieven stelen
voor 25 mille

aan aluminium
HEERLEN - De politie van Heer-
len is momenteel bezig met een on-
derzoek naar helers van gestolen
aluminium. Eerder deze maand
werden in verband met deze zaak
twee mannen aangehouden, die be-
kend hebben voor ruim 25 mille
aan aluminium in Heerlen en Ven-
ray gestolen te hebben, alsmede
een vrachtwagen plus vijf aan-
hangwagens voor het vervoer van
de gestolen waar. ;

Het onderzoek spitst zich momen-.
teel toe op de helers van de gesto-
len goederen. Een van hen is al
door de politie gehoord en ingeslo-
ten. De politie verwacht op korte
termijn nog meer arrestaties in
deze zaak te kunnen verrichten.

Camera's
Zo was het tot voor kort mogehjk
dat iemand zich in het ziekenhuis
liet insluiten om vandaaruit 's
avonds of 's nachts binnendoor
naar de verpleegstersflat te gaan.
Deze ingang wordt nu gesloten en
bewaakt met camera's. Alleen van-
uit de centrale meldkamer kan
deze open gemaakt worden. Bo-
vendien kunnen de mentrix en
gastvrouw, die voortdurend in het
gebouw zijn, worden opgepiept. " Gerard den Donkelaar op

zoek naar karpers en baars in
de modder.

Foto:FRANS RADE

VOERENDAAL- De laatste bewo-
ner van het nagenoeg lege, centrale
woonwagenkamp In de Cramer, het
gezin Baijens, krijgt vooralsnog
geen been aan de grond op het
kampje aan de Looierstraat in Voe-
rendaal. Acht van de vijftien leden
tellende gemeenteraad koos gister-
avond plotsklaps de zijde van een
28-tal bewoners van deKeerberg en
het Kerkplein. Daarmee negeerde
de meerderheid van de raad de
waarschuwingen van het college,
dat Baijens vervolgens 'ergens' ir
Voerendaal toch zou neerstrijken
Per slot van rekening heeft Baijens
recht op een standplaats in Voeren-
daal.
Ook het pleidooi van burgemeestei
Strous om de besluitvorming zuivel
te houden, bleek tevergeefs. Boven-
dien irriteerde het hem dat de raad
nu terugkwam op zyn besluit var
eind oktober vorig jaarom voor var
Baijens het kampje met enkele tien
tallen meters uit te breiden. Baij
nens' stacaravan is namelijk bedui
dend groter dan de aan hem toege
wezen standplaats. Het besluit var
eind oktober was voor omwonen
den aanleiding om opgekropt onge
noegen over misstanden met en op
het al acht jaar bestaande kampje
neer te leggen in een bezwaar
schrift. Hoewelzowel het college ali
de raadscommissie ad hoc deze be
zwaren ongegrond hadden ver
klaard, bleek een meerderheid var
deraad (CDA, fractie Lemmens, Al
gemeen Gemeentebelang er
WD'er Voogt) er gisteravond we
gevoelig voor.

LANDGRAAF - „Het interesseert
de Waterleidingmaatschappij ge-
woon niet wat er gebeurt met de
kikkers, de salamanders en de vis-
sen." Gerard den Donkelaar werkt
al een week lang om het water uit devoormalige mijnschacht van de
Hendrik in Nieuwenhagen weg te-pompen. De Waterleidingmaat-
schappij gaat daar twee waterreser-
voirs aanleggen.
Naast vele vissen heeft Den Donke-
laar brommers, blikken, flessen,
emmers en een elpee gevonden.
Gisteren haalde hij een geldkist uit
de modder tussen het riet. Daarin
een aantal sieraden en een paspoort.
De Landgraafse politie was gisteren
nog druk doende de papieren tedrogen.

Nu en dankrijgt Den Donkelaar be-zoek bij de vijver aan de zoom vande heide. Mensen met vijvertjes inde tuin die wat vissen komen opha-
len. „Als die mensen hier-niet kwa-

Van onze verslaggever

5 't Begin van alles wat in
j*eerlen met carnaval te maken
*?e/t, zo mag men de ouverture
V^termiddag in het Heerlense
emeentehuis wel noemen. In

S^ste instantie kwamen de
?Q,atbülle naar het gemeente-
JjMs om onder het toeziend oog
ylr* een voltallig college, ir Ad
ünken, directeur van Openba-
* Werken, en Nic Bout, dialect-

doichter, troubadour,
n een mooie schort en een

j^ste voorzien. Na deze daad,
"^"richt door Jacob Keppels,
Tjogen beide heren zich ere-
rjaatbül noemen. Omdat de
{"aatbülle niet meer mee,trek-

**** in de optocht, werden si-
alvast uitgedeeld

rl* de jeugd die bij de bijeen-
J^ist in de hal van het stad-
£is aanwezig was. Leerlingen

basisschool St. Martinus
Weiten en van de Cathari-

uit dezelfde wijk, kre-
r?n de vitaminen toegestopt,

zijn de Heerlense
j^rktkooplieden toch gul met
v^a-asappelen, want 2 maart
"Staande worden er 5000
yutis uitgedeeld op de markt.
jQen die tijd herinneren wij

wel weer aan.

Kikkers leggen
loodje in modder
oude mijnschacht

Waterleidingmaatschappijkiest voor reservoirs

De toegang (ook via daken) wordt
beter beveiligd en men denkt er
over om de flat 's avonds en 's
nachts alleen toegankelyk te ma-
ken via de gemeenschapsruimte.
Maar het blijft niet alleen bij tech-
nische aanpassingen. Ook de huis-
regels en reglementeringen wor-
den strenger, hetgeen onder andere
resulteert in een registratiesysteem
over wie zich in het gebouw be-
vindt en wie naar buiten is. Ook be-
zoek moet aangemeld worden.

de grote vissen te sparen maar een
korf op de grote zuigslang heeft ge-
zet. Dat vele vissen het niet zullen
halen dat staat wel vast. Dat is ook
niet helemaal te voorkomen. Maar
ronduit nijdig is Den Donkelaar
over het feit dat de kikkers die zich
ingegraven hebben in de modder
om Koning Winter te ontlopen de
dupe worden van het uitbaggeren.
„Jaren heeft niemand omgekeken
naar die vijver en nu moet die plot-
seling leeg. Hadden ze niet even
kunnen wachten tot die kikkers uit
de modder komen?"

Het water wordt uit de voormalige
schacht gehaald omdat de Waterlei-
ding een grondonderzoek wil doen.
Op 1 januari moeten de reservoirs
vol zuiver water zitten.

men wat zou er dan gebeuren met
die vissen", vraagt hij retorisch.

Nijdig
Den Donkelaar maakt zich bijzon-
derkwaad dat de Waterleidingmaat-
schappij niet omkijkt naar de vijver.
De maatschappij zelf zegt dat er

goede afspraken zijn gemaakt met
het baggerbedrijf waarvoor Den
Donkelaar werkt. Volgens die af-
sprakenzou een visclubuit Nuth de
vyver komen leeghalen. „De enige
visclub die ik hier gezien heb kwam
uit Echt om de waterlelies mee te
nemen", zegt de baggeraar, die om

„Een 100 procent-garantie voor vei-
ligheid kunnen ook deze maatrege-
len natuurlijk niet bieden, en het
moet ook geen gevangenis wor-
den", aldus directeur Lagro, vol-
gens wie het aantrekken van extra
controlerend personeel voor de
verpleegstersflat het budget te bo-
ven zou gaan.

' Zon 150 tot 160 kikkers en
Widden zijn vorige week van
J^J wisse dood gered door Piet
'O'lenaar en Thei Ernste. De

en padden leefden in
J7l vijvertje nabij de plaatsaar vroeger de biologische
■J*ltt was aan de Vogelzankweg
s , Abdissenbosch. Die btologi-
D"* tuin is er niet meer vanwe-
"f het simpelefeit dateen slach-
st»_ oaat uitbreiden en dat
uk grond nodig was voor die

„Wij wisten niet
r?t ook de vijver dichtgestort,u worden. Maar vorige week

opeens een van de mede-
£*rkers van het aannemersbe-
v lJj dat de uitbreiding uit-
j?*Tt' naar ons toe met een em-
£*r- Hij had al heel wat kikkers
l Padden uit de vijver ge-
vaQ-ld, omdat hij het zonde
a°nd dat die beestjes onder dearae die in de vijver werd ge-
■°°id, en bedolvenzouden wor-
Z*- Piet en Thei trokken met-_T;naar e vÜver en terwijl de
r ~lldozers reeds bezig warene' het volstorten, haalden ze
rifß! "ikke padden, en kwaken-
jjkikkertjes uit het modder en
£* water. Alle diertjes werden«ar vijvers en poelen in de
b*nrt (met name richting Rim-
st*.,

gebracht. Uit boven-/aande blijkt dat een kikkerle-
nie* ln een zachte winter,
cc"

2° glaa3es verloopt als wel
"« aangenomen ux>rdt.

Begin

Huurhuis voor
asielzoekers

in Voerendaal

Actieplan van ziekenhuis tegen verdere aanrandingen

Verpleegsters Brunssum
worden beter beschermd

Dertig jaar
'Auw Wiever'

Simpelveld zet traditie voort
(ADVERTENTIE)

WBSSSÊ dIBHEB____________ . mmmm "i ■_■

Naam: — ~~~~~^^__ \ _rf #W» . >*_*__*___fÉiPiP
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SIMPELVELD - In ca-
fé Andriolo aan de
Kloosterstraat te Sim-
pelveld luidde de 'Auw
Wiever Garde' het over-
al bekende Auw Wie-
ver-bal in. Om 13.25 uur
blies Tiny Francort-
Didden op haar fluitje
en riep tegen de keurig
uitgedoste dames-
groep: „Verzamelen".
Een traditie die al sinds
1959 in stand wordt ge-
houden.
Keurig op tijd had ver-
volgens de ontvangst
op het gemeentehuis
plaats door burgemees-

ter Teheux en de beide
wethouders. „Alle
drankjes diewrj het eer-
ste uur nuttigen, zijn
voor rekening van het
college", riep Tiny
Francort, penning-,
meesteresse van de
'Auw Wiever Garde' in
Simpelveld.

"De Auw Wiever Gar-
de van Simpelveld, het
prinselijk paar en le-
denvan carnavalsver-
eniging De Woeësjjoe-
pe maken zich klaar
voor de zware tocht
langs vijftien kroegen.
Foto: DRIESLINSSEN

rondje te trakteren. Bo-
vendien hebbenwy een
jubileumte vieren. Fina
Bosch gaat voor de der-
tigste maal mee...". Of
de Damesgarde het
eigenlijke Auw Wiever-
bal vanaf 21.11 uur nog
hebben meegemaakt, is
niet bekend...

Na de ontvangst maak-
te het gezelschap onder
aanvoering van Huub
Paffen met zijn origine-
le Wiener ('kwetsjbuul')
zich op voor een tocht
langs vijftien kroegen.
„ledere kastelein is ver-
plicht het hele gezel-
schap tenminste op een

110!
cc« £,?. _e snewelt wel eens/Miltebmchtje in de maan-HiïEl. 2efcer wanneer de po-'aüT^f fcet zo druk hadden
Lq«w aJ9el°Pen weekend. In

20 heeft u dus nog
nacht en lezen'reed vrijdag-
liefv,i£? Duitser met maar
de hVii fell°meterper uur door
Ken h Wr de fcom- En aana*-
toch «TC Lana9raafse politie
«erb_o^SSaai °P str°at u;as in
tuerdrt met dc alcoholcontrole
den n TOan meteen tn de klad-
-500 „ 9,wepen- Na betaling van
scho_ r d

aan de uerkeers-
Uenrp_; Bardoul wocht de man
niet ein "We hebfaen het niet
kunt n °9en oezicn> waar je
dat e^oeolyfc aannemen dat

eTI stuk langzamer ging.
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Proficiat,
papa.

Penis + Miguel

t I
Toon ons, Heer, Uw weg.
Ga met ons mee op reis.
Toon ons. Heer, Uw weg.
Wijs ons Uw paradijs.

Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat kalm en vredig van
ons is heengegaan, mijn lieveen zorgzame moeder,
schoonmoeder, onze oma, zus, schoonzus, tante en
nicht

Anna Maria Driessens
weduwe van

Hubertus Andreas
van Wissen

Zrj overleed in de leeftijd van 71 jaar, voorzien van
de h.h. sacramenten.

Sittard: Fieny Damvelt-van Wissen
John Damvelt
Patricia
Alexander

Nuland: JanLangens
Familie Driessens
Familie Van Wissen

Brunssum, 28 januari 1989
Corr.adres: 6137 PL Sittard, Burg. Gijzelsstraat 8
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 2 februari as. om 11.00uur in deFati-
makerk te Brunssum, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Sit-
tard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht in de avondmis van woensdag 1 februari om
19.00uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dagelijks
van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t I
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij kennis dat, na een langdurige ziek-
te, gesterkt door het h. sacrament der zieken, op de
leeftijd van 69 jaar is overleden, onze lievemoeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Johanna Maria
Hubertina Jongen

weduwe van

Paul Ritzen
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Eygelshoven: JoRitzen
Ria Ritzen-Soetzen
Patricia

Eygelshoven: Pierre Ritzen
Dieny Ritzen-van Breda

Eygelshoven: Rob Ritzen
Karin Fischer
Familie Jongen
FamilieRitzen

6471 XS Kerkrade, 29 januari 1989
Waubacherweg 31
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 2 februari a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van St. Joannes de Doper te Eygelsho-
ven, waarna aansluitend de begrafenis op de r.k.
begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van woensdag 1 februari om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Op 28 januari 1989 is op 63-jarige leeftijd te Heerlen
overleden

Catharina Dorothea
Hendrica Cober

weduwe van

Johannes Petrus Maria
van Woensel

Uit aller naam: W. Koumans, uitvaartverzorger
Grasbroekerweg 22
6412 BE Heerlen

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op don-
derdag2 februari om 9.30 uur in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het uitvaartcen-
trum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen, woens-
dag van 18.00 tot 19.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving
t

Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een
noodlottig ongeval, op de leeftijd van 22 jaar, mijn
dierbare echtgenoot, lieve vader, zoon, behuwd-
zoon, kleinzoon, broer, behuwdbroer, oom en neef

John Klomparends
echtgenoot van

Marijke Janssen
Wy bevelen zyn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Marijke Klomparends-Janssen
Mandy
Familie Klomparends
Familie Janssen

6462 SN Kerkrade, 30 januari 1989
Voorterstraat 413
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 4 februari as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H.H. Jozefen Norbertus (O.L. Vrouwe-
straat) waarna begrafenis op de algemene begraaf-
plaats te Spekholzerheide.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wy overtuigd zyn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vrijdag tijdens de avondmis van 19.00 uur wordt
John byzonder herdacht in voornoemde kerk.

t
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor haar betekende, geven wij met droef-
heid kennis, dat van ons is heengegaan, onze lieve
en zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Gertrud Mandt
weduwe van

Johannes Bron
Zij overleed op 87-jarige leeftijd, na een liefdevolle
verpleging in het De Weverziekenhuis te Heerlen,
voorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Den Haag: Lenie de Wit-Bron
Rinus de Wit

Schaesberg: Karel Bron
Mia Bron-Moonen

Schaesberg: Christien Logister-Bron
Piet Logister

Schaesberg: Wiel Bron
Heerlen: JanBron

Mia Bron-Meijer
Ramsdonk (B): Kathy van derHarst-Bron

Frits van der Harst
Übach o. Worms: Annie Stratmann-Bron

Paul Stratmann
Prinsenbeek: Margriet Bron

Gennep: Ernst Bron
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Mandt
Familie Bron

Schaesberg, 29 januari 1989
Surinameplein 9
Corr.adres: 6372 GW Landgraaf, Achterstraat 41
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 2 februari a.s. om 13.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Familie te Schaesberg-Veld-
straat, waarna aansluitend de crematie zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake woensdag 1 februari om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte willen beschou-
wen.

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin
dat alles voor hem betekende, is geheelonverwacht
van ons heengegaan, in de leeftijd van 77 jaar, onze
goede en zorgzame vader, schoonvader, opa, zwa-
ger, oom en neef

Gerard Willem
Ridderbeks

weduwnaar van

Christine Ulaga
Wij vragen een gebed voor zijn zielerust.

Roermond: Paula Ridderbeks
Doenrade: Jo en Truida

Ridderbeks-Verkoelen
Den Bosch:' Hennle Ridderbeks

Oirsbeek: Martien en Francien
Ridderbeks-Moonen
en zijn kleinkinderen
Familie Ridderbeks
Familie Ulaga

Doenrade, 29 januari 1989
Valderensweg 39
Corr.adres: Valderensweg 20, 6439 AG Doenrade
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op donderdag 2 februari om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Lambertus in Oirsbeek, waar-
na de begrafenis volgt op hetr.k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen con-
doleren.
Avondwake, woensdag om 19.00 uur in de St.-Jo-
zefkerk in Doenrade.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot afscheidnemen heden dinsdag en
woensdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

De zeswekendienst voor

John Schuman
zal plaatsvinden op zaterdag 4 februari as. om 19.00
uur in de parochiekerk van het H. Hart te Overho-
ven-Sittard.

Familie Schuman
Familie Schumans
Familie Geilen

t
Heden overleed tot onze grote droefheid, voorzien
van het h. sacrament der zieken in de leeftijd van 94
jaar, onze vader, schoonvader, grootvader en over-
grootvader

Willem Eussen
echtgenoot van wijlen

Johanna Maria Hubertine
Klinkenberg

Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.
De bedroefde familie:
J.M. Mestrini-Eussen
U. Mestrini
R.M. Eussen
E.F.J. Eussen
D.J.E. Eussen-Ramaekers
H.J. Eussen
R. Eussen-Greskiewicz
G.W. Eussen
G.M. Eussen-Wolter
en al zijn klein-
en achterkleinkinderen
Familie Eussen
Familie Klinkenberg

Kerkrade, 29 januari 1989
Huize Firenschat
Corr.adres: 6466 GX Kerkrade, Locht 74
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op donderdag 2 fe-
bruari 1989 om 10.00 uur in de parochiekerk van
St.-Martinus te Spekholzerheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk alwaarvooraf ge-
legenheid tot schriftelijke condoleance.
Woensdag tijdens de avondmis van 19.00 uur wordt
vader bijzonder herdacht in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in het streekmortuarium gele-
gen op het terrein van de Lückerheidekliniek, St.-
Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvremont.
Bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

r rNa een voorbeeldig en zorgzaam leven, is heden, in het De Weverzieken-
huis te Heerlen, voorzien van het h. sacrament der zieken, van ons heen-
gegaan, in de leeftijd van 83 jaar, onze moeder, schoonmoeder, oma, over-
grootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Catharina Souren
weduwe van

Jan Hubert Cox
Kunrade: M. Packbier-Cox

Heerlerbaan: A. Mommertz-Cox
Heerlen: T. van Hooff-Cox

Hoensbroek: G. Kusters-Cox
Heerlerbaan: J. Vleugels-Cox

Helmond: A. Cox-Vleugels
Voerendaal: J. Cox-Mijnes
Voerendaal: J. Cox-van Velsen
Schalbruch: A. Cox-Knarren

Kunrade: E. Cransveld-Cox
Voerendaal: t H. Cox-Greveraars

Kunrade: L. Cox-Janssen-v.d. Voort
haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Souren
Familie Cox

6367 AE Voerendaal, 29 januari 1989
Heerlerweg 40
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
op donderdag2 februari om 11.00 uur in deparochiekerk van O.L. Vrouw
van Altijddurende Bystand te Kunrade.
Samenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen condoleren.
Woensdagavond om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur in het
mortuarium, Kerkplein 43 te Voerendaal.
Zy die geenkennisgeving mochten hebben ontvangen, gelieven deze an-
nonce als zodanig te beschouwen.

I ~
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij
u kennis dat heden toch nog onverwachtvan ons is heengegaan, twee da-
gen na haar 45e verjaardag, gesterkt door de h. sacramenten, onze lieve
dochter, zus, nicht en achternicht

Marie-José Joos
Heerlen: A.M. Joos-Bruynenberg

Sibyl Joos
en verdere familie

30 januari 1989
Gelein 32, 6419 DD Heerlen
Geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op donderdag 2 februari
a.s. om 14.30 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw Altijddurende Bij-
standte Kunrade-Voerendaal, waarna aansluitendcrematie in het crema-
torium te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter in de kerk, vanaf 14.00
uur.
Avondmis, woensdag 1 februari om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Marie-José is opgebaard in de rouwkapel van het De Weverziekenhuis te
Heerlen. Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van 16.00 tot
17.00 uur.
Zij die onverhoopt geenkennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

C

Nog midden in haar leven, nogvol plannen, is heden on-
verwacht van ons heengegaan

Riet
Henry-Driessen
echtgenote van

Wiel Henry
op de leeftijd van 54 jaar.

In dankbare herinnering:
Wiel Henry
Familie Driessen
Familie Henry

28 januari 1989
Hoofdstraat 28, 6431 LC Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op donder-
dag 2 februari om 11 uur in de dekenalekerk van St.-Jan
Evangelist te Hoensbroek, gevolgd door de crematie te
Heerlen.
Byeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schrifte-
lijke condoleances.
Woensdag as. om 19.15 uur avondwake in deKleine St.-
Jan aan de markt.
Riet is opgebaard in een der rouwkamers van De Univer-
sele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; gelegenheid tot af- I
scheid nemen dagelijksvan 14tot 15 uur en van 19tot 20 I

luur.Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven |
deze annonce als zodanigte beschouwen.

Wegens sterfgeval is
"juwelier en horlogerie

W. Henry
GESLOTEN TOT EN MET 7 FEBRUARI A.S.

6431 LC Hoensbroek, Hooofdstraat 28
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tMart van Beek, oud
60 jaar, echtgenoot

van Lily Dresen, P.
Huyssenslaan 34, 6217
PK Maastricht. De uit-
vaartdienst vindt plaats
woensdag 1 febrauri as.
om 11.30 uur in de paro-
chiekerk van St.-Chris-
toffel te Caberg-Maas-
tricht. Er is geen condo-
leren.

tTrinette Hakke, oud
81 jaar, weduwe van

Lambertus Reitz, Nim-
rodestraat 1, 6219 BD
Maastricht. De uitvaart-
dienst vindt plaats
woensdag 1 februari as.
om 14.00uur in de paro-
chiekerk van St.-Hu-
bertus te Bosscherveld-
Maastricht. Er is geen
condoleren.

1 ! 1
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin;
dat alles voor hem betekende, geven wij met droef-
heid kennis, dat na een kortstondige ziekte is over-
leden, in de leeftijd van 69 jaar, voorzien van.het !>"
sacrament der zieken, mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Petrus Hubertus
Gielkens

echtgenootvan

Maria Theresia Fischer
iWij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade: M.Th. Gielkens-Fischer
Kerkrade: Loek Gielkens

Gerry en Pim
Kerkrade: Ton Gielkens

Marleen Gielkens-Hanssen
Manon
Familie Gielkens
Familie Fischer

t
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden,
voorzien van het h. sacrament der zieken, van ons
heengegaanin de leeftijd van 89 jaaronze zorgzame
vader, schoonvader, groot- en overgrootvader,
broer, zwager, oom en neef

Johannes Hubertus
Palmen
weduwnaar van

Maria Elisabeth Joosten
en

Catharina Frederika Stoffer
en

Maria Angelina Scheren
In dankbare herinnering:

Brunssum: Mia Hendrix-Palmen t
Mathieu Hendrix

Brunssum: Tilla en Joep Hendrix-Palmen
Brunssum: Jo en Mia Palmen-Hendriks
Brunssum: Netty Palmen t

Elsloo: Ad en Jet Palmen-Meijers
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Palmen
Familie Joosten

6441 AD Brunssum, 30 januari 1989
Corr.adres Wilhelminastraat 15b
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 3 februari as. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Eligius te
Schinveld.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
De avondwake is as. donderdag2 februari om 18.45
uur in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in derouwkapel van
het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum.

~~ t .
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, geven wy kennis, dat plotseling is overleden,
in de leeftijd van 68 jaar, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager en oom

Guill Moonen
echtgenoot van

Nora de Bruyn
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Treebeek: E.K. Moonen-de Bruyn
Heerlen: Enny en Harrie
Heerlen: Jan en Lenie

Brunssum: Gerti* en Jos
Treebeek: Lia en Wim
Treebeek: Harry en José

en al zijn kleinkinderen
Familie Moonen
Familie de Bruyn

6446 TP Brunssum, 29 januari 1989
Uranusstraat 1
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 2 februari as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van St. Barbara te Treebeek-Brunssum,
waarna aansluitend de begrafenis op de r.k. be-
graafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelyk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne woensdag 1 februari om 19.00 uur in de kapel
van dezusters, Zonnestraat 3 te Treebeek.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bewaar één woord voor mij in uw stilte
mijn vrienden, wanneer ik dood ben:
,Jk heb liefgehad."

(R. Tagore)
Dankbaar voor het vele goede dat zij tijdens haar
leven heeft gegeven, is geheel onverwacht in alle
rust en vrede van ons heengegaan, mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en
lieve oma, zuster, tante en nicht

Catharina Magdalena
Scheepers

echtgenote van

Theodoor Hubert Collard
Zij overleed in haar 87e levensjaar.

Melbourne (Aust.): Leny Habing-Collard
Henk Habing
Carmen en John

Geleen: Betty Coppoolse-Collard
Karin en Cor
Ingrid en Pit, Jacky

Geleen: Annie Meeks-Collard
Karel Bonekamp
Kitty en Jan
Theo en Fopje
Familie Scheepers
Familie Collard

6181 CAElsloo, 30 januari 1989
Burg. v. Heesstraat 8
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag2 februari om 11.00 uur in deMariakerk
te Elsloo, waarna aansluitend de crematie in het
crematorium Nedermaas te Geleen.
Woensdagavond om 18.45 uur wordt derozenkrans
gebeden in de St. Augustinuskerk (oude kerk) te
Elsloo.
De overledene is opgebaard in het Uitvaartcen-
trum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te Elsloo. Be-
zoek dagelijksvan 19.15 tot 20.00 uur.

t
God onttrekt Zich aan het begrijpen van de mens,
maar Hij openbaart Zich aan zijn hart.

In dankbare herinnering is, na een leven dat gete-
kend was door eenvoud en goedheid,voorzien van
het sacrament der zieken in het St.-Lambertuszie-
kenhuis te Helmond van ons heengegaan, mijn lie-
ve man, onze broer, zwager, oom en neef

Jan Leonard
Heijlighen

echtgenoot van

Nelly Meulendijks
in de leeftyd van 60 jaar.

Helmond: N. Heijlighen-Meulendijks
Familie Heijlighen
Familie Meulendijks

29 januari 1989,
Veluwehof 114, 5709 XC Helmond
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden don-
derdag 2 februari om 14.15 uur in de aula van het
crematorium te Heeze aan de Somerenseweg,
waarna de crematie volgt.
Samenkomst in de aulavan het crematorium, wear
tevens vanaf 14.00 uur gelegenheid is tot schrifte-
lijk condoleren.
Avondmis woensdag om 19.00 uur in de kerk van
Onze Lieve Vrouw-ten-Hemelopneming Einighau-
sen.
Mijn man is opgebaard in het uitvaartcentrum van
Dela, Berkveld 12 te Helmond.
U kunt afscheid van hem nemen heden.dinsdag
van 17.45 tot 18.45 uur.

6462 XE Kerkrade, 30 januari 1989
Servatiusstraat 12 l<
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 2 februari a.s. om 12.00 uur in de p*j'
rochiekerk Maria Goretti te Kerkrade-Nulland' Jwaarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden w 1'het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10-
Bijeenkomst in dekerk. Geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne woensdag 1 februari om 19.00 uur in voomoen1'
de parochiekerk. i
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekrr>or' (
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhe1' (dekliniek, St. Pieterstraat 145 Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, êe' i
lieven deze annonce als zodanig te willen beschot'
wen.

y^lTi ml\ _ _ _ I I
4. Tos Hassink, oud 80 jaar, echtgenoot van Fien It Maas, Frederikbastion 68, 6217 LN Maastrict. V*
uitvaartdienst vindt plaats woensdag 1 februari 3> \
om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Ann»' j
Via Regia te Maastricht. Er is geen condoleren.

4. Pie Bouwens, oud 80 jaar, De Kling 21, 6235 BJ ;
I Ulestraten. De uitvaartdienst vindt plaa*

woensdag 1 februari as. om 11.00 uur in de par?'
chiekerk van St.-Martinus te Wijck-Maastricht. »

is geen condoleren.

tPiet Smeets, 59 jaar, echtgenoot van Netje G?
raedts, v. Pallantstraat 16, 6081 BH Haelen. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden he
den dinsdag 31 januariom 10.30 uur in de H. Lan 1'
bertuskerk te Haelen.

tThei Graus, 63 jaar, echtgenootvan Annie Hen'
driksen, Kerkstraat 73, 6104 AB Koningsboscn-

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
heden dinsdag 31 januariom 14.00 uur in de pat°'
chiekerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te K°'
ningsbosch.

tFin Scheres, 68 jaar, echtgenote van Jac Vef'
goossen, Brachterzijde 14, 6112 AW St.-Joost. Ve

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
woensdag 1 februari om 10.30 uur in de parochie'
kerk van de H. Judocus te St.-Joost.

t Graad Beulen, 62 jaar, echtgenootvan Elisabetn
Mestrom, Gestraatje 5, 6065 AB Montfort. D*

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden °"donderdag 2 februari om 10.30 uur in de parochie'
kerk van de H. Catharina te Montfort.

tPetrus Vermeeren, 76 jaar, echtgenoot van M 3:
rie-Louise van Haren, Winterstraat 43, 6086 E*

Neer. De plechtige uitvaartdienst zal worden ëe_
houden op woensdag 1 februari om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Fabianus en H. Sebash3'

nus te Sevenum.

Israël praat
met Palestijnen

JERUZALEM- Een Israëlische functionaris he*.
gisteren in de stad Gaza overleg gevoerd met Pa'
tijnen van wie de Israëlische autoriteiten aan
men dat zij nauwe banden onderhouden met
PLO. Dat heeft de Israëlische televisie gemeld-
Schmuel Goren, de coördinator van de Israëlis0 *
acitiviteiten in de bezette gebieden, had volg
het bericht een ontmoeting met een aantal niet
der geïdentificeerde Palestijnse advocaten, v
bondsleiders en religieuze leiders. eft
Tijdens het overleg, dat de hele dag duurde, w $
Goren gesproken over de recente voorstellen
de Israëlische minister van Defensie Yitzhak ~
bin. Deze wil verkiezingen houden in debezette &^
bieden om Palestijnse vertegenwoordigers aai\ef
wijzen, daarna een vorm van autonomie inste n
en ten slotte een confederatie in het leven TOz%i-
tussen de westelijke Jordaanoever en de Ga
strook enerzijds en Israël en Jordaniëanderzy"
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Boete 1.100 gulden
Trucker zat

24 uur achter
het stuur

en daarmee meer rendement uit
hun belegging halen.

Hoge omzetten
Bij de ondernemersfederatie is eenhandvol ondernemers bekend die
met de handen in het haar zitten.
Voorzitter Keymis vreest dat nog
meer collega's in een bijzonder
moeilijke positie terecht zullen ko-
men, als binnen afzienbare tijd ook
hun huurcontracten verlopen. Bo-
vendien denkt hij dat de winkel-
voorziening erg eenzijdig wordt,
omdat er alleen nog maar plaats is
voor winkels met hoge omzetten.
„Voor de groenteboer is er dan geen
plaats meer," aldusKeymis.

Keymis wijt die problemen aan de
toenemende interesse voor de win-
kels als beleggingsobject. „Voor de
zittende ondernemer is dat een on-
aanvaardbare verhoging. Hij heeft
zijn bedrijf opgebouwd op basis van
een bepaalde formule en komt on-
herroepelijk in de problemen," al-
dus Keymis die ervan overtuigd is
dat de kopers druk uitoefenen om
de huurprijzen omhoog te krygen

Dc huurcontracten zyn in dc regel
voor een lange termijn geldig, vaak
voor dc duur van tien jaar. Dc on-
dernemers hadden na al die jaren
wel op een prijsverhoging kunnen
rekenen, erkent dc ondernemersfe-
%deratie, maar niet in die mate waar-

kASTRICHT - Beleggers zijn naarstig op zoek naar winkel-
Fiden in het centrum van Maastricht, aan de westelijke zijde
R de Maas, nu er plannen zijn om het winkelbestand uit te
Riden. De fors gestegen belangstelling heeft inmiddels ge-
m tot een opwaartse druk op de huurprijzen van winkelruim-

*" De huurprijzen per jaar op de beste lokaties - zoals de Grote
f> de Kleine Staat - zijn daardoor gestegen tot bijna 2000 gul-
fn pervierkante meter. De Grote Staat stond al bekend als de
Nrste winkellokatie van Nederland.

f'gens voorzitter P. Keymis van
Federatie van ondememervereni-
Fteen in Maastricht zijn ook insti-
F'onele beleggers in de race voor
rjftrnercieel onroerend goed in het
PpPcentrum. Sommige winkeliersJ juist nu het huurcontract moe-
P verlengen, worden door de re-
FllO ontwikkelingen geconfron-
Fd met huurverhogingen van
r*r dan 100 procent.

Van de anderekant ziet hij ook posi-
tieve aspecten aan de huidige ont-
wikkeling. „Het doet onmiskenbaar
goed aan het imago van Maastricht
als koopcentrum," aldus de voorzit-
ter van de Maastrichtse onderne-
mersverenigingen.

Uitbreiding
Hij verwacht ook dat de geplande
uitbreiding van het vloeroppervlak-
te met 15.000 vierkante meter uit-
eindelijk weer wat drukvan deketel
af zal halen. Ook zou ernaar ge-
streefd moeten worden de aandacht
deverleggen naar straten die niet in
het concentratiegebied liggen. Ten-
slotte sluit Keymis niet uit dat di-
verse ondernemers naar de huurge-
schillencommissie zullen stappen
om de verhoging aan te vechten.

van nu sprake is. „Als je de wettelij-
ke huurverhogingen als uitgangs-
punt neemt, kom jenietaan een stij-
ging van honderd procent uit," zegt
Keymis.

Urenlang was de brandweer bezig met het weghalen van
de troep.

Foto's: PETER ROOZEN.

MAASTRICHT - Een vrachtwagen-
chauffeur uit het Westduitse Essen
heeft zaterdag in Maastricht een
boete gekregen van bijna 1.100 gul-
den. De 33-jarige man bleek bij een
controle op de snelwegA2door de
politie van Maastricht de laatste 24
uur nagenoeg constant achter het
stuur te hebben gezeten.De Duitser
bestuurde een zware vrachtwagen-
combinatie, die volbeladen was.Buurvrouw durfde

brandweer niet
te waarschuwen

Volgens een woordvoerder van de
politie was er sprake van een vol-
strekt onverantwoorde situatie. Na-
datvoor de betaling van de boete in-
gestaan was, kon de chauffeur zijn
weg vervolgen. De tijd die met de
aanhouding en de afhandeling van
de schikking was gemoeid, had de
chauffeur inmiddels de broodnodi-
ge rust gegeven die volgens het rij-
tijdenbesluit noodzakelijk was.
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Beleggers azen op centrum Maastricht

Van onze correspondent
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De verdachte was veroordeeld we-
gens twee woninginbraken die hij
in november 1986 te Schinnen en in
oktober 1986 in Heerlen zou hebben
begaan. De procureur-generaal in
Den Bosch achtte de feiten duide-
lijk bewezen en vond dat de officier
van justitiein Maastricht gelijk had
met zijn eis van een halfjaar deten-
tie. Het hofdoet over veertien dagen
uitspraak.

VALKENBURG - Prinses Mar-
griet zal de officiële opening ver-
richten van het kuurcentrum
Thermae 2000 op de Cauberg in
Valkenburg. Die opening op vrij-
dag 14 aprilwordt eenfeestelijke
manifestatie waarvan de details
nog nader worden uitgewerkt.

Margriet
opent

Thermae 2000

Het kuurcentrum opent reeds
vandaag om negen uur de deu-
ren voor de bezoekers, maar dat
gebeurt zonder enige ceremonie.

Van onze verslaggever

Half jaar cel
geëist voor

brandstichting
DEN BOSCH - Mr. J. Hulleman,
procureur-generaal bij het gerechts-
hof in 's Hertogenbosch, wil de eis
van de officier van justitiebij de po-
litie-rechter in Maastricht, beves-
tigd zien. Dat betekent dat, naar het
oordeel van de procureur-generaal,
de 31-jarige L.B. uit Heerlen, zes
maanden gevangenisstraf dient te
ondergaan en dat is altijd een
maand meer dan de politie-rechter
hem in februari 1987 had opgelegd.

De technische recherche heeft
een onderzoek ingesteld naar de
oorzaak van de brand. Vermoe-
delijk is het vuil gaan broeien en
spontaan ontbrand.

Ik ben toen met mijn kinderen in
een kamertje gaan zitten. Mijn
man ligt in het ziekenhuis. Ik
was bang. Pas toen het buiten
licht werd, heb ik een bekende
hier in de flat gebeld", aldus de
boyenbuurvrouw.

De stankoverlast als gevolg van
de brand enhetrottende vuil was
enorm. Medewerkers van de
dienst gemeentewerken hadden
uren nodig om het pand leeg te
ruimen. Voor de afvoer moesten
ze vijf containers laten aanruk-
ken.

BEEK - De brandweervan Beek
werd gewaarschuwd na een tip
van een vrouw die boven het
slachtoffer woonde. Uit haar re-
laas is op te maken dat de brand
al uren eerder moet zijn uitge-
broken. „Rond drie uur was het
al erg warm bij ons binnen. De
vloer van mijn flat werd ook
heet.

Ze zei verder dat onder haar 's
nachts langdurig tikgeluiden te
horen waren geweest, wat overi-
gens welvaker het geval geweest
was.

Vervolg van pagina 1

Het ontzielde lichaam van het slachtoffer wordt door de brandweer naar buitengedragenWeert prettigste

b

JJ*t viertal is ingesloten en zal deze
C j^kworden voorgeleidaan de offi-

r van justitiein Roermond.

pNRAY - De gemeentepolitie van
£nray heeft zondagmiddag een 23-
-r§e automobilist aangehouden

6 waarschijnlijk fungeerde als
jrrier in verdovende middelen.
r*tt de jongeman merkte dat de
J^'tie hem achtervolgde gooide hij
F 1de Oost-singel een pakje uit de
i|° dat ruim een pond cocaïne be-
Ëjte met een straatwaarde van

gulden.

f verband met de aanhouding wer-
Fll zondagavond nog drie Venray-
j**n in de leeftijd van 33, 37 en 44
l?1' aangehouden. Bij huiszoekin-
r? Werden nog een kleine hoeveel-
J*'d cocaïne met attributen en een

L^rivapen gevonden. In een wo-
iTjS van de gearresteerden trof de
>o ook nieuwekleding aan, nog
JOfzien van de prijskaartjes. En
j. ftter een ander huis werd een vo-
JJ*e aangetroffen met vijftig be-
hermde vogels.

Drugkoerier
aangehouden

Cocaïne weggegooid

Van onze correspondent

Onenigheid over
geneesmiddelen

STEIN - Wat er precies aan de
hand is wilde korpschef Ge-
rard van Klaveren evenmin
kwijt. Officieel luidt de reden
voor het onderzoek: „Het ver-
moeden dat onregelmatighe-
den zijn gebeurd tijdens een
recherche-onderzoek is de re-
den voor deze maatregel." Na-
dere informatie werd in ver-
band met het onderzoek en de

privacy van de ambtenaar ge-
weigerd.

Overigens is het pas twee maandengeleden dat hetvorig onderzoekvan
de rijksrecherche in Stem afgerond
is. Sinds september werd namelijk
naarstig gezochtnaar degene(n), die
een belastend personeelsdossier
over ex-wethouder Harie van Mul-ken het(en) uitlekken. De uitslag
van dat onderzoek is totnutoe nog
niet bekend gemaakt door justitie.

Oorzaak schorsing
niet bekendgemaakt

Sinds 1986 is de rijkrecherche al
herhaaldelijk naar Stem geroepen
om onder meer onderzoek te doen
in de zogenoemde volmachten-af-
faire, de aantijgingen dat voormalig
politiecommissaris Gielens fraude
zou hebben gepleegd met declara-
ties, een onderzoek naar vermeende
onoirbare praktijken van politie-
agenten en dus het uitlekken van
een geheim dossier.

ijgjJ'RT - De jaarvergadering van
.n ederlandseKennisbond, die af-

en weekeinde in Breda verga-
l de heeft de 'gemeenteprijs' dit
t^r r uitgereikt aan de marktmees-
kv. Weert, omdat de exploitan-
iH Ich te allentijde welkomvoelen

eze Limburgse gemeente.

, P kende de persprijs toe aan
[tt)a ?Xste aflevering van tv-program-
(j^t De eerste keer' van Veronica,
$t*n positieve zin aandacht be-
Woit e aan de kermis- Kermisex-
°t> 7nt eorge Reemer uit Bergen
Vv°°m is zaterdaS tijdens de le-li^.Vergadering uitgeroepen tot
°ork co^e§a- Reemer kreeg een
.w°nde vanwege de positieve wij-

itiooaar°P hij de kermis heeft gepro-

" Prinses Margriet

'Aqua Therma' niet in handel

Hasjboot
ontruimd

Aan Looskade Roermond

ROERMOND - De Roermondse ge-
meentepolitie heeft maandag pro-
ces-verbaal opgemaakt tegen drie
personen die illegaal hun intrek
hadden genomen op de woonboot
'Janny' aan de Looskade te Roer-
mond.

Met defeestelijke opening wordt
gewacht tot het park rondom het
kuurcentrum volledig is aange-
legd en de infrastructuur gereed
is.

HEERLEN- De onenigheid over de
kosten van de geneesmiddelen
duurt voort. Staatssecretaris Dees
(Volksgezondheid) spreekt van een
belangrijke bezuiniging nu in de
loop van 1988 duidelyk is geworden
datde stijgingvan de kosten lager is
dan verwacht. De verzekeraars
daarentegen stellen dat de cijfers
over geheel 1988 nog niet bekend
zijn.

In januari komen pas de papieren
over de laatste drie maanden van
1988 aan de orde. Dus weten de zie-
kenfondsen niet beter dan wat er in
het eerste halfjaar te zien was. En
dat was een kostenstijging.

VALKENBURG -Het thermale wa-
ter, dat op de Cauberg in Valken-
burg is aangeboord en gebruikt
wordt in de baden van het kuurcen-
trum Thermae 2000, zal als mine-

Bertens tweede op voorlopige D66-lijst
ÏJASTRICHT - Jan Willem Ber-
-i_- at tweede °P de voorlopige

,«aidatenlijst van D66voor dever-
t -_ng_n van het Europese Parle-
h _ ï : Bertens > die wel voelt voor
deh ysttrekkerschap, moet Bob van
°D ri

V°°r laten gaan-
de voorlopige lijst komen naast

Bertens nog zes andere Limburgers
voor. Dat zijn Bert van Wijk uit
Weert (Bste), Wim Heemskerk uit
Echt (10e), Paul Wessels uit Gennep
(16e), Herman van der Woude uit
Grubbenvorst (18e), Frans Bongers
uit Melick-Herkenbosch (20ste) en
Elly Nijst uit Heerlen (26ste).

Tijdens het landelijke congres vanD66, op 17 en 18 februari in het
MECC in Maastricht, zal de defini-
tieve lijst worden samengesteld.

Ook zal dan de lijsttrekker worden
gekozen. Daarvoor is Bertens een
van de vijf kandidaten.

De boot werd daarop verzegeld en
tevens werden aankondigingsbiljet-
ten bevestigd, waarop vermeld
stond dat het verboden is de boot te
bezoeken.

Op last van de burgemeester werd
de als 'hasjboot' bekend staande
'Janny' op grond van artikel 43 van
Algemene Politie Verordening met
onmiddellijke ingang voor de ko-
mende drie maanden gesloten.

raalwater alleen in hetkuurcentrum
zelf verkrijgbaar zijn.

Het CBS onderneemt vooralsnog
geen actie op hetgeen bekend
werd gemaakt. „Wij weten op dit
moment nog niet veel meer dan
wat gisteravond in de VARA-uit-
zending werd gemeld. Wij heb-
ben er dan ook nog geen behoef-
te aan tereageren op hetgeen be-
weerd werd. Wij denken na over
wat ons nu te doen staat," aldus
de directie-secretaris van het
CBS te Voorburg, de heer Nobel.

CBS doet niets na
'onthulling' over
veiligheidsdienst

Bij een routine-controle bleek dat
de zegels waren verbroken. Op de
boot werden aangetroffen de 25-jari-
ge H.P., afkomstig uit Groningen;
de 29-jarige J.B. en de 23-jarige
vrouw H. V.. De laatste twee be-
schikken niet over een vaste ver-
blijfplaats.

In het restaurant wordt vanaf de
openstelling vandaag dit mineraal-
water geschonken. Thermae 2000
doet dat in navolging van andere ge-
renommeerde kuurcentra, die het
eigen water voor de consumptie ge-
bruiken.
Thermae 2000 heeft geen plannen
om het Valkenburgse mineraalwa-
ter, dat de naam Aqua Therma heeft
gekregen, in de handel te brengen.
„Hoewel wij daar het recht op heb-
ben doen wij dat niet. De frisdran-
kenmarkt wordt al overspoeld met
talrijke merken en de marges zijn te
klein om daar nog veel winst te be-
halen," meent Thermae-direkteur
Henk Verschuur.Ook de Makro in Nuth onder-

neemt geen actie. „Het gaat hier
om een interne kwestie bij de
Nederlandse Veiligheids
Dienst," zegt de heer J. van
Wersch. „Het gaat ons eigenlijk
helemaal niet aan wat de bewa-
kers van ons gebouw verder
doen. Wij zijn dus geen partij in
deze."

ÏJfERLEN - De onthullingen
N_L . van denSs**,andse Veiligheids Dienst
*«_._' °ver Praktijken vanrtnJS,'? 6-1? van dit beveili-smgsbednjf, hebben geen hefti-se reacties teweeg gebracht.
avond IneHal* Vertelde zondaS-
ter h ♦ _,?e tvu'tzending 'Ach-
d_t hf-KNIe_ws' van de VARA,Ss WeïS* CBS Jn Heerlen Sleu"
Pe«__ *S* naSem*akt om bij
kom^ egevens *e kunnenzouriln dle daarna doorverteld
Mak* 21 . aan derden. Bij de«_-£rIn Nuth 20uden toidersPapens „reHd Waarin verbodenbit _Tk Werden aangeboden en
tenSCa Jf°hUw van het Sint Maar-VeiISSS,uï m Venlo zouden
gestolen eambten hebben

De Unie BLHP die 3000 leden
telt in de bedrijfstak van de parti-
culiere beveiligingsorganisaties,
heeft gisteren aangedrongen op
adequate wetgeving voor deze
instellingen, die hun activiteiten
naar de Nederlandse samenle-
ving waarborgt en garandeert.
Volgens de Unie moet de poli-
tiek zich daar nu eindelijk eens
mee gaan bezighouden. De vak-
bond brengt het verzoek om be-
tere wetgeving niet in verband
met de berichten over de ver-
meende misstappen van perso-
neel van de Nederlandse Veilig-
heids Dienst. De Unie zegt dat de
NVD zich kenmerkt door eenkwaliteitsbewust beleid dat geen
ruimte b\ett aan malversaties.

Unie

De hoofddirectie van de NVD
liet gisteren weten dat een na de
VARA-uitzending ingesteld on-
derzoek heeft duidelijk gemaakt
dat de genoemde onregelmatig-
heden -'als ze al hebben plaats-
gevonden' - in ieder geval niet
zijn gemeld aan de directie van
het bedrijf.

De NVD beveiligt een groot aan-
tal bedrijven en winkels ook in
de regio. De werknemers treden
op in uniform. Er wordt in win-
kels gewaakt voor winkeldiefstal
en bedrijven worden - vooral in
nachtelijke uren en in weekeinds
- beveiligd tegen indringers.

bestaande ploeg, van de malver-
saties. „Ik heb niet alles gezien,
ik heb ook van horen zeggen van
de andere beveiligingsbeambten
maar ik weet zeker dat er zelfs
sleutels van de directiekamers
zijn nagemaakt. Van stukken
werden fotokopieën gemaakt en
mee naar buiten gesmokkeld.
Van wat er gezien en gelezen
was, werd melding gemaakt bui-
ten het bedrijf. Het ergste is dat
mensen die hieraan meededen
nu nog bij het CBS werken," al-
dus Nijsten gisteren.
„Op 18 januarivorig jaar hebben

TomM?. *de ex-werknemers is
Hij il^en (54 jaar) uit Heerlen.
Waarvan Ir 1 j,aar b« de NVD
Van dt v, '. als a .uncthoofd
In die ti£eveiliging b« het CBS.
kelen lit yer^m Nijsten via en-van de uit de uit vier man

vyf NVD-mensen uit het zuiden,
de directie op de hoogte gesteld
van hetgeen hier gebeurde. De
directie beloofde dezaak recht te
trekken, maar in plaats daarvan
ontsloeg men de vijf die de toe-
standen aan het licht brachten."
Ook Torn Nijsten werd ontsla-
gen. Hij vocht het ontslag aan bij
de kantonrechter. Kreeg deels
gelijk en naar eigen zeggen ook
een forse vergoeding, maar de
rechter vond de werkverhouding
met het beveiligingsbedrijf der-
mate verstoord, dat het ontslag
gehandhaafd werd.

Adressenboekje gevonden
Nieuwe opening

moordzaak Helga

(ADVERTENTIE)

""^^"| \W~^Z5\ ■_■______*
De kleine zaak Jp~mm~y~^
met de f^ ______y^^s_. J\grote service m RMHM_____i
en grootste m B_~2__Z»Z«fl _■_____■______■ __________H_i K^^^^
20 meter ■ Subliem vakwerk JFB iVj^Nff
inde m Hppsp___MßlHMH
Emmastraat % sne j,'e # _h**"_ï___lvoorbij [_____■
Algemene Bank levering _^ "^^""^"^~
Nederland

Van onze verslaggever

door han brinkman

KERKRADE - De politievan Kerk-
rade heeft gisteren, in samenwer-
king met de Kripo in Aken, het
adressenboekje van de in Kerkrade
vermoorde protituee Helga Vogel
gevonden.

In tegenstelling tot andere berich-
ten, als zou het onderzoek naar de
dader(s) volledig zijn vastgelopen,
ziet de politie deze vondst als een
nieuwe opening in de moordzaak,
waarvan op 19 januari de 39-jarige
Akense het slachtoffer werd.

In het adressenboekje, dat Helga
Vogel hanteerde om haar afspraken
bij te houden, staan data die de poli-
tie mogelijkverder kunnen brengen
in het onderzoek naar de dader(s).
„Wij blijven optimistisch, zeker nu
dit boekje op de proppen is geko-
men." heette gisteren het commen-
taar van deKerkraadse politie.
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Rapport over Japanse gruwelijkheden

Thatcher onder druk
over afvaardiging
naar begrafenis

Minister De Koning tijdens spreekbeurt:

'Nooit meer koppeling
lonen en uitkeringen'

SUIZEN - De overheid kan zich
ïooit meer binden aan een automa-
ische koppeling van ambtenaren-
salarissen en uitkeringen aan de
oonontwikkeling in het bedrij fsle-
/en. Dat zou onverantwoord zijn.
Dat zei minister DeKoning (Sociale
üaken en Werkgelegenheid) gister-
avond tijdens een spreekbeurt in
rluizen. De minister reageerde op
critiek van vakbondsleiders op het
vetsvoorstel beleidsmatige aanpas-
sing, waarmee het kabinet vrijdag
leeft ingestemd.
3e minister zei dat deoverheid door
"en automatische koppeling de con-
role op de ontwikkeling van de col-
ectieve uitgaven grotendeels zou
verliezen. Volgens De Koning is in
iet overleg met de sociale partners
vist het belang van een voortgezet-
e matiging van de loonkostenont-

wikkeling benadrukt.
Loonmatiging zal nog jarenlang
moeten worden voortgezet, zeker
met het oog op Europa 1992, aldus
minister De Koning. Hij zei dat de
overheid bewust heeft gekozenvoor
het achterblijven van de inkomens
van ambtenaren en uitkeringsge-
rechtigden ten behoeve van het be-
houd van werkgelegenheid.

Volgens DeKoning moeten er bij de
volgende kabinetsformatie afspra-
ken worden gemaakt over de loon-
ontwikkeling in de marktsector op
de langere termijn. Daarbij zouden
overheid en sociale partners tot een
akkoord moeten komen over een
gezamenlijke gematigde ontwikke-
ling van de lonen en uitkeringen,
die de collectieve uitgaven niet in
gevaar brengt.

Centrale Raad voor de Milieuhygiëne:

'Zoutkoepels niet
geschikt voor afval'

DEN HAAG - Zoutlagen of zout-
koepels in de bodem zijn niet ge-
schikt voor de opslag van afval.
Controle op de gevolgen voor het
milieu is dan erg moeilijk. Wanneer
er echter problemen zijn, is het in de
praktijk onhaalbaar om het afval in
de zoutkoepel weer boven de grond
te halen. Afvalstort in een zoutkoe-
pel is feitelijk definitiefen niet meer
ongedaan te maken.
De meerderheid van deskundigen
binnen de Centrale Raad voor de
Milieuhygiëne in Den Haag hebben
dit advies uitgebracht. Eerder
noemde de regering zoutlagen en
zoutkoepels in het noorden en oos-
ten van het land in principe ge-
schikt voor de opslag van radioac-
tief afval. Onderzoek is ook gaande

naar zoutlagen in de bodem van
Twente en deAchterhoek.
Uit het advies blijken er echter ook
gedachten te zijn om naast radioac-
tief afval ook de zoutkoepels te on-
derzoeken als opslag voor onver-
werkbaar chemisch afval.

De deskundigen plaatsen „grote
vraagtekens bij de mogelijkheden
van een technisch beheers- en con-
trole-systeem" bij de opslag van af-
val in zoutkoepels. Daarnaast, zo
schrijven zij, blijkt uit informatie
van de regering dat een dergelijk
controlesysteem 'achterwege kan
blijven' en dat het afval in de zout-
koepel „zodanig wordt afgesloten
dat van terugneembaarheid niet of
nauweüjks meer sprake kan zijn".

Weer Poolse
priester

overleden
WARSCHAU - In Bialystok in het
noordoosten van Polen is gisteren
een jonge Poolse priester dood aan-
getroffen in zijn huis, zo heeft zijn
parochie gemeld. De 31-jarige Sta-
nislaw Suchowolec stond dichtbij
het vakverbond Solidariteit.
De huishoudster vond het lijk van

de priester 's morgens vroeg. Het
lijk en de muren van de twee-ka-
merwoning zagen zwart van hetroet
en er kwam een 'verdachte lucht' uit
het huis. Op het eerste gezicht lijkt
de dood van de priester een onge-
luk, aldus een medewerker van de
parochie. Vanmiddag zal lijkschou-
wing worden verricht.

Ruim een week geleden vond in
Warschau eveneens een priester de
dood die nauwe banden had met
Solidariteit. De omstandigheden
waaronder de 74-jarige Stefan Nied-
zielak om het leven kwam, zijn nog
niet opgehelderd.

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
officiële mededeling

GEMEENTE NUTH
OPENBARE BEKENDMAKING

(onteigenen perceel Mesweg)
De burgemeester van Nuth brengt
ter openbare kennis dat het college
van burgemeester en wethouders
voornemens is aan de raad voor te
stellen over te gaan tot onteigening
van het perceel kad. bekend ge-
meente Hulsberg, sectie F, nr. 479,
gelegen aan de Mesweg.
De onteigening geschiedt ten be-
hoeve van derealisering van het be-
stemmingsplanDorekoel.
De in artikel 80 van de Onteige-
ningswet bedoelde stukken liggen
met ingang van 1 februari 1989 ge-
durende een maand voor een ieder
ter visie gedurende de kantooruren
bij de afdeling ruimtelijke ordening
ca. (kamer 60), Deweverplein 1 te
Nuth.

Gedurende deze termijnkunnen be-
langhebbenden, conform artikel 81
van de wet, schriftelijk bij het ge-
meentebestuur bezwaren indienen
tegen het onteigeningsplan.
Nuth, 31 januari 1989.

De burgemeester van Nuth,
E.F.M. Coenen-Vaessen.

Illlllllllllllllllllll^

Te h. gevr. WINKELRUIM-
TES in Z. Limburg voor da-
mesmode, A-l lokatie, ± 50m2. Br.o.nr. HK 664 Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Te h. gevr. te Kerkrade-C.
of omg., ca. 100 m 2 BE-
DRIJFSRUIMTE. Aanbie-
dingen met ligging, opper-
vlakte en prijs aan postbus
296,Kerkrade.

Te ruil eengezinswoning
met 3 slaapkamers, te
Hoensbroek, tegen ÉÉN-
GEZINSWONING te
Schaesberg of Brunssum.
Tel. 045-215007.

Tek. WOONHUIS in eenrij
met achterom schuur, kel-
der, woonkamer, open keu-
ken, 3 slaapkamers, dou-
che. Vrij te aanv. ’ 88.000-
-k.k. Tel. 045-221090.
Te k. BOERDERIJ met
tuin en garage. Prijs
’226.000,-. Ook als beleg-
ging. Tel. 045-720350, Heer-ler^

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket, b.v. 8
rad., ketel en alle aansluit-
mat, ’2850,- mcl. BTW.Tel. 045-313239.
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HONDENTRIMSALON
Cobbenhaegen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen, tel. 045-
-725260.
BOOMERS, york en foxter-
riertjes. Tel. 04459-1237.
Te k. POESJES, ras: Bri-
tish korthaar. Tel. 04498-
-53188.
Jonge COCKER SPA-
NIELS, iets aparts. Koopje!
Kerkstr. 33, Übach o.
Worms.
Goed tehuis gezocht voor
YORKSHIRETERRIER en
Terveurnense herder. Tel.
04490-38119.
Te k. jonge FRETTEN. L.
Jagers, Keerweg 64, Heer-
lerbaan, tel. 045-421507.
Te k. BOOMERHONDJES,
6 weken. Tel. 045-257723.
Goed tehuis gezocht v.
prachtige HERDER. Tel.
045-321231.

Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
Te k. gevraagd loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S van50 tot 4000 gld. Tel. 04490-
-19679 of 25611.
Sloop-, loop- en SCHADE-WAGeNS tegen redelijke
prijs, gratis afhalen, ook 's
avonds, tel. 04405-1602.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Sloop of scha-
de geen bezw. 045-723076,
b.g.g. 045-727742.
In- en verkoop goede ge-
bruikte zomer- en WIN-
TERBANDEN met gar.
Passartweg 39, Heerlen,
045-222675.
Roadstar vr. loop-sloop en
SCHADEAUTO'S. Hoog-
ste pr. + vrijw. ook wrak-
ken. Tel. 045-226346-226260.
Spoed. Wij zoeken drin-
gend AUTO'S vanaf bj. '80.Dir. cont. Ook sloop. 045-
-414372. Tev. alletypes Mer-
cedes.
Gebr. ONDERDELEN van
jonge schadeauto's, allemerken. Tevens te k. auto's
met schade. Deumens,
Haefland 20, Brunssum.
Tel. 045-254482.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burg. Tel. 045-254049.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autoslopery
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-

-411480.
Autobedrijf HEKA 8.V.,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, vraagt te koop loop-,
sloop- en schadeauto's.Tel.
045-273177.
Inkoop AUTO'S. Contant

feld. Joosten, Scharnerweg, Maastricht, tel. 043-
-634978.

Autobedrijf E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261
biedt te koop aan: BMW
320, t '82, i.z.g.st, ’8900,-;
Ford Escort, t '82, ’6900,-;
Ford Escort, 5-deurs, 1.6CL
Aut, 1988; Ford Sierra 1.6
EM, lpg, '86; 2x Opel Asco-
na Hatchback 1.6 S, t '83,
’8900,-; Toyota Cressida
Diesel, nw. mod., t '83,

’ 6900,-; Opel Ascona 1.6 S,
t. '84, ’8900,-; Opel Kadett
1.2 S, t '81, ’5900,-: Re-
nault 5 TL, t. '83, ’5900,-;
Ford Taunus, t '82, i.z.g.st,
’4500,-; Lada Jeep, t '83,
’5900,-; Citroen GS, t '81,

’ 2100,-: 2x Renault 5 GTL,
t '81, ’1900,-; Fiat 128, t
'79, ’ 1750,-; Mitsubishi Ga-
lant Station, t '81, ’3600,-;
Datsun Cherry, t. '81,
’2900,-; Honda Accord, t
'80, ’1600,-; Mazda 626
Hardtop Coupé, t '80,
’3900,-; Fiat Uno 55 S, t'86; Renault 18 TL, lpg, t
'82, ’ 2900,-; Opel Manta, t.
'77, ’ 1900,-: Fiat Ritmo 75
CL, t'Bl, ’ 1900,-; Opel As-
cona 1.2, t '79, ’ 2600,-; Mit-
subishi Celeste, t. '81,

’ 290a-; Opel Kadett 1.6
Aut. Station, bj. '79, i.z.g.st,

’ 3600,-; Golf Diesel, t '80,
i.z.g.st., ’ 3900,-; Ford Mus-
tang, t '81, autom., 8 cil.,

’ 3900,-; Chrysler Talbot
1510, t. '81, ’2250,-; Opel
Manta GTE, bj. '75, i.z.g.st.,

’ 7000,-; Honda Civic, t. '80,
’2700,-; Chrysler Aut, t.rB2, ’ 1900,-; Volvo Expres-
se, '71, uniek in Ned. Div.
goedkope inruilers. Alle
auto's met APK. Verlichte
showroom, geop. ma t/m
vrijd. van lO tot 19 uur, zat.
tot 17 uur. Inruil en finan-
ciering mogelijk.
Tek .FORD Sierra 2.0L la-
ser, 5-drs. bwj. '86, div. ex-
tra's, le eig. in nw.st. Mgr.
Hanssenstr. 6 Nieuwenha-
gen.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wy ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen’ 300- tot ’ 20.000,-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Te k. FORD ESCORT 1.3.
laser, bwjr. aug. '85, orig.
schuifkantd. i.z.g.st. 53.000
km, 3 drs, Debetslaan 35,
Nieuwenhagen.

SEAT-DEALER A.C.H.,
Jeugrubbenweg 20 (by
Randweg) te Hoensbroek.
Tel. 045-222455 biedt met

far. te koop aan: Seat Ibiza
GL 5-drs '87; Ibiza 1.2 GL

del sol '86; Ibiza 1.2 L '86;
Ibiza 1.7 Van Diesel '86; Ibi-
za 1.2 Van '85; Seat Ronda
1.2GL '85 en '84; Seat Mala-
ga 1.5 SKI '89; Malaga 1.2L'88; Seat Ibiza 1.5 GLX
5-drs. '88; Subaru 1800 4
WD '88; Subaru 1800 GL
'85: Subaru 1600 '81 en '80;
Subaru Mini '87; Alfa Sud
1.5 '81; Renault R 5'85 en
'81; Honda Accord '79;
Honda Civic '80; Lada
2105G'83 en '82; Talbot So-
lara 1.6 GLS en GL '81:
Opel Kadett 1.2 '84; Opel
Kadett Stat.car '81; Opel
Kadett '77; Opel Corsa 1.2 S
'84; Fiat Panda 45 '81; Fiat
127 '78; Sunbeam 1000 '79;
Austin Allegro '78; Seat 133
Luxe '80; Subaru 1600 '87;
Fiat Polski '77. Inr. en fin.
mog. Donderdags koop-
avond.
VOLVO 340 DL, bwj.'B3,

’ 5950,-; Fiesta bwj.'Bl,
’3950.-; Simca bestel '82,

’ 2350,-; VW Derby type '81
GLS, ’2750,-; Inruil mog.
Heerenweg 248, Heerle -hei-
de.

Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Bovaggarage Schaepkens
biedt te koop aan: Nissan
King-cab. Amerik. uitv.
15.000 km '86 ’18.900,-;
Opel Kadett 1200 SC LS
uitv. '86; Opel Kadett GT
Hatchback '86; OpelKadett
1.3 S 7.000 km '87 vanaf
’16.500,-; 2x BMW 320
type '80 va. ’4950,-; Fiat
Regatta 1300 ES '85

’ 9500,-; Audi 80 GLS 4-drs.
LPG ’ 5500,-;.Renault 5 TL
type '81 ’ 1750.-; Skoda 105
L type '84 ’3250,-; Fiat
Panda 45 S type '84
’4950,-; Fiat 127 900 L

’ 3000,-; 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,-; Opel Kadett Sta-
tioncar 1200 S ’2250,-;
Opel Cavalier GL type '80

’ 3000,-; Citroen Visa 5-drs.-6/8000,-; Talbot 1100 VF
3 60.000 km rolstoelvervoer

' type '82 ’ 3900,-; Renault 18
Stationcar lpg '82 ’5250,-;
2x Ford Escort 1300 va.

’ 7950,-; VW Golf Diesel '84
lste eig. ’ 12.950,-; Opel Se-
nator 3 Itr. S autom. '80
’6950,-; Ford Escort '85

’ 10.750,-; Volvo 343 autom.
'80 ’3950,-; VWPiek Up '80
’4250,-; VW LT Transpor-
ter met laadbak ’3950,-;
OpelManta A zeer spec. uit-
gebouwd ’ 8950,-. Klim-
menderstr. 110, Klimmen.
Tel. 04405-2896.
Te koop onder garantie en
service Opel Ascona 4-drs.
18-i '86; Opel Ascona 4-drs.
16S '83; OpelAscona 16 die-
sel '82; Citroen Visa '86; Fiat
Ritmo '83' Mitsubishi Ga-
lant '81; Mitsubishi Sappo-
ro '78; Mitsubishi Sapporo
'79; Ford Granada diesel
'79; Ford Escort XR3i '84;
Ford Escort cabriolet '84;
Volvo 244 GL LPG '79. In-
ruil, financ, garantie. Auto-
handel P. FRANKEN, Gan-
zeweide 59, Heerlen. 045-
-216475/727711.
Autobedrijf SJAAK V.D.
BERGH biedt aan: Audi
200 turbo, alle extra's '82;
VW Polo special '86; VW
Polo GT sachuifdak '83;
VW Golf 1600 '82; Opel Ka-
dett City '79; Opel Kadett
'78. Inruil en financiering
mogelijk. Pr. Hendriklaan
32, Brunssum. Tel. 045-
-270270.
Te koop diverse gebruikte
ONDERDELENvan recen-
te personenauto's. Ook mo-
toren. 045-216475/727711.
VOLVO 340; '85, m. gas-
inst, keuring toegest,
’9350,-. 04490-12138.
FORSD Sierra 21 Itr. GL,
bj. '84, trekhaak, radio,
5-bak, 3-drs., zeer mooi,
’12.750,-; Mazda 323 GL
Sedan, bj. '83, zilver, in
nw.st, 5-bak, radio, km.st.
51.000, ’9500,-; Mazda 323
GL Sedan, bj. 12-'B2, zilver,

’ 5800,-; Mercedes 280 cou-
pé, bj. '78, in showroomcon-
ditie, LPG, Pullman,
’14.500-; Porsche 911 Tar-
ga, bj. 73, nw. model, ge-
rest., kl. wit, ’ 27.000,-; Daf
camper 10 mtr. lang, 120 pk,
diesel, km.st. 80.000,
’12.500,-. Inruil mogelijk.
Broekstraat 8, Obbicht, tel.
04498-55824.
MINI 1000 HLE, bj. '84,
km.st. 34.000, zeer mooie
staat. Tel. 045-228469.
Tek. PEUGEOT 505 SR, bi.
'81, electr. ramen en schuif-dak, i.z.g.st, prijs ’4000,-.
Tel. 043-254409.
Honda CIVIC 1.5 Inj. GT,
sept. '85, zilvergrijsmetallic,
60.000 km, ’15.500,-. Tel.
045-326391, tussen 18.00 en
19.00 uur.
Terugname van financie-
ringsbank RENAULT Tra-
fic-bus diesel T 1000 '85.
’12.500,-. Emly H.O. Tel.
04490-23738 of 04498-54510.
RENAULT 5 TC Super,
nw. model, bj. '86, 32.000
km, als nieuw. Tel. 045-
-228469.
Opel CORSA, bj. '84, 3-drs.,
51.000 km, zeer mooi. Tel.
045-321815.

Ford FIESTA 1100 S APK
tot 13-l-'9O ’1650,-. Das-
senln. 33, Landgraaf.
BMW 315 t'B3, zeer goed,
luxe, APK ’7500,-; St-
Martinusstr. 31 Kerkrade-
W
Te koop VW BUS i.z.g.st.
Vr.prijs ’ 1900,-. Tel. 04405-
-3276.
Te k. OPEL Rekord 2.3 die-
sel nw. motor, bwj. '79. Wil-
lemstr. 93 Heerlen.
VW Golf Sprinter 1300 cc
bwj. sept. '80. Vr.pr.
’4650,-; Tel. 045-414601 na
17 u.

Fiat Sittycar
betaalt uw

wegenbelasting
bij aanschaf van een Fiat-
occasion boven ’ 7500-

Fiat Sittycar
Pres. Kennedysingel 8-12
Sittard, tel. 04490-17544

VW GOLF 1100, type '79,
APK, i.z.g.st, ’ 1650,-. Tel.
045-720951.
Te k. v. liefh. schitterende
VW SCIROCCO TS, APK
2-'9O. Tel. 045-425168, na
16.30 uur.
Ford FIESTA 1.1 L Bravo,
'82, als nieuw, APK. Rotter-
damstraat 24, Heerlen.
Wegens einde hobby:
MERCEDES 280 S, 1974 en
230, 6 cyl., 1973 en 220 die-
sel, 1975, t.e.a.b. 04750-
-17902.
CITROEN G Break, 1979,
foede auto, t.e.a.b. 04750-

-7902.
CHEVROLET Caprice,
1977^ APK okt. '89, met
LPG, heel goed en mooi.
Tel. 04750-17902.
Tek. VAUXHALLCavalier
GL, i.z.g.st, vr.pr. ’1500,-.
Tel. 04490-20066.
Ford SIERRA 1.6 Laser,
Irmcher uitv., nieuwste mo-
del '87, 33.000 km, kl. wit,
centr. vergr., radio-cass.,
veel extra's, schadevrij, le
eigenaar, verk. in absolute
nieuwstaat, ’18.750,-. Tel.
045-423265.

Tek. Ford ESCORT, bj. 11-
-'B6, km.st. 49.000, vrjjr.
’16.500,-, rood, 5-drs. Tel.
045-225194.
FIAT 131, m. '82, zeer mooi,
’2500,-. Lampisteriestraat
2, Hoensbroek.
Te k. gele VOLVO 343 DL,
bj. '79, i.g.st, vraagprijs

’ 2000,-. TeL 04492-2995.
Te k. Honda CIVIC, bj. 11-
-77, APK 11-'B9, met ABS-
velgen, prijs ’1500,-. Tel.; 04493-4861.
MAZDA 323, op gas,bj. '79,

’ 1300,-; Renault 18, op gas,
bj. '80, ’ 1200,-; BMW 520,
bj. '80, ’3000,-. Tel. 04492-
-1332.
Automatic Ford ESCORT
1300 L, '80, in nieuwstaat,

’ 2750,-. 045-725703.
SUZUKI SC 100GX coupé,
bj. '81, ’3500,-. Tel. 045-
-725984.
Te k. 2 CV6 EEND Charles-
ton, bj. '85, ’ 4750,-. Tel. 045-
-751375.
Te k. RENAULT 5 TL, t.
'79, APK, i.z.g.st., vr.pr.
’900,-. Irmstraat 57, Sim-
pelveld.
Zeer zuinige Ford ES-
CORT, i.g.st., APK, vr.pr.
’B5O-. Palmstraat 62, Pas-sart-Zuid - Heerlen.
Te k. POLONEZ, bj. '80, in
nw.st., APK 10-'B9, geen
onk., prijs n.o.t.k. Tel. 045-
-254792.
VOLVO 343 bjr. 4-79, 1 jr.
APK. Vr.pr. ’1350,-. Tel.
045-422610.
Ford type ESCORT 1.3 L
zeer mooi '82, met APK.
Hamerstr. 37-39, Heerlen.
Ford ESCORT Stationcar,
geel kenteken, bjr. '80 +
APK, ’850,-. 045-210435.

Te k. 2x gebr. Vespa Citta
snorr., 1x gebr.Yamaha DT
50 MX, wil, lx alu Elan 53
cm racefiets en div. gebr.
racefietsen. Bert REKERS,
Willemstraat 85, Heerlen.
Tel. 045-726840. "Te k. Vespa CIAO ’275,-.
Mgr. Lemmensstr. 36, 'Nieuwenhagen. -

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

6000 - 118- 132,- 143,- 198-
-12000 186- 229- 257,- 279,- 389-
-18000 278- 337- 386- 418,- 584,-
-24000 370- 448,- 515,- 559- 779-
-28000 432- 526- 601- 653- 909,-'
42000 644- 784,- 898,- 973- 1364-

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

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

’ 1000- en ’ 100.000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

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

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar 99089

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair _

fïl_> martin slangen km
Wegens uitbreiding van onze meubeltransporten en
distributie-activiteiten, vragen wij

ervaren chauffeurs
voor de Beneluxlanden.
Ervaring met aanhangwagens is beslist een vereiste.
Sollicitatie met uw gegevens schriftelijk aan:
Martin Slangen b.v.
postbus 21119, 6369 ZJ Simpelveld ,32,87

Tek. Vespa CIAO met ster-
wielen, in nieuwst. Tel. 045-
-321231.

Uw VERZEKERINGEN te
duur? Informeer eens naar
onze tarieven. Bel tuss. 9 en
11 uur of 18 en 20 uur 045-
-423208.

Elke donderdag gezellig
DANSEN in Eldorado.
Bongerd 5, Spaubeek, tel.
04493-4193.Met orkest of dj.
Zoekt u een serieuze RE-
LATIE? Bel dan naar huw-
.rel.buro Levensgeluk. 045-
-211948.
ALLEENSTAANDEN har-
telijk welkom vanavond in
dancing Gorissen, Kerk-
straat 49,Brunssum. Orkest
Promotion. Tel. 045-252304.
Allst. CONTACTAVOND,
ledere (iond. va. 20 u. Dan-
cing Heliport. Gezellig dan-
sen, legitim. verpl. Tel. 043-
-219704 achterkant Eurohal,
Griend 9-11. Maastricht.

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

Te k. BASGITAAR Fender GEBIT gebroken
Precision met koffer, 200 terwijl u wacht. Borsb
watt,’ 900,-; Fender studio- en Moers, Streeperstrbasversterker met equal., Schaesberg. 045-315921
A9&r_ f 16°°'"- TeL °45" TV-REPARATIE zo
_"-_" _ voorrijkosten. Z.-Lim

_HrWfPW_l I tv-service. Tel. 045-3141
Bm_l_____ I STOELMATTERIJ

nieuwt rieten, biezen eiSILO-yerharding erfverh. stoelen et gar.etc. vlgs. nw. stabilsatie- 4ig820
meth. Kallen Stabilisaties : -,
Kerkrade. Tel. 045-457415. Voor alle koelkast- en d
7^—3—-t—, 5—:—O„_T-T0 „_T- T vriesreparaties VRCOnderdelen Bank SCHIN- t„i f)4li 44lSfifi nf 4filfisNEN. Tel. 04493-2715. i^Li^________ï
t t_/->ttot*t _■ I—F_i1—F_i GEBIT gebroken? KlLIMOUSIN Pink. Geleen- terwijl u acht Hoonh(
straat 65, Puth. Akerstraat Nrd. 328,Ho«

broek. Tel. 045-228211^__CT I Groenstraat. Donderdai■PfWWPW'PW I febr. as. AUW WIEVJBl^^U^ffifl | BAL kaarten. 045-317QW
T.k. BUNG.TENT (pouch), Deskund^ invulling <
4-pers., i.nw.st. Tel. 045- uw BELASTINGAANG
453657. TE, belastingadviesW

Drs. TimmermansJflffffreffflJM I 752284. j
B_______É_i m Diepvries- en KOELK3

Van part. te koop veel REPARATIE zonder vj
KLEINGOED (antiek) te rnkosten. Bel Geleen 04i
veel om op te noemen, tel. 45230. Service binnen!
04754-5425. uur.
m^^^mm^^m^^^^^^mm Door jonge masseuse wÊ_7_f-___ I ONTSPANNINGSMAS________■_■■____ SAGE (no sex), 045-2231
De massage van VERONI- üüüüTotale ONTSPI
QUE is en blijft uniek! 045- NINGSMASSAGE!:
228481 (geen sex). No-Sex 045-353489. J

Auw-wieverbal
woensdag 1 februari as. te Haanrade-KerkradeJ

____________i_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Cl CAUT I I n n DESKUNDIGE
OLELVII I ' 1 I ' BEGEL£IDING

UADC_J_V_ I \—] I 1 EN UITSTEKENDE
nl/nCI-U- I —J U U SERVICE BIEDT U

Streukens
speciaalzaak in hoorapparaten

■?_.:'■!■":__-■ ■ni'irrirf_l__i ,!_______■ - ' '"' Jj
"

ryjEka Chemie B.V.
L_\_J_ Nobel Industries Sweden
EKA Chemie 8.V., een chemisch productiebedrijf met een omzet
van ca. 25 miljoen gulden en 48 werknemers, is een
dochteronderneming van EKA NOBEL AB, een Zweedse producent
van chloor, natronloog, waterstofperoxide, papierchemicaliën en
halffabrikaten voor de reinigingsindustrie. In 1980 is EKA Chemie in
Maastricht gestart met de productie van natriummetasilikaat en in
de zomer van 1982 is hier een productie-eenheid voor gezuiverde
benzylchloride en benzylalcohol aan toegevoegd.
Sinds 2 januari 1986 is EKA een onderdeel van NOBEL Industries,
een wereldwijd opererend concern met een omzet van ca. 5 miljard
gulden en een personeelssterkte van ca. 15.000 mensen.
Voor de vestiging in Maastricht zijn wij op zoek naar een:

Directie-assistente
Wij zijn op zoek naar een intelligente, enthousiaste, all-round
medewerkster, bij wie accuratesse, organisatietalent en contactuele
vaardigheid op de eerste plaats komen.
Werkzaamheden:
naast haar functie als hoofd secretariaat en de gebruikelijke
secretaressewerkzaamheden zal zij contacten onderhouden met het
Zweedse moederbedrijf, de verkoopmaatschappij in West-Duitsland
en diverse transportfirma's.
Opleiding en ervaring:
Onze gedachten gaan uit naar iemand met een middelbare
opleiding, aangevuld met een secretaresse-opleiding. Kennis van de
Engelse, Duitse en Franse taal is gewenst, evenals ervaring in een
soortgelijke funktie.

Arbeidsvoorwaarden:
Onze primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in
overeenstemming met de eisen die aan een modern bedrijf gesteld
kunnen worden.

Sollicitatie:
U kunt uw sollicitatie met pasfoto vóór 10 februari a.s. richten aan:
EKA Chemie 8.V., Ankerkade 111, 6222 NL Maastricht. _,„J

- - Bf _*M^^^^^^H___i Dat is juist zo aardig van ze!
TWB^^^^^ U kiest uw schuifdeurkast in de

_r ' gewenste maat en indeling, en de rest laat u
J-f i aan Sijben over. Sijben zorgt ervoor dat de

kast thuisbezorgd en perfekt geplaatst wordt.

lfl__
_P __E HL _m .^■■^r^W__^u_m__^fc' .■ _t:_m___l

Hl? ' __ _P_fmTnT^_tT__T__rT_r__i
§__

'- H4MSpw_'_4__4Um4ÏmMMM

_H_H *_ _b_~__

openingstijden: ’ Maasnielderweg 33, Roermond - Maasniel,
ma. 13.00-18.00 u.;di. t/m vr. 9.00-18.00 u.; za. 9.30-17.00 u.; do. koopavond. 04750-16141, .

Limburgs Dagblad

LONDEN - Een groep ledenvan het
Britse Lagerhuis heeft premier Mar-
garet Thatcher een brief geschre-
ven, waarin haar dringend wordt
verzocht het besluit te herzien om
prins Philip naar de begrafenis van
de Japanse keizer Hirohito af te
vaardigen. De oppositie tegen het
besluit is hier verder toegenomen
sinds publikatie in Australië van
een geheim oorlogsrapport over
kannibalisme onder Japanse bewa-
kers van geallieerde krijgsgevan-
genkampen.

De brief, die namens een aantal la-
gerhuisleden van allepartijen is op-
gesteld door de gerespecteerde so-

cialistische afgevaardigde Greville
Janner, volgt direct op de bekend-
making van het rapport, dat in 1943
door de opperrechter van Queens-
land, sir William Webb, werd sa-
mengesteld.

In dat rapport schreef Sir William
dat de Japanse militairen opdracht
hadden gekregen hun rantsoenen
aan te vullen met vlees van dode
Australische en Amerikaanse ge-
vangenen. Het rapport, dat al die ja-
ren geheim is gehouden met het oog
op de gevoelens van de nabestaan-
den, vermeldt verder een hele reeks
van andere gruwelijke Japanse oor-
logsmisdaden.



'Ik kan me geen staking veroorloven'

Vervolg van pagina 1

■ Staatssecretaris Dick Dees

HEERLEN - Na het transportbe-
drijf Broersma in Stroobos heeft
zondagavond ook LTT in Weert het
protocol ondertekend waarin de
cao-eisen van de bonden worden
onderschreven. De beide bedrijven
verklaren daarin hun personeel vol-
gens deze voorstellen uitbetalen tot
er een nieuwe landelijke cao is afge-
sloten. In ruil daarvoor garanderen
de bonden dat de bedrijven geen
last van de acties zullen ondervin-
den.

LTT-directeur Laurens Tullemans
zei gisteren dat hij gedwongen was
het protocol te tekenen. „Ik had tien
vrachtwagens klaarstaan die naar
Zwitserland moesten. Als die niet
hadden kunnen vertrekken, was ik

een klant kwijtgeraakt. Dat kan ik
me niet veroorloven. Ik ben niet zo
kapitaalkrachtig dat ik mijn bedrijf
een dag stil kan leggen. Als ik geen
geld binnenkrijg, betaalt niemand
mijn aflossingen en verzekeringen."

De werkgevers zijn er overigens
zeer ongelukkig over dat LTT het
protocol van de bonden heeft on-
dertekend. „Dat verzwakt onze po-
sitie bij de onderhandelingen." De
werkgeversorganisatie waarschuwt
bedrijven voor de risico's die onder-
tekening met zich mee kan bren-
gen: „Als er geen nieuwe cao wordt
afgesloten, zullen die bedrijven vol-
gens de afspraken in dat protocol
moeten uitbetalen. -Dat zal voor hen
zeer hoge extra kosten met zich
meebrengen." LTT-directeur Tim-
mermans gaf gisteren echter te ken-
nen dathij zich in dat geval niet aan
het protocol wenst te binden. „Ik
houd me gewoon aan de cao."Van onze verslaggever

Estafette
De vervoersbonden van FNV en
CNV verwachten dat de 750 werk-
nemers van de dertien transportbe-
drijven in Nederland waar gisteren
al werd gestaakt, hun actie dinsdag
zullen voortzetten. Daarnaast zal de
actie bij de grensovergang Nieuwe-
schans en op de pleisterplaats in
Heerde doorgaan, zo heeft de
woordvoerder van de Vervoersbond
FNV meegedeeld.

De Verkeersinspectie van het mi-
nisterie van verkeer en waterstaat
stelt een onderzoek in naar het in-
zetten van ongediplomeerde chauf-
feurs ter vervangingvan stakers. De
Vervoersbond CNV heeft de inspec-
tie van deze geruchten op de hoogte
gesteld.
De acties in het beroepsgoederen-
vervoer zijn bedoeld om de werkge-
vers tot betere voorstellen te dwin-
gen voor de nieuwe cao voor de
70.000 werknemers.

Wie over deze periode als betrokkene iets
meent te kunnen vertellen of laten zien kan
contact opnemen met Joostvan der Loo, De
Kraan 62, 5056 EC Berkel Enschot. Tel. 013-
-334721.

langs de zuid- en oostgrens en daarna in de-
tail over Udenhout en Berkel-Enchot.
Van der Loo is op zoek naar herinneringen
uit die tijd. Een enkeling heeft nog foto's of

De studie gaat drie hoofdzaken omvatten: de
mobilisatie in geheel Europa, in Nederland

PNL bezorgd over
toekomst van Venlo

'Opheffen grenzen kan 3000 banen kosten'

- Twee staatssecre-
Ifissen zullen zaterdag aanwezig
Ön. in het Maastrichtse stadhuis als
*ar alle bestuurlijke bevoegdhe-
en voor de duur van drie dagen

r°rden overgedragen aan de stads-
[?ns en zijn Tempeleersgevolg.
'ck Dees van Volksgezondheid en
*nk Koning van Financiën zullen
jdens de openbare zitting rond de
'euteloverdracht' de nodige, op
Tiavaleske wijze gespuide, kri-
ek over zich heen moeten laten
"an. Het is voor het eerst na jaren
"t er zich geen minister onder de
""Vaardiging uit Den Haag bevindt.

VENLO - De Partij Nieuw Limburg maakt zich ernstige zor-
gen over de toekomst van Venlo. PNL schrijft dat in een brief
aan het Limburgse provinciebestuur. De partij heeft de hand
weten te leggen op een rapport van de Rijksplanologische
Dienst waaruit blijkt dat Venlo het na 1992 heel erg moeilijk
zal krijgen. Door het opheffen van de binnengrenzen zal Venlo
voor Duitse 'kooptoeristen' een stuk minder aantrekkelijk
worden en ook de positie van 'pleisterplaats'valt weg. Volgens
deRijksplanologische Dienst zal dat 2000 a 3000 banenkosten.

Ook een onderzoek dat is verricht
door deKatholieke Universiteit Nij-
megen voorspelt niet veel goeds
voor de economische toekomst van
Venlo. Als koopstad mist Venlo de
aantrekkelijkheid om na 1992 te
kunnen concurreren met bijvoor-
beeld Mönchengladbach en Kre-
feld. En geld om deinfrastructuur te
verbeteren heeft het armlastige
Venlo niet.

PNL betreurt het dan ook in hoge
mate dat Venlo niet is aangewezen

als stedelijk knooppunt in de Vier-
de Nota Ruimtelijke Ordening. Ven-
lo zou dan hebben kunnen rekenen
op extra financiële steun van het
rijk. De status 'stadsgewest' die aan
Venlo is toegekend is volgens PNL
slechtseen doekje voor hetbloeden.
De partij wil daarom dathet provin-
ciebestuur onderzoekt hoe Venlo
toch kan worden geholpen bij het
verbeteren van de infrastructuur.
Provinciale steun moet daarbij vol-
gens PNL niet bij voorbaat worden
uitgesloten.

ypper-ceremoniemeester Bert
f^enkens zal in zijn creatie als 'oto-
■Weite-toeker' niet alleen de rege-
P^g, maar per definitie gemeente-
bestuur en provinciale overheid bij
|e machtsoverdracht ervan langs
pven. Burgemeester Philip Hou-
|?r> zal na afloop de kapitteling op
Ijëen manier pareren.
rre uitnodiging van de bewindslie-
ler> gebeurt door het stadsbestuur.
|*n woordvoerder van de gemeente
rkastricht zegt het jammer te vin-
Feri dat dit jaar geen minister 'ge-
Pikt' kon worden. Het Haagse par-
E^ent houdt sinds enkele jaren in
p Week van carnaval krokusreces.
f 1tegenstelling tot vroeger verga-
art de Tweede Kamer die week
E^t en dat is de reden waarom er
Fen hogere autoriteiten dan staats-
ecretarissen naar Maastricht zullen
r°nien.

Speurtocht naar
15.000 Limburgse
soldaten uit 1914

HEERLEN - De Brabantse historicus Joost
van der Loo is op zoek naar nog overgeble-
ven getuigen en restanten uit de mobilisatie
in 1914. Liefst 15.000 Limburgse soldaten
hebbenin de Eerste Wereldoorlog de grenzen
van het neutrale Nederland in het zuiden en
oosten bewaakt. Van derLoo is vooral geïn-
teresserd in deverhalen van militairen die in
die periode in Udenhout en/of Berkel En-
schot (Noord-Brabant) gelegerd zijn geweest.
Zij hoopt op dit onderwerp haar studie ge-
schiedenis te kunnen afronden.

Dees enKoning bij Tempeleers

Hoger beroep
in moordzaak
kapster Venlo

VSL gaat wellicht
taxi's gebruiken

Op onrendabele buslijnen

Januari
zeer zacht

Van onze verslaggever

ROERMOND - Jan J. (29) uit Klim-
men en Martin van der K. (26) uit
Stolberg die begin dit jaar door de
rechtbank in Roermond werden
veroordeeld tot respectievelijk
twaalf en tien jaarplus TBR voor de
doodslag op de 29-jarige kapster
Ans Delsing gaan in hoger beroep
bij het gerechtshof in Den Bosch.
Ook het Openbaar Ministerie heeft
beroep aangetekend.

PE BILT - Januariwas dit
Jaarzeerzacht, zeer droog en
zonnig. Een opvallende
combinatie. Doorgaans gaat
ln de winter droog en zonnig
Weer samen met koud weer
en behoort bij zacht weer
fen sombere en natte situa-
tie, aldus hetKNMI.

HEERLEN - Het, Verenigd
Streekvervoer Limburg sluit
niet uit dat er in de toekomst
taxi's worden ingezet op on-
rendabele buslijnen. Streek-
vervoerbedrijven in Twente, " Actievoerders delen bij de grensovergang van Venlo pamfletten uit aan chauffeurs.

Foto: ANF

Drenthe, Brabant, Friesland
en Noord-Holland beginnen
daar dit jaar al mee. „Op dit
moment hebben we nog geen
plannen om hun voorbeeld te
volgen. Maar dat wil niet zeg-
gen dat we er helemaal geen
heil in zien", aldus VSL-woordvoerder Sijstermans.

Van onze verslaggever

gemiddelde etmaal-tem-
Peratuur in De Bilt was 4,5
graad Celsius, tegen 2,0
graad normaaL Overigens

januari 1988met een ge-
ntiddelde temperatuur van5>9 graad nog zachter.

Schutterskogels
niet schadelijk °°_ VSL kent een aantal onren-dabele buslijnen. „Puur commer-

cieel gezien is het eigenlijk niet ver-
antwoord om die in stand te hou-den. Maar omdat brj ons dienstver-lening hoog in het vaandel staat,gaan we ermee door", zegt Sijster-
mans. „Het inzetten van taxi's zou
een alternatief kunnen zijn, maardan praat ik wel over de lange ter-mijn.

'Beeldvorming bedreigt
het openbaar onderwijs'

Coördinator Stichting Humanistisch Vormings Onderwijs:

MAASTRICHT - De Oud-Limburg-
se Schuttersfederatie is bezig met
de opstelling van nieuwe algemene
richtlijnen brj schuttersfeesten. Dat
heeft deputé Kockelkorn laten we-
ten in antwoord op vragen van Par-
tij Nieuw-Limburg (PNL).

Totnu toe werden in De Bilt
8 vorstdagen(dagen met een
ntinimum-temperatuur on-
der nul) genoteerd. Usda-
fien (met een maximum-
temperatuur onder nul)
kwamen nog niet voor. Nor-
maal zyn er in De Bilt in ja-
nuari 15 vorstdagen en 4 üs-oagen.

De streekvervoerbedrijven dienu al
met taxi's gaan werken kunnen ook
niet met het VSL worden vergele-
ken. Die bedrijven hebben een veeldunner lijnennet en de bussen rrj-den oök niet zo frequent. Daar zitvaak twee uur tussen, brj ons is dateen half uur".

r viel dit keer geensneeuw, tegen zeven dagensneeuw in een gemiddelde
Januari. Gemiddeld over hetland werd circa 21 mm neer-slag afgetapt, terwijl 63 mm
normaal is voor januari.

De Limburgse afdeling van de Ver-
eniging voor Openbaar Onderwijs
had Koopmans gevraagd zijn visie
te geven op de pluriformiteit in rela-
tie tot de christelijke feestdagen.
Van een leraar op een openbare
school moet volgens Koopmans
verlangd worden dat hij zijn eigen
mening over levensbeschouwelijke
kwesties met enige terughoudend-
heid naar voren brengt: „Er is een
groot verschil in het willen over-
brengen van de boodschap 'zo is
het' in plaats van 'zo denk ik er over,
maar...' Andere inzichten moeten
ook op een evenwaardige wijze aan
bod komen," licht de landelijk coör-
dinator toe.

Het aantal uren zonneschijnyoor deze maand bedraagtw>t nu toe gemiddeld over«et hele land55 uur tegen 44uur normaal.

Ook dieren in de omgeving zullen
geen last ondervinden. „De kogels
slaan 20 tot 30 centimeter in de
grond. Ze zijn onbereikbaar voor
grazend vee," aldus het GS-lid.

De statenfractie had onlangs ge-
vraagd of het gebruik van de loden
schutterskogels schadelijk is voor
het milieu. Uit een gesprek datKoc-
kelkorn met een afgevaardigde van
het OLS-bestuur had, is gebleken
dat er geen schadelijke uitwerkin-
gen zijn.
Brj de opstelling van de nieuwe
richtlijnen is naast het ministerie
van VROM (milieuhygiëne) ook dat
van defensie betrokken. Volgens
deputé Kockelkorn reageren de lo-
den kogels niet met andere stoffen
in de bodem.

Om taxichauffeurs te kunnen inzet-
ten moest hun salaris gelijk worden
getrokken met dat van buschauf-feurs. Daarover is inmiddels een ak-koord gesloten. Na een korte oplei-
ding kunnen de taxichauffeurs be-
ginnen. Zij zullen strippenkaarten
af moeten stempelen en dezelfde
route rijden als de bus. Passagiers
betalen de normale bustarieven.

URMOND - Een van de bedreigin-
gen voor het voortbestaan en de
groei van openbaar onderwijs zijn
de tegenstanders die deze scholen
proberen af te schilderen als neu-
tralistisch en nihilistisch." Dat
heeft de landelijk coördinatorWie-
beren Koopmans van de Stichting
Humanistisch Vormings Onder-
wijs gisteravond in Urmond ge-
zegd tijdens de provinciale verga-
dering van de Vereniging voor
Openbaar Onderwijs in Limburg.

Koopmans deed gisteren in zijn le-
zing 'Vormgeving en Pluriformiteit
in de Openbare School' een oproep

voor meer tolerantie van de 'meer
dogmatische groepen. Hij doelde
hiermee op bijvoorbeeld leerlingen
die Jehova-getuige zijn en volgens
Koopmans 'op grond van hun
uiterst gesloten geloofsovertuiging
niets moeten hebben van in onze
cultuur geaccepteerde vieringen.'
„Men zit op de grenzen van toleran-
tie indien men er op uit zou zijn om
op een dwingende manier hun me-
ning aan andere leerlingen op te leg-
gen. Dat is in de openbare school
niet geoorloofd. Wel zullen'mensen
die die overtuiging aanhangen in
hun waarde gelaten moeten worden
en alles zal geprobeerd moeten wor-
den om van deze kinderen geen bui-
tenbeentjes te maken."

De Roermondse rechtbank had de
twee mannen lagere straffen opge-
legd dan de achttien jaar die officier
van justitie mr Schaap had geëist.
Bij de 26-jarige man uit het West-
duitse Stolberg staat vooral zijn uit-
levering centraal. Zijn raadsman mr
Moszkowicz vindt dat er fouten zijn
gemaakt bij de uitlevering. Volgens
Moszowicz werd Van derK. uitgele-
verd op verdenking van medeplich-
tigheid aan moord en had hij dus
niet wegens doodslag vervolgd mo-
gen worden. De Roermondse recht-
bank verwierp dit verweer, maar
Moszkowicz blijft erbij dat dit juri-
disch niet in de haak is.
Volgens mr Hiddema heeft zijn
cliënt Jan J. sterke argumenten om
te bewijzen dat hij niet bij de dood-
slag betrokken is geweest. Hiddema
denkt dat hij een goede kans maakt
om het hof ervan te overtuigen dat
het slachtoffer al door Van der K.
was gedood toen zijn cliënt haar
aantrof.

DSM nu ook
naar MECC

MAASTRICHT - DSM heeft
in het nieuwe bedrijvencen-
trum in Randwyck-Maas-
tricht, dat tegen het congres-
centrum MECC aan ligt, een
kantoor gevestigd voor een Ja-
pans samenwerkingsverband.
De opening van het kantoor
staat in verband met de voor-
genomen bouw van een nieu-
we onderneming, Xantar Po-
lycarbonates, in Delfzijl.

DSM is de laatste jaren vaker naar
Maastricht 'uitgeweken' voor kan-
toorfaciliteiten. Zo zijn in de provin-
ciehoofdstad ook DSM-bedrijven
als RIM Nylon en Holland Sweete-
ner Company ondergebracht. Vol-
gens een woordvoerder van het che-
mieconcern is er een duidelijkerela-
tie met het groeiend aantal joint-
ventures dat DSM met andere on-
dernemingen aangaat. In die geval-
len is er een neiging kantoren, die
werken voor het samenwerkings-'
verband, niet in eigen gebouwen
van DSM onder te brengen.
Uit de opening van het kantoor in
het MECC mag, aldus de woord-
voerder, niet afgeleid worden dat de
vestiging van de fabriek in Delfzrjl
doorgaat. Aan de bouw in Gronin-
gen hebben DSM en Idemitsu (de
Japanse partner) de voorwaarde
verbonden dat de nodige vergun-
ningen tijdig met de provincie gere-
geld zijn.

worden gehouden dan voor ons-
zelf. Kleinere, regionale congres-
sen maken het mogelijkom meer
aandacht te besteden aan het for-
muleren van standpunten en
daarbij ook regionale aangele-
genheden te betrekken".

Wil Paes: 'Sfeer in landelijkepartij moet beter'

Sittardenaarwil graag
PvdA-secretaris worden

Van onze verslaggever

Telefoonnummer

Over de ontwikkeling van de
PvdA in Limburg is Paes tevre-
den. „Vroeger konden we geen
mensen voor het bestuur krijgen.
Nu hebben we hele kandidaten-
lijsten. Het enthousiasme is te-
rug", aldusPaes diezichzelf om-
schrijft als een Bourgondiër.

Feest

Hetkerstfeest van de christenen be-
hoort een plaats te hebben in de
openbare school, aldus Koopmans.
Maar op een openbare school zou-
den ook andere visies en belevingen
een plaats moeten krijgen. Hij
denkt daarbij aan het thematisch
uitwerken van het thema 'het weer
lichter worden', zoals het kersfeest
in sommige christelijke culturen be-
leefd wordt.

Het provinciaal bestuur van de Ver-
eniging voor Openbaar Onderwijs-
Limburg maakte gisteren overigens
in haar jaarrapportage bekend dat
de lijst van openbare scholen in
Limburg afgelopen jaar gegroeid is
van vijftig naar 58. „Een stijgingvan
zestien procent," meldt men trots.
Voorzitter J. Leenards zei gisteren
dat devereniging zich komend jaar
vooral gaat richten op het onder de
aandacht brengen van openbaar
voortgezet onderwijs in Limburg.
Het aantal openbare middelbare
scholen is momenteel erg laag.

siasme", zegt Paes in een inter-
view met Voorwaarts, het partij-
blad van de PvdA. „Navelstaar-
derij leidt alleen maar tot buik-
pijn. We moeten het 'wij-gevoel'
weer in ere herstellen, want we
zullen samen de kar moeten trek-
ken. We zijnnu zo hevig met ons-
zelf bezig dat we vergeten lijken
te zijn waarvóór we bezig zijn.
Daar begrijpt de buitenwacht,
ook niksvan. Dat gekanker moet
afgelopen zijn. Partijgenoten
moeten het gevoel hebben dat
het mooi is om bij de partij te
zijn".

Verdeeldheid
Het het interne debat heeft Paes
geen moeite. „Maar jeziet nu on-
zekerheid ontstaan, die omslaat

" Wil Paes: 'Gekanker moet
plaatsmaken voor enthou-
siasme.

Foto: PETER ROOZEN

in verdeeldheid. Daarmee moet
het afgelopen zijn. Vaak is het zo
dat je daar nieuwe mensen voor
nodig hebt. En ik bedoel daar
Kok niet mee, want die heeft de
tijd nog niet gehad om te flore-
ren".

?_.?__? 7 Sittardenaar Wil
__H _B), he„Vich kandidaat ge-
van H. Pa^_eljk Partijsecretaris"le fVdA" HiJ w" in de voet-
zen _. . eden_an Wim van Vel-
„1 w J° goed als zeker een ze-mlnt J^ ln net Europees Parle-£>_LvNaast ,Paes hebben zichnog zeven andere belangstellen-olrtn^meld- TiJdens h«t 22ste
bmari in

gH6S dat °P 25 en 25 fe-worrft ude Amsterdamse RAI
oartH»

gehouden zal de nieuwePartijsecretaris worden gekozen.

U_Ï!f keU2e op Paes valt- zal deaan^ver^t hard gaan werken
de _,*-

nng van de sfeer in
worde^1J" "Het gekanker moete" omgedraaid in enthou-

In het Limburgs Woonblad van za-
terdag jl. op pagina 33, is bij het be-
richt over het 'Uniek systeem voor
tuin- en kamerplanten' per vergis-
sing het Telefaxnummer vermeld.

Het juiste telefoonnummer moet
zijn: ® 03418-52659.

Paes is momenteel raadslid in
Sittard en was gewestelijk secre-
taris van de PvdA. Hij vindt dat
de gewesten meer bevoegdhe-
den moeten krijgen en staat
daarom decentralisatie vai. de
partij voor. Eerder pogingen tot
decentralisatie zijn volgens Paes
niet geslaagd. „Er is sprake van
centralisatie. Daardoor krijgen
gewestelijke bestuurders het ge-
voel dat ze geen verantwoorde-
lijkheid mogen of kunnen dra-
gen. Dan haken ze af." Daarom

„Ik hou van hard werken, er te-
genaan gaan en van korte lijnen.
Dat betekent veel contacten zelf
onderhouden met de mensen
waarmee je samen een klus wilt
klaren, niet via-via. Samen aan
de slag en daarna feest vieren.
Dat hoort erbij. Bij al het calvi-
nisme in de partij wordt dat nog
weleens vergeten. Er wordt best
hard gewerkt, maar de ontspan-
ning na afloop - die de onderlin-
gebandversterkt - schieter vaak
bij in. Dat geeft het effect van
stank-voor-dank en dat kan niet
de bedoeling zijn".

pleit Paes voor regionale con-
gressen. „Nu zie je veel mensen
met een kater terugkomen van
de landelijke congressen. Het is
net alsof die congressen meer
voor de pers en het Journaal

provincie
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ansichtkaarten. Van der Loo wil graag met
deze mensen in contact komen. Al het toege-
zonden materiaal wordt teruggestuurd.

Brj het Ministerie van Defensie in Kerkrade
heeft Van derLoo om gegevens gevraagd uit
het mobilisatie-archief. Ook hebben al enke-
le gesprekken plaatsgevonden met enkele
getuigen uit die tijd.

Weertse ondernemer
ondertekent met
tegenzin protocol

Limburgs dagblad



Man bedreigt
ex-vrouw
met bijl
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bioscopen

Bewoners Julianastraat
kwaad na vergiftiging

Hoensbroek waarschuwt bazen van huisdieren

Van onze verslaggever

HEERLEN
Royal: A fish called Wanda, dag. 18.30
en 21 uur, wo ook 15.30 uur. Jungle-
book, wo 14 uur. Rivoli: Willow, wo ook
15 uur. 18 Again, dag. 18.15 en 20.30 uur.
Maxim: Big, 18.15 en 20.30 uur, wo ook
15 uur. H5: Me and Him, dag. 14.30 19.30

en 21.30 uur, za zo ook 16.30 uur. Moon-
walker, dag. 14 en 19 uur. Young guns,
dag. 19 en 21 uur, di ook 14uur. Who fra-
med Roger Rabbit, dag. 14.15 19.15 en
21.15 uur. Frank en Frey, wo 14uur. Pip-
pi Langkous, wo 14 uur. Coming to
America, dag. 18.45 en 21 uur, di ook 14
uur. Die Hard, dag. 21 uur. De Spiegel:
Zoeken naar Eileen, di 20 en 22.30 uur.

MAASTRICHT
Mabi: A fish called Wanda, dag. 14.30 en
21 uur. De Reddertjes, wo 14.30uur. Big,
dag. 14.30en 20.30 uur. Arthur 2, on the
rocks, dag. beh. Wo 14.30 en 20.30 uur,
wo 20.30 uur. Willow, dag. 14.30 en 21.15
uur. Cinema-Paiace: Moonwalker, wo
14.15 uur. Who framed Roger Rabbit,
dag. 18.45 en 21.15 uur, wo ook 14 uur.
Frank en Frey, za zo 14en 16.15 uur, wo
ook 14uur. Scrooged, dag. 18.45en 21.15
uur. Palace 2: Pornoprogramma, dag.
doorl. v.a. 13.30 uur, za zo v.a. 16 uur. Ci-
né-K: Bagdad café, dag. 19.45 uur.
Spoorloos, dag. 21.30 uur. Lumière:
Hairspray, ma t/m wo 20 uur. Barfly, ma
t/m wo 21 uur. Blind chance, ma t/m wo
22 uur.

GELEEN
Roxy: Coming to America, do t/m di
20.30 uur. Studio Anders: Red Heat, do
t/m di 20.30 uur.

SITTARD
Forum: Who framed Roger Rabbit, do
tm di 20.30 uur. Die Hard, do t/m di
20.30 uur.

exposities
HEERLEN

Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9.
'60 jaarHeerlen in beeld 1929-1989.T/m
2/4, open di t/m vr 10-17 uur. Stadsgale-
rij, Raadhuisplein 19. Werk van Pierre
Kissels en Marianne Aartsen. T/m 5/3,
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
uur. i

HOENSBROEK
" ABN-bank. Werk van Jan Steen. T/m
15/3, open 9-16 uur. Bibliotheek, Pas-
toor Schleidenstraat 39. Foto's van Jo
Ariens. T/m 15/3.

BRUNSSUM
Dr Brikke-oave. Lindeplein sa. Werk
van Judith Schobben en Sjef Kreutzer.
Van 12/2 t/m 28/2, open ma t/m vr 930-
-12.30 uur. 13.30-17 uur en 10-21 uur, zo
14-17 uur.

LANDGRAAF
Ipomal Galery, Kerkberg 2. Werk van
Knstine Stiles. T/m 5/2

SITTARD
Venster, Steenweg 86. Werk van Patrick
Rijs. T.m 25/2, open do t/m za 12-17 uur.
Galerie Zabawa, Ophoven 183. Schilde-
rijen vanRené Reynders. T/m 4/2 en van
13/2 t/m 26/2. Open woe t/m vr 16-20 uur,
zo 14-17 uur. Stadsschouwburg, Wilhel-
minastraat 18. Werk van Ton van der
Werf. Van 11/2 t/m 13/3. Open di t/m vr
10-16 uur, za 10-12 uur en tijdens voor-
stellingen. Kritzraedthuis, Rosmolen-
straat 2. Zeven edelsmeden 3nders. T/m
12/2,open di t/m vr 10-17uur, za enzo 14-
-17 uur. De Ruimte, Brandstraat 23.
Werk van Paul Mentink, John Waul-
thers, Andre Lubbers en John Habra-
ken.T/m 18/2,di en vr 14-16uur, do 14-20
uur, za 11-16 uur. Den Tempel, Gruizen-
straat 27. Foto's van Nol Pepermans en
Jan Steen met thema Carnaval. T/m
22/2,open di t/m vr 10-17uur, za enzo 14-
-17 uur.

LIMBRICHT
Galerie Voorburght Kasteel Lim-
bricht, Allee 1. Foto-expositie Gerard
Jansen 'Wonen en werken in West-Afri-
ka'. T/m 3/2. Open di t/m za 10-23 uur, zo
12-23 uur.

MAASTRICHT
Bonnefantenmuseum. Het postmoder-
ne. T/m 3/2. Werk van Frank Van den
Broeck. Tm 2/4. Werk van ImiKnoebel.
Tm 15/5. Open di tm vr 10-17 uur, za en
zo 11-17 uur. Galerie Schuwirth en Van
Noorden, Rechtstraat 64. Werk van
Rene Glaser. T/m 5/3, open wo t/m za 14-
-18 uur. do 14-20 uur. Galerie Artisart,
Grote Gracht 43. Werk van Jean Kamps.
Tm 19/2, open do t/m zo 13.30-17.30 uur,
do tot 20.30 uur. Perroengalerie, Vrijt-
hof 35. Werk van Henk Speth en Mieke
Derickx. T/m 10/2,open wo t/m za 13-18
uur of op afspraak. De blauwe olifant,
St. Servaasklooster. Boeddhistische
skulpturen.T/m 11/3,open vr en za 14-18
uur. Generaalshuis, Vrijthof 47. Werk
van fred Matthijs. T/m 13/2, open ma 13-
-16 uur, di t/m vr 11-16uur, za 11-14 uur.
Gouvernement, Limburglaan 10. World
Press Photo. T/m 2/2, open op werkda-
gen 9-17 uur. Galerie Wanda Reiff,
Rechtstraat 43. Werk van Giuseppe Pe-
none, Wim Claessen en Ton Slits. T/m
18/3. open di tm za 13-18 uur. Galerie
Anny van den Besselaar, Tafelstraat 6.
Werk van Rens Labruyere. T/m 19/2,
open do t/m zo 11-17 uur. Kamer van
Koophandel, Het Bat 2. Werk van Anne-
miek Jongen. Van 12/2 t/m 17/4, open op
werkdag. 8.30-16 uur. Gouvernement,
Limburglaan 10. Werk van Pier Pen-
nings en Wiel Kusters. Van 20/2 t/m 23/3,
open werdag. 9-17 uur. Galerie Signatu-
re. Kapoenstraat 24. Permanente expo-
sitie van steeds wisselende objekten.
Open wo t/m vr 13-18 uur, za 13-17 uur.
Stadsbibliotheek. Kunstenaarsgroep
DNT-Art. T/m 25/2.

HEERLEN - Bij gelegenheid van
het 60-jarig jubileumvan de VWin
Heerlen heeft het Thermenmuseum
een expositie ingericht. Onder het
motto 'Zestig jaarHeerlen in beeld
1929-1989' is deze tentoonstelling
nog te zien in het Thermenmuseum.

De expositie bestaat uit vijf onder-
delen. In de inleiding wordt een
korte schets gegeven van Heerlen in
de vorige eeuw en de veranderingen
die de mijnindustrie teweeg bracht.
Daarna wordt, handel, verkeer en
industrie belicht met natuurlijkeen
accent op de mijnbouw. Het volgen-
de onderdeel is stadsontwikkeling,
daarnavolgt godsdienst en tenslotte
cultuur.
Er is vooral gebruik gemaaktvan fo-
to's, kaarten en ander materiaal van
de Archiefdienst van de gemeente
Heerlen.
Het Thermenmuseum is van dins-
dag tot en met vrijdag geopend van
10 tot 17 uur en op zaterdag en zon-
dag van 14 tot 17 uur. Tijdens decar-
navalsdagen is het museum geslo-
ten.

Schinveld

BRUNSSUM - Een MaastrichWT
naar die rond de woningvan zijne*l
vrouw rondliep met een bijl en ha*
voortdurend bleef bedreigen, Jdoor de Brunssumse politie aantfl
houden. De bedreigingen werden*!
reëel geacht dat men het zeWI
voor het onzekere nam.

Van onze verslaggever

den waren heeft de bewoner het
hondevoer naar de politie ge-
bracht en wordt nu onderzocht.

De man is inmiddels in voorlopw
vrijheid gesteld. Maar dit op *strikte voorwaarde dat hij zich njj
in Brunssum vertoont en dat hi) <3
vrouw op geen enkele wijze laSfl
valt. De politierechter zal zich bi"l
nenkort over deze zaak buigen.

De eerste giftige brokken wer-
den al afgelopen donderdag ge-
vonden in de buurt van een vij-
ver in Hoensbroek. Toen Van
Gaal ook bij hem voor de deur
hondevoer vond besloot hij sa-
men met zijn buurman de bord-
jes te maken. „Het is toch kolder
wat hier gebeurt. Er zijn veel
mensen die hier niets van weten.

ze opeet". De politie van Hoens-
broek deelt de bezorgdheid van
Van Gaal. Politiewoordvoerder
Hendrickx: „Als een kind ze eet
is deramp niet te overzien." Ove-
rigens kan men bij depolitie niet
met zekerheid zeggen of alle ge-
vonden hondebrokken vergif-
tigd zijn. Men sluit het echter
niet uit.

HOENSBROEK — Waarschu-
wingsbordjes in de omgeving
van de Julianastraat sieren sinds
enkele dagen de bomen van
Hoensbroek. Aanleiding is de
dood van zes honden en twee
katten uit die buurt, die na het^
eten van vergiftigd hondevoer,
het loodje legden. De heer Van
Gaal, maker van de bordjes en
zelf woonachtig aan de Julian-
straat, is woedend en bezorgd.
Woedend vanwege de acht dode
dieren, bezorgd vanwege het ge-
vaar dat de brokken met zich
meebrengen.

„Sommige van die brokken zien
er uit als kerstkransjes. Je moet
er niet aan denken als een kind

" De heer Van Gaal bij een
van zijn waarschuwings-
bordjes.

Die laten onbezord hun kinderen
spelen, en hun hond los. lemand
moet hen waarschuwen."

Van Tempeleers

Loten van

’ 1000 vlot
van de hand

Over een aanleidingkan de poli-
tiewoordvoerder niets zeggen:
„Volgens mij is er een of andere
hondehater aan de gang, maar
zeker weten we niets. De buurt
licht ons te laat in. De enige mo-
gelijkheid om iets te kunnen be-
wijzen, is de daders op heterdaad
te betrappen."

Volgens de heer Van Gaal zijn de
daders twee jonge mannen in
een rode Datsun, type y 120. Af-
gelopen zaterdagmiddag zag hij
de auto op de Julianastraatstop-
pen, de bestuurder iets naar bui-
ten gooien en met hoge snelheid
wegrijden. „De nummerplaten
van de auto waren onleesbaar ge-
maakt", aldus Van Gaal. Toen hij
poolshoogte ging nemen, trof hij
bij de bushalte aan de Juliana-
straat hondebrokken aan. Omdat
er eerder giftige brokken gevon-

Onleesbaar

Foto: FRANS RADE

Voor nieuwbouw en onderhoud

Scholen Brunssum
vragen 2 miljoen

Van onze verslaggever

Vrijdag jongstleden vond in de
museumkelder van Hotel Der-
lon ten overstaan van notarisrn»
J. Druncks uit deze stad de trek-
king plaats. Behalve particulie-
ren waren ook bedrijven en in"
stellingen onder de kopers van
een of meerdere loten. De afne-
mers wonen overigens niet en-
kel in Maastricht maar in gehee
Zuid-Limburg. De eerste PrJ£bedroeg 5000 gulden, de tweeoe
prijs 4000 gulden en de derde
3000 gulden.vasteloavend

Spinneköpkes
Vanavond opent presidente Pau-
la Franssen in deFanfarezaal aan
de Hoogstraat de gala-avond van
de Spinneköpkes in Nieuwenha-
gen. Het feest van de damescar-
navalsvereniging heeft een bij-
zonder karakter in verband met
het 33-jarig bestaan. Na de pro-
clamatie van de nieuwe prinses
treden er een aantal bekende ar-
tiesten op zoals het Duo Oetge-
sloape, Neutjes Veer, Rabbedats
en Roy Egas. Aanvang 20.11 uur.

Marco Iprins
De Jonge Bock

Beeld over
zestig jaar
Heerlen

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De loterij die
de Maastrichtse Vastelaovesve-
reiniging De Tempeleers heen
gehouden, en waarbij voor één
lot duizend gulden moest wor-
den neergeteld, is een klinken»
succes geworden. Op zes loten
na is de gehele 'oplage' van hon-
derd loten in amper twee maan-
den van de hand gegaan.

Chantage bij
homo-relatie

MAASTRICHT - Twee Maastri<£tenaren zijn zondag in een val Ée gi
pen die de politie van deze stad v°
hen had opgezet. Een 25-jarige
een 28-jarige man konden wor?ep
aangehouden op de plaats waar n
10.000 gulden moesten wctfö
overhandigd door een andere in*,
ner van Maastricht, met wieeen v
de afpersers een relatie was ad£*sgaan. Een relatie die resulteerde,
het uitbuiten en chanteren van n
slachtoffer. Deze kreeg te horena^ e
als hij niet met tien mille over
brug zou komen, zijn vrouw op .^
hoogte gesteld zou worden van zy
homofielerelatie.

Nieuw raadslid Ploem
popelt van ongeduld

" JanPloem. Foto: FRANS RADE

beurtelings De sinds kort van Simpelveld naar
Bocholtz verhuisde Ploem heeft
nog precies een jaar om 'sfeer te
proeven' in de gemeenteraad. „Ik
zal zeker mijn stem laten horen. Alle
raadsvergaderingen worden terde-
ge voorbereid door de leden van de
PvdA-steunfractie. Daarnaast volg
ik de vergaderingen al vijfjaar van
af de publieke tribune. En een bui-
tenstaander kan daar dikwijls meer
opvangen dan de raadsleden."

De nieuwe prins van carnavals-
vereniging 'De JongeBock' in de
Heerlense wijk Nieuw-Einde
heet Marco Sporck. De heerser
over het Jonge Böck-rijk is 20
jaar en regeert onder naam Mar-
co I.

De Brunssumse raad wacht dus een
dure avond, die wellicht nog gelar-
deerd zal worden met felle discus-
sies omtrent het goedkeuren van
het bestemmingsplan Emma, dat
zowel deaanleg van de nieuwe snel-
weg SW 21 als de herinrinchting van
het voormalige mijnterrein bij de
staatsmijn Emma behelst.

BRUNSSUM - De raad van de
gemeente Brunssum zal van-
avond diep in de geldbuidel
moeten tasten als zij alle inge-
diende kredietaanvragen door
Brunssumse scholen gaat ho-
noreren.
In totaliteit vragen de scholen een
bedrag van dik twee miljoen gul-
den. Het geld is onder meer nodig
voor de nieuwbouw van deMarijke-
/Beatrixschool (1,2 miljoen), groot
onderhoud aan de Rumpenerhof
(zes ton), reparaties bij Gerefor-
meerde Basisschool (ruim 90 mille),
technisch onderhoud aan de Fati-
maschool (bijna 9 mille), onderhou-
d/aanpassingen bij deTitus Brands-
maschool (bijna 8 mille) en inbraak-
beveiliging van de Nutschool (bijna
3,5 mille).

Carnaval in
open lucht

Iëreroadsbal

Els van de Vlag-Schmetz werd
benoemd tot prinses van Simpel-
veld tijdens de traditionele 'da-
meszitting' in zaal Dackus. Els I
werd geïnstalleerd door pastoor
Vreuls en door mevrouw Te-
heux, de echtgenote van de bur-
gemeester.

" Prinses Els I

Els Iprinses
in Simpelveld

Ploem werkte 20 jaar als mijnwer-
ker onder andere op de Oranje Na-
ssa 111, was vervolgens vijfjaar por-
tier/telefonist in een hotel en baatte
acht jaareen café uit in Simpelveld.
Sinds '75 is hij WAO'er.

Van onze verslaggever
BOCHOLTZ - Voor de derde maal
in deze raadsperiode maakt een in-
woner van Simpelveld zijn debuut
in de gemeenteraad. Na het vertrek
van de twee CDA-raadsleden Bou-
mann (werkzaamheden) en Schiffe-
lers (verhuizing) heeft afgelopen
week de PvdA-er Theo Hoogers de
'laatste raad' gemaakt. Hooger ver-
huist binnenkort naar Etenaken en
zijn plaats wordt tijdens de eerstvol-
gende vergadering ingenomen door
de 58-jarige JanPloem.
De politieke 'laatbloeier' JanPloem
stond tijdens de verkiezingen van
'86 als tweede op de PvdA-lijst en
haalde 117 stemmen binnen. „De af-
deling Simpelveld-Bocholtz zag in
mij een lijsttrekker, maar ik stond
mijn plaats af aan Theo Hoogers. Ik
was van mening dat hij meer kwali-
teiten had."

HEERLEN — Het Heerlense op-
tochtbal, dat traditioneel na de op-
tocht op carnvalszondag gehouden
wordt, vindt plaats in de open lucht
op de markt. Dat hebben de Winli-
bülle en de horeca-ondernemers
aan de markt, afgesproken. Er
wordt een groot podium neergezet
op de markt, waar de sjpasskapelle
na de optocht nog een nummertje
ten beste kunnen geven en op ver-
schillende plaatsen wordt bier en
hapjes verkocht. „Als de optocht
daarbinnenloopt en het weer werkt
mee, dan wordt het een happening
van jewelste,"zeggen de Winkbülle.

Auw Wiever Bal

De Ereraad van de jubilerende
(3xll jaar) carnavalsvereniging
De Vlavrèters uit Weiten houdt
zaterdag in Auberge de Rousch
een Tëreroadsbal'. De sfeervolle
entourage biedt alle mogelijkhe-
den om er een ouderwets gezellig
feest van te maken met het Ant-
werpse tv-orkest The Sunny Pi-
pers uit muzikale smaakmakers.
De entree is 25,- per persoon (in-
clusief Bourgondisch buffet).
Aanvang 20.30 uur.

per persoon
" Het diamanten paarZenden-Ritzen.

Foto: CHRISTAHALBESMA

Donderdag wordt in Bleijerheide
het traditionele Auw Wiever Bal
gehouden in diverse lokaliteiten.
Bruisend centrum is de Harmo-
niezaal aan deBleijerheidestraat.
Aanvang 21.00 uur.

Het optochtbal was het enigecarna-
valsbal te Heerlen dat nog geen on-
derdak had gevonden. Voor de an-
dere bals, dievanwege de perikelen
rond de schouwburg en garageCan-
ton Reiss bijna niet konden door-
gaan, werd nog het Baron-hotel ge-
vonden aan de het Wilhelminaplein.
Maar op zondag is dit hotel al in ge-
bruik.Marco I uit Nieuw-Einde

„Eerst wil ik een roddelpraatje uit
de wereld helpen. Er zijn mensen
die menen datHoogers is opgestapt
nadat hij tijdens de laatste raadsver-
gadering flink onderuit werd ge-
haald. Datis pure nonsens."

Nonsens
„Tien jaar geleden had ik geen inte-
resse voor politiek, maar dat veran-
derde door de toenemende sprei-
ding van de provincie waardoor de
gemeente steeds meer verantwoor-
ding kreeg", zegt Jan Ploem, die
staat te popelen van ongeduld om
de raadszetel van Hoogers in te ne-
men.

Gouden Kreeft
De 21-jarige Marcel Hofmaf*
(Maastricht), als kok werkzaam
bij Kasteel Erenstein in Kerkra-
de, won in Enschede de Goudei
Kreeft. Op de culinaire show
Twente won Hofman in de cate
gorie 'Cuisine Vite* de eerst*
prijs met een zeetong-gerecn "De Limburgse kok bleef m <*
precies een uur durende we
strijd 38 mededingers voor.

" Als alles meezit neemt de harmo-
nie St. Caecilia donderdag het nieu-
we verenigingslokaal in gebruik,
dat gevestigd is in de voormalige
jeugdherberg. Wie een voorstel
heeft voor de naam van het vereni-
gingslokaal, kan dit indienen bij de
secretaris van de harmonie.

" De Schinskoel houdt op vrijdag
10 maart een talentenjacht voor tie-
ners van 10 tot en met 15 jaar. Alle
vormen van entertaining kunnen
worden uitgevoerd. Deelnemers
dienen zich vóór 3 maart aan te mel-
den bij Jenny, S 045-256092. Jenny
is van dinsdag tot en met vrijdag
tussen 13.00 en 17.00 uur bereik-
baar.

" In de 'Schinskoel' wordt vanaf 15
februari een basiscursus computer
voor jongeren van 13- tot 17-jarigen
gehouden. De basiscursus bestaat
uit drie bijeenkomsten op woens-
dagavond van 19-21.30 uur. Er start

klein journaal
oostelijke mijnstreek redactie: 739282

ook een cursus schminken en gri-
meren. De cursus omvat 10 bijeen-
komsten en begint op 19 februari.
Voor beide cursussen kunnen in-
lichtingen verkregen worden via
het telefoonnummer: 045-256092.

Schaesberg

" De school 't Kakertshöfke plaatst
donderdag tussen 9.00 en 15.30 uur
de oud papiercontainer op de Ex-
dellerweg

Klimmen
De Philatelistenvereniging 't Fak-
teurke houdt vanavond een ruil-
beurs met kleine veiling in gemeen-
schapshuis Op dr Plats. De entree
is voor niet-leden f 2,50.

Kerkrade

" Het jeugdwerkKaalheide maakt
morgenmiddag maskers. Aanslui-
tend is er een gekostumeerdecarna-
valsdisco. Het jeugdwerk Heilust
maakt muziekinstrumenten en Holz
maakt maskers van papier maché.
Entree een gulden.

Hoensbroek

" In het Dienstencentrum start op
donderdag 6 april een bloemschik-
cursus voor ouderen. De lessen vin-
den plaats van 14.00 tot 16.00 uur.
De kosten zijn voor 10 lessen f 30,-.
Men kan zich aanmelden bij de ad-
ministratie.

" De afdeling Hoensbroek van de
Industrie Bond FNV houdt maan-

dag 20 februari om 20.00 uur de jaar-
vergadering in café Overbroek aan
ge Overbroekerweg 31. Op de agen-
da staan de verkiezingvan een pen-
ningmeester en een bestuurslid,
waarvoor de heren L.Kleijntjes en
J.Trumpeler kandidaat gesteld zijn.
De heren Th.Barndse en F.v.d.Heu-
vel zijn herkiesbaar.

Simpelveld

" Gymnastiekvereniging WNK
zoekt actieve dames en heren. De
trainingen worden gehouden in de
sporthal aan de Dr.Ottenstraat 46.

Voor de dames is de training op
dinsdag van 21.30-23.00 uur en voor
heren op donderdag van 21-23 uur.

" Hoogbejaarden kunnen elke
maandag terecht in het multifunc-
tioneel centrum 'I g'n Bende' aan de
Dr Ottenstraat voor een wekelijkse
ontmoeting. Kienen, biljarten, kaar-
ten en gezelschapsspelen kunnen
worden beoefend van 13.30-16.30
uur.

De heer en mevrouw Zenden-
Ritzen, Hoofdstraat 204 te
Schaesberg, vieren op maandag
6 februari hun diamanten huwe-
lijksfeest. De mis tot dankzeg-
ging wordt om 16.00 uur opge-
dragen in dedekenalekerk. In de
aula van de mavo Petrus en Pau-
lus aan de Lotersbergweg vindt
van 18.00 tot 19.30 uur de recep-
tie plaats. Frans Zenden werd op
28 juni 1905 in Aken geboren.
Zijn ouders verhuisden naar
Schaesberg en begonnen daar
een boerenbedrijf. Na zijn huwe-
lijk begon Frans met zijn vrouw
Maria een landbouwbedrijfop de
Overste Hof. Al bijna 70 jaarlang
is Frans een trouwe aanhanger
van de fanfare Aloysiana. In 1919
werd hij lid van het korps en
sinds 1987 is hij erelid van de ver-
eniging. Voor zijn vele verdien-
sten voor de gemeenschap werd
Frans Zenden in 1967 koninklijk
onderscheiden.

Diamanten paar
in Schaesberg

Mutaties
Op de onlangs gehouden jaarver
gaderingvan de Covas (Cooper"
tieve vereniging voor afzet va
suikerbieten), kring Zuid-OoS >vond tevens de bestuursverKi^
zing plaats. Herkozen werden &

heren Ch. Backbier uit Huj=_
berg, J. Hoedemakers uit ylc.
straten, H. Huyts uit Voerendaa'-
A. Kerkhoffs en J. Wimmers u»
Wijnandsrade. Nieuw zijnP. *<>
sen uit Schimmert, A. van ha»
uit Übachsberg, P. Packbier u«j
Übachsberg, J. Roebroek "Hoensbroek en W. Sogelee u

Klimmen.deren

MariaRitzen werd geboren op 22
juni 1906 in Oirsbeek. Na haar
huwelijk kreeg zij de zorg voor
de acht kinderen. Thans is het
nageslacht uitgebreid met 20
kleinkinderen en 3 achterklein-
kinderen. De vrije uurtjes van de
diamanten bruid worden door-
gebracht met breien voor de mis-
sie en voor kinderen en kleinkin-

oostelijke mijnstreek



Van onze sportredactie
MECHELEN - De Belgische
voetbalsupporter loopt nog niet
echt warm voor het supercup-
duel tussen KV Mechelen en
PSV. Daags voor de eerste con-
frontatie tussen beide Europa-
cupwinnaars maakte manager
Lermyte een tussenbalans enkwam nog niet verder dan 3000verkochte plaatsen. In Eindho-
ven waren van de 3000 beschik-
bare kaarten slechts een handvol
aan de man gebracht. De belang-
stelling van de internationale
pers daarentegen is groot. In hetstadion Achter de Kazerne zijn
inderhaast vijftig persplaatsen
extra ingeruimd. „Het vroege uit-lekken van de live tv-uitzending
doet devoorverkoop geen goed",
meende Lermyte. „Ondanks die
tegenvallende voorverkoop ver-
wacht ik toch dathet stadion bij-
na vol zal zyn".

Voorlopig kan KV Mechelen nog
niet beschikken over Leo Clij-
sters, de voetballer van het jaar
in België. De met een onwillige
knie sukkelende vrije verdediger
liet gisteren na het bezoek aan
chirurg Martens weten, dat hij
zeker nog twee weken niet mag
spelen. Hij mist naast beide
duels tegen PSV ook de WK-
kwalificatiestrijd tussen Portu-
gal en België op 15 februari.
Dubbele pech voor KV want
naast Clijster kan de ploeg even-
eens niet beschikken over Oha-
na. De Israëlische balkunste-
naar, die bij De Mos geen deel
uitmaakt van de basis, had zich
tegen PSV in de kijker moeten
spelen om aldus nog een aardige
stuiver in het laadje te brengen
bij de aanstaande verkoop. Oha-
na sukkelt ook met een kniebles-
sure.
Opstelling KV Mechelen: Preud'hom-
me, Sanders, Emmers, Rutjes, Versavel,
De Wilde, Koeman, Hofkens, Bosman,
Den Boer, De Mesmaeker.

Goethals hoopt dan ook vurig
dat Mechelen de volgende Euro-
pacupronde tegen Eintracht
Frankfurt overleeft. Als het kam-
pioenschap zijn beslissende fase
nadert zou de ploeg van De Mos
drie keer per week aan de bak
moeten, terwijl Anderlecht zich
volledig kan toeleggen op de
competitie.

Belangrijk voor KV Mechelen
dat, evenals opponent PSV, nogop drie fronten actief is. De strijd
om de nationale titel, die nog
ontbreekt in de prijzenkast van
Aad de Mos, spitstzich toe op het
duel Anderlecht-KV Mechelen.
Anderlecht-trainer Raymond

len-manager op ongeveer twaalf-
duizend toeschouwers. Ook trai-
ner Aad de Mos verwacht dat
aantal. „Met een speler als Roma-
rio krijg je de toeschouwers in
elk geval van debanken", liet De
Mos gisteren weten. Over het be-
lang van de wedstrijd, die door
elf televisiestations wordt uitge-
zonden was De Mos kort en dui-
delijk. „Wie verliest zon Euro-
pees prestigeduel graag? Op dit
niveau probeer je alles te win-
nen. En met PSV hebben we een
prima tegenstander. Door deze
ontmoeting zijn we meteen goed
terug in het ritme voor de be-
langrijke komende ontmoetin-
gen".

" Aad de Mos zit met 'zijn' KV Mechelen in de liftEn met bijna vol gokt de Meche-
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Tom Nijssen: even
uitblazen in Sittard

De Jong weg
bij Den Bosch

Limburgse tennisser strijkt twintig mille op in Australië
DEN BOSCH - Trainer Theo de
Jong zal FC Den Bosch na dit sei-
zoen verlaten. De oud-international
is zes jaarbij de Brabantse eredivi-
sieclubactief geweest als speler, as-
sistent-trainer en hoofdtrainer. De
Jong werd eerder dit seizoen gepas-
seerd als verantwoordelijke man
voor het eerste elftal. Manager Ad
Zonderland, voormalig trainer van
de club, kreeg na een reeks nederla-
gen formeel de technische leiding
weer in handen.

Marcel Loosveld
schiet Haantjes af

International scoort halfdozijn treffers

" Torn Nijssen, even op adem komen in Limburg

Van onze tennismedewerker
SITTARD - „Een perfecte start van het nieuwe jaar". Met deze
woorden uitte Torn Nijssen zijn volle tevredenheid over de eer-
ste maand van 1989 tijdens zijn korte tussenstop in Sittard. Na
zijn vier weken verblijf in Australië is Nijssen precies twee da-
gen in Sittard. Door het bereiken van de halve finale van het
gemengd-dubbelspel in Melbourne kwam hij pas gisteren -
weliswaar ongeveer twintigduizend guldenrijker - terug in Ne-
derland en vertrekt vandaag alweer naar Rotterdam waar hij
zich gaat voorbereiden op het ABN-toernooi.

Tennissers
op pad

SITTARD - De Limburgse
A-spelers gaan binnenkort weer
ijverig aan de slag in het interna-
tionale toernooien-circuit. Torn
Nijssen zal als hij kwalificatie
voor het ABN-toernooi moet spe-
len mogelijk gezelschap krijgen
van Armand Custers uit Hoens-
broek. Hij zal pogen ook mee te
mogen doen. Daarna reist hij af
naar Spanje om een Satellite-cir-
cuit af te werken.
De Limburgse dames gaan naar
Israël. Mara Eijkenboom uit
Maasbracht en Caroline Houben
uit Beek zullen naar het zuiden
afreizen om daar punten te ver-
dienen voor de wereldranglijst.
Pasealle Druyts uit Maastricht
gaat echter naar het noorden
waar zij toernooien in Noorwe-
genenDenemarken gaat spelen.

Van onze medewerker
Qj, JOHN BANNIER
(j^LEEN - In de zaalvoetbalcompe-
v'e >n de landelijke klasse Zuid II
JJn koploper het Bouwfonds gis-
(/avond met 10-1 van buur de
setjes. Achtervolger Sphinx
rigide niet tegen Wierts omdat de

in Maastricht niet be-
k'Ukbaar was. In de staart eindigde
J1 .duel tussen Posno Sport en Yer-
k m een 1-1 gelijkspel. Hierdoor

'oved Posno Sport de laatste plaats
i er aan Bastings dat met 4-0 van
£*uwen verloor. In de hoofdklasse

viel de nederlaagvan koploper
wuUwkompas op. De Geleense
g °eg verloor van het laaggeplaatste

sscherveld Stap In met 4-2 waar-
,j °r Bouwkompas terugviel naar
J tweede plaats. Op de eerste
to*ats staan nu Flatazor, Eijsden en
v_athon.

Het duel in de landelijke klasse tus-
sen Bouwfonds en de Haantjes was
al voor de pauze beslist. Nadat Mar-
cel Loosveld al in de tweede minuut
de score geopend had kon een in de
eerste fase redelijk spelend
Haantjes via Ruud Brepoels gelijk
maken. Hierna was het echter snel
gedaan met de illusies van de Beek-
se ploeg. Drie treffers op rij van
Marcel Loosveld en een van Ray-
mond Schwidder brachten een 5-1
ruststand op het bord.
Ook na de pauze bleef het Bouw-
fonds met goed voetbal de Haantjes
terugdringen op eigen helft en doel-
punten konden dan ook niet uitblij-
ven. Via Frank Visser, Marcel Loos-
veld (2x), Raymond Schwidder en
Willy Maes werd het uiteindelijk 10-
-1 voor de Geleense koploper.
Uitblinker Marcel Loosveld: „Het
ging lekker. Ik had twee weken niet
kunnen spelenvanwege een blessu-
re. Ik wilde er weer eens lekker te-
gen aan gaan. Vijftien minuten heb-
ben deHaantjes ons kunnen bijhou-
den. Toen was het gedaan en kon-
den wij profiteren van de vele ruim-
te die wij kregen".
FC Brunssum-RTV Keelkampers 3-2 (2-0)
1-0 en 2-0 B.Vreuls, 3-0 R.Bergsma, 3-1
M.Ruwette, 3-2 P.Lenferink.
Bouwfonds-de Haantjes 10-1 (5-1)
1-0 M.Loosveld, 1-1 R.Brepoels, 2-1, 3-1 en
4-1 M.Loosveld, 5-1 R.Sehwidder, 6-1 F.Vis-
ser, 7-1 M.Loosveld, 8-1 R.Sehwidder, 9-1
M.Loosveld, 10-1 W.Maes.
Canton Reiss-Heel 7-1 (4-1)
1-0 en 2-0 L.Boerema, 3-0 H.v.d.Broek, 4-0
W.Trags, 4-1 M.Segers, 5-1 W.Trags, 6-1
L.Boerema, 7-1 H.v.dßroek.
Posno/Facopa-ODV Yerna 1-1 (0-0)
1-0S.Stynen, 1-1 L.Remmers.
Spcl.Leeuwen-Bastings 4-0 (0-0)
1-0 G.Goulding, 2-0 M.Janssen, 3-0 J.Fer-
mont, 4-0 R.Keyzers.
Stand: 1. Bouwfonds 14-23, 2. Sphinx 13-20,
3. Varenbeuk 14-19, 4. Leeuwen 14-18, 5.
Keelkampers 14-17, 6. Brunssum 14-17, 7.
Wierts 13-13, 8. Heel 14-10,9. Yerna 14-9, 10
Haantjes 14-9, 11.Posno Sport 14-6, 12. Bas-
tings 14-5.
Hoofdklasse Zuid: Meyer-Antwan 3-2, Fla-
tazor-Brikske 4-2, Marathon-Cosmos 3-1,
Vaals-Eijsden 2-3, B.Stap In-Bouwkompas
4-2, Hans Anders-Sportclub 5-1, Billy Bil-
ly's-Merpati 4-4.
Stand: 1. Marathon 16-23, 2,. Eijsden 16-23,
3. Flatazor 16-23, 4. Bouwkompas 16-22, 5.
Merpati 16-20, 6. Hans Anders 16-16, 7.
Meyers 16-16, 8. Cosmos 16-16 9. Sportclub
16-16, 10. Vaals 16-10,11.B.Stap In 16-11,12.
Brikske 16-11,13.Antwan 16-8,14. Billy Bil-
ly's 16-8.
Hoofdklasse Noord
Baarlo-Concordia 7-3; Hornerhof-Altweert-
heide 3-5; Fermonia 8.-Amicitia 3-2; Toyota
Postpoort-KumisATreffers 6-2; Fiat te Poel-
't Haöfke 3-6; Neeritter-Perey Verz. 2-5.
Stand: Toyota Postpoort 16-27, Perey Verz.
16-26, Fermonia B. 15-25, 't Haöfke 16-25,
Fiat te Poel 16-22, Neeritter 16-16,Altweert-
heide 16-15,Kumis/Treffers 16-14, Amicitia
16-13, Baarlo 15-13, Wittenhorst 15-10, Hom-
erhof 15-8, Concordia 16-3,GFC 14-1

Noor verrast slalomtop tijdens WK in Vail

Furuseth gladjes
naar beneden

een beter resultaat liggen. Bij de
start van de tweede manche kwam
hij bijna ten val. „Ik raakte bij het
vijfde poortje uit balans. Gelukkig
bleef ik op de been, maar een goede
tijd maken was onmogelijk." Girar-
deUi deed over de tweede reeks bij-
na een seconde langer dan Furu-
seth, wiens beste prestatie bij de
wereldbekerwedstrijdenvan dit sei-
zoen een zesde plaat was.

Na hetABN-toernooi, waarvan Nijs-
sen nog niet weet of hij rechtstreeks
tot het hoofdtoernooi is toegelaten
of via een wild-card, gaat hij naar
Amerika. Daar zal hij in Memphis
en Philadelphia zeker aan het
hoofdtoernooi meedoen. Na week
rust in Scottsdale speelt hij daarna
drietoernooien achtereenvolgens in
Scottsdale, Indian Wells en Key Bis-
cane. Mede daardoor mist Nijssen
de deelnamevoor Nederlandaan de
King's Cup. „In de week van Scotts-
dale ga ik aan een aantal dingen
werken. Ik mis volgens Barry nog
een aantal slagen, die ik nodig heb
om ookvan de grote jongenste kun-
nen winnen. Zou ik aan de King's
Cup meedoen danzou deze training
niet mogelijk zijn.

Gemengd dubbel
Vervolgens ging de Sittardenaar
aan de slag in het gemengd dubbel
met Manon Bollegraf. „Met Manon
kan pc goed overweg. Zij weet wat
haar te doen staat in het mixed-dub-
bel. We zullen zeker nog vaker sa-

Over zijn enigszins onverwachte
verlies tegen de tweede Joegoslaaf
Goran Ivanisevic heeft hij ook zijn
eigen mening. „Deze jongespeler is,
ondanks de 321-ste plaats die hij op
dat moment innam, zeer goed. Toen
ik de twee eerste sets verloren had
ben ik iets anders gaan proberen.
Uit de cijfers (6-0, red.) kun je zien
dat dit niet gelukt is. Hij bleef het
spel bepalen".

Naar de Open Australische kam-
pioenschappen kijkt Nijssen met
plezier terug. „Ik was de derde keer
in Australië. Het is echter de eerste
keer dat ik tevreden ben. Vorig jaar
werd ik in alle drie toernooien in de
eerste ronde uitgeschakeld. De zege
opZivojinovic in de tweederonde is
mijn beste overwinning van mijn
carrière tot nu toe. Hij stond 33-ste
op de wereldranglijst en zo iemand
versla ik op dit moment nog niet
iedere dag".

In de voorbije periode had Philips
Moore echter niet alle tijd voor Nijs-
sen aangezien hij nu nog een aantal
jonge Australiërs onder zijn hoede
heeft. Als Nijssen over twee weken
naar Amerika gaat, zal de coach
naast Nijssen nog slechts drie
Australiërs begeleiden: Mark Wood-
forde, Carl Limberger en Peter Car-
ter.

Het is niet de eerste keer dat de Sit-
tardenaar bij de top-100 zou staan.
„Eenjaar geleden ben ik ook al eens
twee weken nummer 99 geweest.
Dit kon ik toen niet vasthouden. Nu
moet het wel lukken". Het optimis-
me van Nijssen wordt mede geba-
seerd doorzijn nieuwetrainer Barry
Philips Moore. „Ik heb nog nooit zo-
veel persoonlijke begeleiding ge-
had. In de maand dat we samenge-
werkt hebben, heb ik al veel opge-
stoken".

Begeleiding

De derde ronde van het heren-en-
kelspel bij de open Australische
kampioenschappen maakte deel uit
van die goede start. „Door dit resul-
taat zal ik waarschijnlijk net bij de
top-100 van de wereld komen. Het is
nu zaak om dieplaats dit jaarte con-
tinueren".

menspelen." Zo staan voor hen de
toernooien van Key Biscane, Parijs
en Wimbledon op het programma.
In Melbourne hadden zij wel het ge-
luk aan hun zijde, toen zij in de
tweede ronde van Johan Kriek en
Nicole Provis wonnen. Doordat het
Nederlandse duo de tie-break van
de tweede set wist te pakken gaf de
tegenpartij zich vroegtijdig gewon-
nen. In de halve finale waren Jim
Pugh, ook winnaar in het heren-
dubbel, en Jana Novotna veel te
sterk.

GirardeUi lijkt de voornaamste kan-
didaat voor het goud. De vroegere
pupil van huidige Nederlandse
bondstrainer Peter Prodinger liet
maandag echter de mogelijkheid op

Uitslag slalom (combinatie): 1. Furuseth
(Noo) 1.36,89 (50,12 - 46,77), 2. Nilsson (Zwe)
1.36,90 (50,08 - 46,82), 3. GirardeUi (Lux)
1.37,65 (50,02 - 47,63), 4. Okabe (Jap) 1.37,66
(50,00 - 47,66), 5. Frommelt (Lic) 1.37,83
(49,96 - 47,87).

Snelle rentree
Michel Valke
datTjERDAM - Sparta verwachtjL, Wuchel Valke reeds zondag in de

tegen FC Den Haag
ge j*"lr»zetbaar zal zijn. De voormali-
re 'ntemational viel zondag bij zijn
te„ ree °P Spangen in de wedstrijd
jsen Willem II al na enkele minu-
blß geblesseerd uit. De ernst van devaltSUre valtmee'
0v& voriëe week door Sparta
tij ""genomen van het Franse Olym-

_i ? blijkt een scheurtje in
_h llnkerkuitspier te hebben. Na

de vertrek bij Sparta in 1979 speel-
{^■t^alke achtereenvolgens voor
Wo eyenoord en Olympique
vPl^

n> waar hij tussen de reservescrzeild raakte.

Panionios wil
Ab Fafié

AJ vT D„ Noor °leChristian Furu-seth heeft tijdens de wereldtitel-strijd skiën in Vail zijn concurren-ten verrast met een nipte zege bijhet eerste onderdeel van de kombi-natie, de slalom. De tengere Noordankte zijn overwinning aan eenperfecte tweede omloop. De eerstehad hij als zesde afgesloten. Furu-seth het de Zweed Jonas Nilssoneen-honderste seconde achter zichHet verschil met Mare Girardellidie als derde eindigde, bedroegdriekwart seconde. De beslissing
over de wereldtitel valt vrijdag bij
de afdaling.

Een aantal favorieten ging op de
eerste wedstrijddag voor de herengenadeloos onderuit. Olympisch
kampioen Hubert Strolz miste in de
eerste omloop een poortje en was
direkt kansloos. Zijn Oostenrijkse
teamgenoot Bernhard Gstrein
maakte een dure fout vlak voor de
finish van de tweede manche. De
Zwitser Pirmin Zurbriggen haalde
de streep beide keren wel. Zijn elfde
positie was echter teleurstellend.

f-A^ HAAG - Panionios heeft Ab
rj e

lie gepolst om trainer te worden.
F v°ormalige oefenmeester van
Gri _ oord is telefonisch door de
elfrf club benaderd. Panionios,* ac op de ranghjst, heeft momen-
tra,.»ee. Zweedse trainer onder con-
W staan'De club is echter niet te-
ï"ar-6n °Ver diens Prestaties.fié was eerder in Griekenland
lm„ _am bij AEK Athene en loan-

_n ~ " de eerste club werd hij na
tw P?ar, maanden ontslagen, bij de
d eede kon hij na de degradatie uit
Nooh_ °iSte afde"ng opstappen.oodgedwongen, aangezien hetnekse clubs uit de tweede divisietraint lestaan een buitenlandseamer onder contract te hebben.*£X.R_t- ij

_. „riekse avontuurslu!t Ppn . glei (AA Gent> werkte,
r°Pes CiUgk!er naar het Zuideu-
h^ meSl"'61"1 "Het is alleen
een «,

■yk Peilbaar. Ze doen ie&»berSniï?bi?ïng' maar he*
van gedachten .Ze *_** daSen laterbestfan vaV, veranderen. Dat het
'and onzeker^" trainer in Grieken"

NederlanH ! m?akt me niets uit'Vorige wïkn 1S dat niet anders"evenleiTs n n°g Werd Rinus Israël.
°ord, w PStrainei van Feven:
Fafié heeft ? de kant gezet'van tvvee N _Tfnee„s aanbiedingen
dehand fc i

d
Tfla„dse clubs achter

ger vem_S Utre£ht- waar Han Ber-
scheidne._ten D^ n Bosch. dat af-
in de oef. n"VanTheo de Jong,zijn
erland _f£meester uit Nieuw-Beij-
OP kortl tPr_r?sseerd' Fafie denkt
slissing te ne

n cc" definitieve be-

Italiaanse fans
ernstig gewond

I

BERGAMO - Bij on-
gereldheden na af-
loop van de voetbal-
wedstrijd Atalanta
Bergamo - Interna-
zionale in Italië is
een 23-jarige suppor-
ter van de thuisclub
ernstig gewond ge-
raakt. Hij werd met
twee messteken naar
het ziekenhuis ver-
voerd en is inmid-
dels geoperereerd.

Acht supporters van
Inter werden gear-
resteerd in verband
met deze zaak. Zij
zullen om diversere-
denen worden aan-
geklaagd. Ze worden
onder meer beschul-
digd van poging tot
moord, het veroorza-
ken van vechtpartij-
en en het bezit van
verdovende midde-
len.

" MARSEILLE -Olympique Marseil-
le heeft de Franse in-
ternational Eric Can-
tona wegens onbe-
hoorlijk gedrag voor
onbepaalde tijd ge-
schorst. In Sedan,
tijdens de wedstrijd
tegen Torpedo Mos-
kou, werd de speler
uitgefoten. Cantona
trapte daarop de bal
in de tribune, maak-
te een minachtend
gebaar tegen de
scheidsrechter die
hem berispte, trok
vervolgens zijn shirt
uit, gooide het op de
grond en verliet het
speelveld.

Zeventien jaar cel
voor schoonspringer

TAMPA - Schoonspringer Bruce Kimball is gisteren door een recht-
bank in Tampa veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeventien
jaarwegens het in dronken toestand veroorzaken van een auto-onge-
luk, waarbij in augustus twee kinderen werden gedood en vier ande-
ren zwaar gewond raakten.
„U moet zwaar gestraft worden", verklaarde rechter Harry Lee Coc,
tijdens deruim twee uur durende zitting. „U moet de consequenties
van uw gedrag ondervinden. Dronken achter het stuur zitten is een
ernstig vergrijp", aldus Coe. De 25-jarige Kimball won in 1984 bij de
Olympische Spelen in Los Angeles een zilveren medaille. In augustus
verloor Kimball in Tampa de macht over het stuur en reed in op een
groep voorbijgangers.
De affaire veroorzaakte grote opschudding in de Verenigde Stelen
omdatKimball weleen poging ondernam zich te kwalificeren voor ac
Olympische Spelen in Seoul. Hij faalde echter bij de selectiewedstrrj-
den." De Noor Furuseth passeert een 'Kipstange' op weg naarslalomzege.

Supercup leeft
niet in België
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I Wedden dat u te veel betaalt voor I
I t/w autoverzekering? I

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

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en 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, Nieuwstraat 22-24

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek
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«_mm_m^m_______» m m _______________________________«_«____
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m ' ÜbergröQen
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** :S *^V____l W^' _______ _r _^^aaaa\Wfl- . _< _?_____ _P____
F __■

Auch die _F __/ V _f ____!
„Kleinen" _^_| I^l __% ___i__P__L^___l

j abtso|^ _rs_kZ_T__J ____f?V_^______
_■ _» '__■ ____H____fl^_rT_^f_f__S PV__! ___■ \**^*Wf7aV4^m/k£ Q3lj■^s___L__lf__ Nacht- und______ ______ Unterwësche

Hemden bis
Kragenweite 54

ÉQualif
izierte

Fachberatung -■I B leistungsstarker■ I m Service.

_»_B»_B«M_i H^- t_t .WaaWkW ■11.4 ' »

AAPMFM HARTMANNSTRASSE 28-30HMOnCII AM ELISENBRUNNENS 0241/34571 1

nnOKLUUr n_^T"^- ~Mj~__J I\JV/V/l !Jry_ ■- '-«"«> ond_l!:2Li_-^-4Ji^——rö
________ l__l <8000,- "«" °077% 11*» Jl

' OMV BANK -BRUNSSUM -KERKSTRAAT 294
TELEFOON 045 -251043. oj\ ,—Nf—\<—ir-i r-, r_ « * ~_
Van 17.00-21.00uuren zaterdags van V. /| ( (_= kYi \V/ !■_ AI-IK
900-13 00uur 06-022 72 72 (gratis) ) J/f V_^l_l__l \_/ l_t__l _IX
VOORDELIG, DISCREET EN SNEL OOK / /jf I h*/ |sr__Hi_ t lA#__r__i<7
VOORAL UW VERZEKERINGSZAKEN, /^f/g VJ** "^culci W*****U's

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.
Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tol 04.00 u. Alle mog.
aanw.
PARADISO, Europaweg-
Nrd. 158, Landgraaf. 045-
-317032. Ma. t/m vrijd. va.
14 u.

Orale-sex
06-320.323.40
mmh nieuw 50 et. p.m.

Haar waanzin
grijpt je naar

de keel!
SM-Maniac
06-320.330.60

Soms is ze streng, soms
vernederend. Maar

' schokkend is ze altijd!
Luister zelf! 50 ct./m.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.
Live - Live - Live - Live

Sex-Box
50 et. p. min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live

Standje 555
06-

-320.325.55
50 et. p. min.

I Escortservice tel. 04490-
-| 23730. Ma. t/m zat. v.

20.00-5.00 uur.
06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.

Tieners
Nieuw - 06 - Nieuw

320.321.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers
Nieuw - 06 - Nieuw

320.323.10
10 meisjes, 100 verh. p.d.
Viditel p. 34010, 50 c. p.m.

06-sex
50 et. p. min.

Relax-Line
Betty *** Gratis foto's
06-320.320.06

★★★★★★★★★★★★★

Zevende hemel
Gratis surprisepakket
06-320.320.07

★★★★★★★★★★★★★

Sex Non Stop
Amanda vertelt

200 verhalen per dag
06-320.320.08

★★★★★★★★★★*★★

!!! Live !!!
Sex Relaxbox

Superheet
Strikt volwassenen

06
320.324.06

„DE JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma.-zo. v.

i 20-4 uur. 045-463943.
iZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.

't

Stoeipoesje
06-

-320.325.11
Like A

Virginü!
50 et. p.m.

pr~g~ir~SMufiïW)
De kletslijn waar jezeker

aan jetrekken komt
Bel voor 'n superkontakt:

06-mmp j
Bel snel, ik hou
het niet meer!
ÜErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

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

Ik vraag me af of ik een
NYMPHOMAANTJE ben?
06-320.325.12 - 50 et. p.m.
OH, LA, LA! Supersexy
avec Lise et Macha. 06-
-320.321.59 (50 c.p.m.).
PRIVÉ meisjes Selfkant
09-49-2456-1053, 's mor-
gens vanaf 08.00 u. |

Wij verstrekken alle
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L

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

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

1e hypotheken va. 6,2%

2e hypotheken
240 x 180 x 120 x

" 10000 97,- 107,- 132,-
-20000 194,- 215,- 265,-
-30000 291,- 323,- 397,-

-1 40000 388,- 431,- 530,-
I mits overwaarde
I Doorlopend krediet

mcl. rente theo- rente
p mnd. retische mnd

looptijd
5000 100,- 69 mnd. 0,97

11000 220,- 66 mnd. 0,87
16000 320,- 65 mnd. 0,83
20000 400,- 65 mnd. 0,83

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEKI mWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

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.

Nieuw - Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241
Geleen, 04490-45814

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

Tevens meisjes gevraagd.
Glibberen en glijden doe je
bij „DE GLIBBERBOX" -
06-320.325.36 - 50 c.p.m
Niet voor gewone praatjes,. maar voor geheime sex-af-
spraken.
Heb je al kennisgemaakt
met „DE KLODDERBOX"
'n echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof! Alles
mag. 06-320.325.14 - 50
c.p.m.
Wil je vreemd gaan? Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen om sex?
Bel „DE JEUKBOX" 06-
-320.325.16-50 c.p.m.
Neem 'ns een jongen of
meisje bij „DE BEURT-
BOX" 06-320.325.34 - 50
c.p.m. Sexcontacten zon-
der franje! Probeer 't!.

Afro/sex!
Zoenbabwe

06-320.325.22
Black porno!. 50 et. pm. Pb.208 - Utrecht

Jong, jonger
jongst!

Callcutta
06-320.320.13
Lolitasex 18 jr.

50 et. pm. Pb.208 - Utrecht

Nombre Hombre
voor 1001
nachten

06-320.320.23
Zo klaar!!!

50 et. pm. Pb.208 - Utrecht
Echte sex kent geen tijd Rl-
VERSIDECLUB E 9afslg
Echt Ohé en Laak, Dijk 2
Ohè en Laak 1oo mtr. voor-
bij camping de Maasterp
tel. 04755-1854.
Ook open op zat. en zond.
van 14-24 u., ma. t/m vr.
11-24 u. tev. meisje gevr.

Club
2000

Rijksweg Noord 22a,
Geleen

Tel. 04490-42315

Voor 'n goede
beurt-lijnü!

06-320.325.33
Sex! Sex! Sex!

50 et. pm. Pb.208 - Utrecht

Sex Hotline
06-320.320.22
Hot News

06-320.323.66
50 et. per min.

Men
Connection
06-320.324.14
Men Meet Men

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
üiheetjjj

320.325.02
macaber

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

PRIVÉ en escort, iedere
dag, 045-220866.
Heren opgelet, de dames
van CLUB EXCLUSIEF
zijn exclusief maar toch
niet duurder. Kom voorbij
en overtuig uzelf. Indus-
triestr. 13 Kerkrade-West.
Tel. 045-423634. Tev.
meisjes gevr. Intern gratis
mog.
Jonge VROUW I. benen,
volslank, ook v. privé,
04406-41916 v. 12 tot 20 u.
Neem 'ns een jongen of
meisje bij „DE BEURT-
BOX" 06-320.325.34 - 50
c.p.m. Sexcontacten zon-
der franje! Probeer 't!.

Nieuw privé
045-321038
Diana escortservice
045-215113

KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort.
Tev. meisje gevr. 045-
-228975.
Club Margo, met nieuw
S.M., saunamassage en 6
lieve dames. RIJKSWEG-
ZUID 1318, Geleen,
04490-48448. Tevens
meisje gevraagd.

Gezellige dames
bezoeken u discreet!
045-311895.

Spreek af met 'n lekker
boy! GAY! Date! Live! 06-
-320.330.18 (50 c.p.m.).
Privé bij JOLANDA met 6
sexy meisjes vanaf ’ 75,-;
04492-3198. Ass. gevr.
PRIVÉHUIS MICHELLE!
Eens in uw leven moet u er
zijn geweest, want daar
wordt het altijd een feest!
Ook deze week weer een
speciale verrassing? Tel.
045-228481.
CORINA, Angela, Petra,
Chamilla, Maria, Tanja,
Mariska. 045-227734.
Hete BLIKSEMS verwen-
nen u met??? Inl. 045-
-229718/224621.
Hallo, ik ben JOLANDA,
bel mij vanaf 10 uur. 045-
-721759.
Kies ze uit, die meisjes van
plezier! TIPPELLIJN 06-
-320.330.66 (50 c.p.m.).

r Tößtioßo/]
PE HEETSTE HOK r^éVAN NEDERIANPXJ]

Pittig en zonder J&S\ 1Jaboes na 21.00 uur.Qlg//^
I_________-_lÏ_I
NOBEL-ESCORT bij ons
gaan uw stoutste dromen
zéér discreet en hygiënisch
in vervulling. Bel 045-
-459597 van ma. t/m vrij.
CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921 Ge-
leenk
KIJKOTHEEK videoclub.
Leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067.
Bij privéhuis YVONNE zijn
8 lieve sexy meisjes die u
ontv. in lingerie. 7 dg.
geop. v. 11-24 u. Pr. va.
’75,-. 045-425100. Nu.
weer 2 nwe. klasse meisjes
aanw.
Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.
KATJA, Nicky en Tamara
privé en escort vanaf ’ 50,-
Tel. 045-423608.

Over echte eroth
Eroslijn: 06-- et.

N

Voor depuzzelaars
onder u

is de 10lernu af. '
Dwoon^m. 1088 Alsu_kd«ov<r»i*fvt»^.iwrft.t>j(fV«W. L - l'mïmti iiii^i.._«______

Dat is 'm dus, het aangiftebiljet inkomstenbelasting
1988. Niet zomaar een nieuw biljet, omdat we

weer een jaartje verder zijn. Maar een veranderd aan-

giftebiljet.
De volgorde van de vragen is bijvoorbeeld ver-

anderd, logischer geworden. Bovendien loopt de
Toelichting bij het aangiftebiljet van a tot z met de
vragen mee. U zult zien, 't wijst zich vanzelf.

Blijkt nu dat u er toch niet helemaal uitkomt,
ook niet met de Toelichting erbij, dan kunt u

altijd nog even de BelastingTelefoon bellen. Het kan
van 's ochtends 8 tot 's middags 5, van maandag tot

en met vrijdag.
Het nummer is 06-0543 en 'tkost u niets.De 70

voorlichters die aan de telefoons zitten, helpen u

dan weerop weg. Maar probeert u het eerst zelf. U zult
zien dathet best meevalt.

Belastingdienst

■ ■ . "_T_^■
„Ik kom direct! OK?!
FLIRT-LINE 33, super-
sexy! Bel 06-320.320.33
(50 c.p.m.).
GAY-CONTACT-SERVI-
CE! Maak ook nieuwe
vrienden! 06-320.330.21
(50 c.p.m.).

iek gesproken...
-320.321.22
:.p.m.

Sex Society's
Jonge meisjes 06-320.321.21

Meten met twee maten, va. 7-15 en 15-23 uur
's Nachts live sex 06.320.321.21

Va. 23 tot 7 uur (boven 18 jaar)
Harde taal 06-320.325.21

Alleen voor tuig
Let-it-be-zar 06-320.324.21

Poedelnaakt! Het is een mirakel
Sexschandaal 06-320.324.31

Alsmaar nat houden die handel
Live spektakel 06-320-324.41

Zelfs het waterbed werd zeeziek
50 cent per minuut

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
Grijp je kans en laat je eens

opwarmen door 9 frisse jongens!
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongensdie maar één gedachte hebben.
50 et/min.

06-320.323.01
Wie weet, misschien maak je wel

een afspraakje...
Bel snel de

Babbelbox!
Op de Babbelbox ontmoet je mensen 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
De box v. mooie meiden en leuke jongens(50 et. p.min.)

Flirt-Box 06-320.330.01

Direkt, snel sex-contact!
LIVE-AFSPRAAK-LIJN!
Bel 06-320.320.55 (50
c.p.m.).
Unieke, snelle contacten
„EROTISCHE-afspraken-
lijn". 06-320.325.80 (50
c.p.m.).

rÜ GAY-ANONIEM |

LUISTER MEE...WATMANNEN VER-
TEREN AAN./. R-EL&ANDRE'

Jj GAY-ESCORT |
W 06-320-323-0. |

VOOR BELEVENISSEN EN
NUMMERS VAN -ALL-BOYS!!

K. ÖIM MEEST.B »<\ARTIK ■¥r06'320-323-05-
ONDERDANIGE SUAF.ES EN DE"
BEK-NDSTH HOMO-HEESTER

jU.6AY-PHONE |m 06-320422-06 \
DE MEEST OPWINDENDE

SPETrERLUM,.,.

iIGA. CONTACT-OUiB I
ff 06-320-322-07 1

MANNEN OP ZOEk WAAR EEN
REIATIE/VEPtUEN OVERZichzélf

OA* ♦ NACHT jW.T f HIN»-T

DIANA escort en privé
zoekt wegens drukke
werkzaamheden enkele
leuke meisjes. 045-
-215113.

VERA privé. Tel. O 4"

5818. __->
U de kater???
Wij de poesü!
de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Gele^
04490-42313.

Geopend ma. t.m. vrij'

24 u., zaterd. 10-18 u
tev. meisjes ggv_--£

Buro ELVIRA pnVéadr*
.bemid. ’ 25- P-a%
Tel. 045-419384. msC
gevr. ■<{
Nieuw EVA va. IS-00,^
Tel. 045-419394 te^
ass. gevr. ■£
PRIVÉ Nathalie, Mo? „
vanaf 12.00 t/m 20.0"
Tel. 045-723029._ .-.

Nieuw escort^Het adres voor ,cc"
meisje, bij u thuis,

’ 100,-all-in--06521-27896.
CONTACTBUREAU r
Maastricht. Bemiddel"^privéadressen. Tel-
-635264. -*Escort

met jonge exotisch
meisjes. Tel. 04746j3V
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Geboren optimist stelt zich vaak te kwetsbaar op

" Alle Maastrichtse spor-
ters, die een Nederlanse titel
in dewacht sleepten in 1988,
werden gehuldigd door wet-
houder Corten (rechts).

stadsmedailles die terecht kwa-
men bij: Maastrichtse biljartver-
eniging, het tafelvoetbalduo
Haagmans en Liebens, kegelclub
Alle Neuge, Simone Augustus
(kano-sport), Paul Kuypers (ka-
no-sport) en Ton Martens (tae-
kwon-do). Voor het eerst in de
sportgeschiedenis van Maas-
tricht kwamen dit jaar ook twee
Nederlandse juniorenkampioe-
nen in aanmerkingvoor de bron-
zen stadsmedaille.

Zwemster Jonita Westheim en
Nederlands wielerkampioen op
de weg Patrick Strouken viel
deze eer te beurt. De wethouder

had verder nog een envelope
voor de Maastrichtse sporters die
net niet de Olympische selectie
hadden gehaald te weten Mark
Weijzen, Ingrid Moers en Jean
Goessens. Ook Marga Koeman,
zij maakte wel deel uit van het
Nederlands goalbal-team tijdens
de para-olympics, behoorde tot
de gelukkige ontvangers van een
envelope.Daarnaast waren er zes zilveren

MAASTRICHT - De Maastricht-
se sportsstichting hield gisteren
de jaarlijkse kampioenenhuldi-
ging. In deGeusselt sporthal kre-
gen niet minder dan 350 sporters
de kampioensspeld uitgereikt.
Daarnaast kon wethouder Frits
Corten een bijzonder groot aan-
tal Nederlandse kampioenen
huldigen. De gouden stadsme-
daille werd uitgereikt aan Piet
Litjens (Maastrichtse Lucht-
vaartclub) die in '88 voor de vijf-
tiende keer in zijn carrière Ne-
derlands kampioen vrije vlucht
A-l werd.

UITWERPEN - Jan Timman vervolgt vandaag in Antwerpen
%tocht langs het smalle pad en Nederland houdt de adem in.
ü* ambitie wereldkampioen te worden en de verwachting van

alweer jaren geleden overleden Max Euwe waar te maken, is
jjfnog altijd, maar wordt niet meer uitgesproken. Het smalle
N is ook de titel van het boek, waarmee Timman de teleur-

van het afgelopen jaar van zich heeft afgeschreven.

principe over slechts zes partyen.
Zon korte match eist veel van de
zelfdiscipline van de schakers. Eén
fout is wellicht beslissend, of in elk
geval moeilijk goed te maken.

De kwaliteit van de voorbereiding
kan daarbij doorslaggevend zijn.
Die van Portisch zal zonder twijfel
grondig zijn geweest. Hij heeft de
hulp van zijn landgenoot Istvan
Csom. Timman speelde een oefen-
tweekamp tegen Tal (verloor die
met 2 1/2-3 1/2)en ging vervolgens

in retraite met zijn oude bekenden
Vlastimil Hort en UlfAndersson.
Mocht de tweekamp na zes partijen
onbeslist zijn, dan volgen nog twee
partijen. Is de stand dan nog geüjk
dan wordt de bedenktijd ingekort:
een uur, een half uur, een kwartier
tot de beslissing is gevallen.Alle be-
trokkenen vinden dat een weinig
elegante oplossing; maar nog altijd
beter dan de hulp in te moeten roe-
pen van de roulette, zoals zes jaar
geleden gebeurde bij de match
Smislov - Hübner.

Amerikaan sloot contracten met Coors en ADR

Le Mond in de fout
2 zege op Lajos Portisch - iets

l^rtoe de meeste insiders hem in
2*t achten - zou de de 37-jarige
P°tmeester dichter in de buurt
jj* _en van de top, maar de kloof
gift groot. De eeuwig ruziënde
w^Parov en Karpov hebben elkaar
whun eindeloze tweekampen ver
getild boven het niveau van de. Jcurrentie, terwijl Timman in on-
verheid verkeert over de eigenV.

vallers en Timman valt weg uit de
groep van vijfentwintig, die het gro-
te geld verdienen.

Zo staat er ook de komende twee
weken in Antwerpen veelvoor Tim-
man op het spel. De kwartfinale-
plaats verdiende hij vorig jaar aan
het eind van zijn goeie periode, toen
hij in deCanadese plaats St.John de
tweekamp tegen Salov met 3 1/2-2
1/2 won. Portisch plaatste zich daar

Imet dezelfde score ten koste vanleen andere Sovjetrussische deelne-Imer: Rafael Vaganjan.

Start met zwart
ANTWERPEN - JanTimman zal met de zwarte stukken beginnen in
detweekamptegen de HongaarLajos Portisch. De loting voor de par-
tij uit de kwart-finales van de kandidaten tweekampen vond gisteren
in Antwerpen plaats. Vandaag wordt de eerste partij gespeeld. De
tweekamp uit zes partijen wordt dan voortgezet op woensdag, vrij-
dag, zaterdag, maandag en woensdag.

werij Coors, een tweede bij de Bel-
gische autoverhuurder ADR. Vol-
gens de reglementen mag een be-
roepsrenner wel voor meer spon-
sors rijden, maar niet twee contrac-
ten sluiten. De Amerikaanse oud-
Tourwinnaar heeft bij zijn zucht
naar veel geld de pech dat de uitzon-
deringsregel niet meer bestaat.

DEN HAAG - Greg Le Mond staatvoor een nieuw seizoen vol narig-
heid, als hij niet snel zijn sponsor-
zaakjes in orde brengt. Hij tekende
voor dit wielerjaar twee contracten:
een bij de Amerikaanse bierbrou-

internationale wedstrijden te rijden.
Kiest hij voor de Amerikaanse geld-
schieter dan moet hij zijn ploeg als-
nog aanmeldenbij de FICP, de prof-
sectie van de wereldwielrenunie
UCI. In dat geval blijft hrj hoe dan
ook verstoken van de grote wed-
strijden als de klassiekers en de
Tour de France, want dieploeg staat
niet bij de eerste twintig op de we-
reldranglijst.

Revanche
Een overwinning op Portisch biedt
uitzicht op een revanche tegen Joe-
soepov. Als deze tenminste van
Spraggett wint. De gevreesde Ana-
toli Karpov büjft in dat geval nog
even buiten beeld. Hij is samen met
Hjartarsson en Speelman, die ge-
wonnen heeft van Short, ingedeeld
in de andere halve fïnale-groep.

,k het topjaar 1987 met overwin-
g - in Amsterdam, Tilburg en be-
F> 1988 de zege in Linares, is het
r^kkelen geweest. Zijn collega's
j^akteriseren Timman als een ge-
Lfen optimist, die zich dikwijls te
JJ^tsbaar opstelt. Soms bemerktJhet gevaarpas als hij albezig is te
biezen.

Dramatisch
derde plaats als beste van het

s^ten achterK. enK. heeft de Am-
tj^damse grootmeester moeten in-
(C-ten voor een elfde positie. Nog
J^iatischer is het hem in de strijd

de wereldbeker vergaan. Als vi-
j/Voorzitter van de grootmeester-
j^ociatie werkte hij mee aan de

cir _ jaar begonnen tweejarige cy-

8* Matste plaats in Belfort, vooraf-gaan door een twaalfde positie in
jj. sel en gevolgd door de zevende

' si»^ in Reykjavik, maakten zijn po-
,* wankel. Nog zon reeks tegen-

Joesoepov was de muur, waarop
Timmans eerste poging uiteindelijk
stukliep. De weg naar het debacle
van Tilburg liep toen via de succs-
sen van Taxco en Montpellier. De
consequentie van een eventueel
verlies in Antwerpen is het opnieuw
moeten beginnen: zone-toernooi,
interzonetoernooi, kandidatenmat-
ches. Heel dat lange smalle pad, dat
volgens Timman meer teleurstel-
ling dan vreugde oplevert en dat hij
pas één keer met redelijk succes
heeft afgelegd.

Van onze medewerkerTHEO KEYDENER

Volgens FICP-voorzitter Hein Ver-
bruggen zullen de aangestelde com-
missarissen de handel en wandel
van Greg LeMond nauwlettend vol-
gen. „Als zijn trui niet reglementair
is, kan hij niet starten. Gebeurt dat
toch op een of andere manier dan
kost de eerste overtreding driehon-
derd gulden, maar de boetes kun-
nen hoog oplopen en uiteindelijk
uitmonden in schorsingen."

Verlenging in
schaaktweekamp

Tot twee jaar geleden mochten ren-
ners uit zogenaamde sponsorarme
landen - Denemarken, Verenigde
Staten, Zwitserland - wel dubbele
contracten afsluiten. Die regel werd
afgeschaft door het misbruik, dat
bijvoorbeeld de Zwitser Urs Freuler
er van maakte. Hij streek een kapi-
taal op in een Italiaanse ploeg en
pakte in eigen land nog eens een
paar ton van een privé-sponsor. Le
Mond kan kiezen uit twee oplossin-
gen. Hij gaat rijden voor een van de
twee ploegen, of beide ploegen wor-
den samengevoegd, waarbij beide
merken even groot op het shirt ko-
men te staan. Co-sponsorskomen er
in dat gevalbekaaid vanafen mogen
alleen nog klein op het shirt komen.
Dit is gedaan om de hoofdsponsor,
of de twee hoofdsponsors te be-
schermen.

In België werd vorige week bekend
dat LeMond het meeste geld in
Amerika verdient en de Belgische
ploeg alleen nodig heeft om de grote

QUEBEC - De zesde partij voor de
tweekamp in de kwartfinales van
het kandidatentoernooi tussen de
Canadees Kevin Spraggett en de
Sovjetrus Artoer Joesoepovis in re-
mise geëindigd. Daardoor bleef de
stand gelijk (3-3) en is een verlen-
ging van twee partijen noodzakelijk
geworden. Het eerste extra duel
staat voor dinsdag in de bibliotheek
Gabrielle-Roy op het programma. Is
er na de verlenging nog geen beslis-
sing gevallen dan volgt een semi-
snelschaakpartij met een uur be-
denktijd, daarna eventueel een met
een halfuur en tot slot zoveel partij-
en met een kwartier bedenktijd als
noodzakelijk is om een winnaar te
krijgen.

Kloppenburg
als elfde
geplaatst

ZOETERMEER - Mirjam Kloppen-
burg is als elfde geplaatst voor het
Top Twaalf tafeltennistoernooi, dat
van 3 tot en met 5 februari in Charle-
roi wordt gehouden. Eerste staat de
Sovjetrussin Flioera Boelatova,
voor de Westduitse Olga Nemes en
de TsjechoslowaakseMarie Hracho-
va. Kloppenburg wordt begeleid
door bondscoach Jan Vlieg en Pe-
ter-Paul de Vrindt van Scylla fun-
geert als trainingspartner.

Bij de heren voeren vier Zweden de
lijst aan, achtereenvolgens Appelg-
ren, Waldner, Lindh en Persson. Op
vrijdag 3 februari worden twee ron-
den afgewerkt, zaterdag 4 februari
staan vijfpartijen op het schema en
zondag 5 februari zijn de laatste vier
ronden.

Deelnemersveld: dames: Boelatova (Sov),
Nemes (BRD), Hrachova (Tsj), Goergoelts-
jeva(Bul), Badescu (Roe), Batorfi (Hon), Ka-
salova (Tsj), Popova (Sov), Urban (Hon), Sa-
farova (Tsj), Kloppenburg (Ned) en Fazlic
(Joe).'Eerste reserve: Wang (BRD). Heren:
Appelgren (Zwe), Waldner (Zwe), Lindh
(Zwe), Persson (Zwe), Grubba (Pol), Ku-
charski (Pol), Mazoenov (Sov), Douglas
(Eng), Rosskopf (BRD), Klampar (Hon), Ga-
tien (Fra) en Böhm (BRD). Eerste reserve:
Lupulescu (Joe).

De met wit spelende Spraggett,
slechts 43e op de wereldranglijst,
had voortdurend het initiatief. Joe-
soepov (zestiende van de wereld)
was gedwongen secuur te spelen
om zeker te zijn van remise. Na zijn
34e zet bood de Canadees remise
aan. De winnaar van de tweekamp
plaatst zich voor de halve finales.

Portisch brengt niet alleen meer ja-
ren - hij is 51 -, maar ook veel meer
ervaring in matches mee. In de klei-
ne dertig jaar, dat hij aan het hoofd
staat van de gerenommeerde Hon-
gaarse school, heeft hij al achtmaal
deelgenomen aan kandidaten-toer-
nooien. Tweemaal bereikte hij de
halve finales: in 1977 en 1980. Tot
een strijd om detitel heeft dat nooit
geleid. De welgemanierde, uiterst
punctuele Hongaar miste net dat
beetje herkenbaarheid, dat zo type-
rend is voor extravagante types als
Fischer en Kasparov.

sport kort
} pEBBLE BEACH - De Ameri-can Mark OMeara heeft in Peb-
'e Beach een met een miljoen
j°uar gedoteerd pro-am golf-
°emooi gewonnen. Hij kwam
d°nd in 277 slagen, één minder2? 1! zijn landgenoot Torn Kite.
f e eerste prijs was 180.000 dollar
lClfca 375.000 gulden).

7. MIAMI - Op de lijst van ver-
wensten in 1989 bezet Brenda
!c nultz bij de tennisdames de

,*fnde plaats met 24.046 dollar
ff'm 50.000 gulden). Eerste is de

Steffi Graf, die in de
maand van het jaar 140.120

«ollar (circa 300.000 gulden) bij-
sloeg.

lotto/toto

Discipline
Timman, die in de 48 onderlinge
partijen een positieve score heeft
opgebouwdvan 26-22, weet uit erva-
ring, waar het de Hongaar aan
schort: „Zijn kennis van de openin-
gen is fenomenaal. Maar is dat sta-
dium gepasseerd, dan speelt hij be-
duidend minder sterk." Het is alsof
ijzeren discipline, waarmee de Hon-
gaar jarenlangacht uur per dag aan
de schaakstudie wijdde, de creativi-
teit heeft ingeperkt.

Stefan Edberg
niet naar

Rotterdam

Mecir en Chang
Haar Rosmalen

het ; . ~~ De organisatoren vanHo.' Y ltatle grastennistoernooi in
hehK 13 en' van 13 tot en met 18 juni,
tfact_n,4Weer twee sPelers gecon-
de t " voor hun evenement. Met
fl _lSJfu owaak Müoslav Mecir,
telstH_ J d 5 °??n Australische ti-
MicÏÏ .' __de AmerikaanWel Chang z-n de afgelopen
Serd. - fvereenkomsten getekend.*la£_ er_e _al de Zwitser Jakob
1 asek en Michiel Schapers vastge-
d°en h«

h*et , invitatie-toernooiCvl7te keer acht spelers
Waatsen hnfftVler n°g te vergeven
°Pen l_ Jf er een °Pen tot dee kamPi°enschappen, inj^Weken voorafgaande aan Rosra-

Dat proces heeft weinig te maken
met leeftijd. Kortsjnoj, Smislov en
Botwinnik waren ouder toen zij nog
adembenemende strategische wen-
dingen bedachten. Hoe weinig leef-
tijd ertoe doet, bewees Portisch ook
zelf het afgelopen jaar.Met een sco-
re van acht en een half punt uit elf
behoorde hij tot de absolutetoppers
van de schaakolympiade in Thessa-
loniki.

ROTTERDAM - Stefan Edberg zal
niet spelen in het Grand Prixtennis-
toernooi dat van 6 tot 12 februari in
Rotterdam wordt gehouden. De 23-
-jarige Zweed zal op medisch advies
ten minste twee tot drie weken vol-
ledigerust moeten houden. Edberg,
de „lijstaanvoerder" van het Rotter-
damse toernooi, heeft vorige week
bij de Open Australische kampioen-
schappen de strijd moeten staken
wegens een rugblessure.

Limburgia
ontvangt
Sittard

BRUNSSUM - Vanavond, 19
uur, wordt de competitiewed-
strijd in de hoofdklasse C tussen
Limburgia en Sittard gespeeld.
Deze wedstrijd zou oorspronke-
lijk aanstaande zondag worden
verspeeld maar is met het oog op
carnaval vervroegd.

door dik
bruynesteyn

DEN HAAG - In de sportprijsvragen van
het afgelopen weekeinde wordt drie keer
één eerste prijs uitgereikt. Resultaten: Lot-
to 4: eerste prijs, een winnaar f. 354.122,20
bruto; tweede prijs, vier winnaars f.
37.500,00 bruto; derde prijs, 123 winnaars f.
1261,40bruto; vierde prijs, 5048 winnaars, f.
30,70; vijfde prijs, 67399 keer f. 5,00. Toto 4:
eerste prijs, een winnaar f. 21.497,20 bruto;
tweede prijs, zes winaars f. 2386,50 bruto;
derde prijs, 263 winnaars f. 136,20.Toto-Ge-lijk 4: eerste prijs, geen winnaar; tweede
prijs, twee winnaars f. 169,60, derde prijs, 40
winnaars f. 47,40; vierde prijs, 685 winnaars
f. 4,40.

LINDENHEUVEL - De gevleugel-
de woordenvan nieuwbakken voor-
zitter John Maessen, werden over-
schaduwd door de emotie en teleur-
stelling die sprak uit de speech die
sponsor Pierre Boels hield, bij de
presentatie van de wielerclub De'
Ster. In zrjn betoog, stelde Boels dat
de gang van zaken rond de be-
stuurswisseling in de club, enkele
weken geleden, en de wijze waarop
er mensen aan de kant gezet waren,
geen genade in zrjn ogen konden
vinden.

medegedeeld. Met ex-voorzitter
Twan Smets had ik een goede sa-
menwerking. Tegen de huidige
voorzitter heb ik niets. Ik ken die
man zelfs niet eens".
Boels bezig aan zijn zesde sponsor-
jaar stelde verder: „Met blijdschap
heb ik zes jaren deze wielerclub ge-
sponsord en ik zal zeker het restant
van dit tienjarige contract uitdie-
nen, ondanks de problematiek
rondom de naam Boels. Mag ik
straks alleen nog maar een gekleur-
de streep op het wielershirtje zetten
dan zal ik dat doen en de club blij-
ven steunen".
Voorzitter John Maessen keek raar
op toen Boels over de bestuursaffai-
re begon. Hij weigerdeom commen-
taar op de uitlatingen te geven.

Sponsor hekelt
bestuursmutaties

Presentatie wielerclub De Ster # Het peloton van wielerclub
De Ster tijdens de presentatie.

Foto: PETER ROOZEN

„Daar is het hier niet de gelegenheid
voor. Straks tijdens een bestuurs-
vergadering zullen wij het over deze
kwestie zeker hebben. Overigens is
een sponsor geen bestuurslid en
heeft derhalve niets te maken met
eventuele bestuursmutaties."
De renners van de Geleense wieler-
club zullen aan een uitgebreid wed-
strijdprogramma in zowel binnen-
als buitenland deelnemen. Wieler-
club De Ster Pierre Boels verhuur-
centrum heeft momenteel ruim ze-
ventig leden.

„Ik heb dit alles uit de kranten moe-
ten vernemen. Mij is hierover nietsDe tweekamp in Antwerpen gaat in

Limburgse selectie
handboogschutters

b»>idATPH.uoor de spelersvak-
l99o on de nffW grast°ernooi in
derk omff-°slClel_ wedstrijdkalen-
.au H.Hand1!311 heeft voor het bv".vffi Sportief, de organisa-
ve S„Ven,ement' veel positie-

* _vXhnr.geh?d- Vier ër°te bc-

* hoorns.. Cc.hoaangemel_ °m
c°mbinati« , _ c°-sPonsor ofeen
D*ecteu Pau? K^ te fungeren-
nenkort do U/?ster ho°Pt bin-degeïnte?eSSeerHrharVdelin^n metdresseerden af te ronden.Zeker is j

aan het W-°ok de NOS aandachtroePorgan?Sat°ol Zal geven. °e om-gelopenwSaVe verklaarde zich af-
zendtijd aan h J_ Principe bereidden. net toernooi te beste-

HEERLEN - Voor de interland
handboogschieten tussen Rhein-
land en Limburg op zondag 12 fe-
bruari in Krefeld zijn de volgende
schutters geselecteerd: Heren:
M.Camps, Ysselsteyn; H.Schmitz,
Midden-Limburg; B.Hendrickx,
Swalmen; L.Pelsers, Beek; P.Schil-
lings, Cadier en Keer; H.Simons,
Roermond; J.Schuman, Sittard en

A.Wollenberg, Elsloo. Dames: L.
Engelen, Stem; M.v.d. Looy, Mid-
den-Limburg; J.Steegmans, Venlo
en E.Cremers, Sittard. Veteranen:i
G.Wolfs, Eysden; H.Willems, Venlo;
N.van Nierop, Helden en H.Frans-
sen, Brunssum. Junioren: B.Camps
en J. van Wylick, Ysselsteyn; R.Loe-
nen, Leunen en E.M.Janssen, Eys-
den.
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Maastricht huldigt kampioenenVan onze medewerker
THEO KEYDENER

Smoke Eaters dat toen arbitraal
onderuit gehaald werd, zal zich
in Geleen zeker willenrevanche-
ren voor dit feit. Voor manager
Huub Notten is er voldoende
perspectief met betrekking tot
die tweede plaats.

Eaters strijdt om
laatste finalekans

De Trappers, die in de beker-
kompetitie moeizaam opgang
kwamen, lijken in de play-offs
als herboren. Een minimaal aan-
tal aan bonuspunten werkten zrj
in de play-offs binnen de kortste'
keren weg. De Brabanders na-
men na een succesvolle start
zelfs de eerste positie op de rang-
lijst in. Bekerwinnaar Nijmegen

„Het is voor beide teams barsten
of buigen. Ze zullen er alles aan
doen om de winst binnen te ha-
len. Ons team heeft een motiva-
tie om van te watertanden. Maar
Smoke Eaters zal het moeilijk
genoeg krijgen. De beste winst-
kansen schat ik voor Smoke
Eaters in al zal het verschil in
doelpunten tussen beide teams
minimaal zijn".

werd een nederlaag toegebracht
evenals de huidige play-offskop-
loper Rotterdam.
Smoke Katers heett ecnter met
de Trappers nog een rekening te
vereffenen. In deTilburgse Pelli-
kaanhal dankte zij de 8-3 neder-
laag enkele weken geleden aande dubieuse arbitrage van
scheidsrechter Van Agtmael.

GELEEN - Smoke Eaters speelt
donderdag 20 uur in het Glaner-
brookijsstadion het sleutelduel
tegen de Agpo Trappers. De Til-
burgers en Smoke Eaters delen
Momenteel de derde plaats in
deze uitermate spannende play-j
°ffs. De winnaar van dit duel
"laakt nog kans op de tweede
Plaats. De achterstand op nutn-
toer twee, Spitman Nijmegen, is
"iet maar een punt en zeker te
overbruggen. Verliesvan Smoke
Eaters houdt in dat de ploeg uit
peleen kansloos is voor een fina-
teplaats.

Timman gaat verder
op het smalle pad

Limburgs dagblad

turbo's tobsport



] f basketbal J
HEREN
Eredivisie
Donar-R. Giants 100-88
Oraca's-Canadians 93-84
Akrides-DAS 74-78
R. Giants-Akrides 110-97
Den Bosch-Donar 110-93
D.Helder-Rotterdam 76-48
Canadians-Weert 92-77
DAS-Orca's 76-73

Eerste divisie B
Virtus-Wyba 89-83
Lokom.-Springfield 97-60
Kimbria-Wilskracht 70-69

Rayon hoofdklasse
PSVAIm.-Attacus 75-71
Eindhoven 2-SVH
Black E-OBC Oss 77-81

Overgangsklasse B
Tantalus-Dunatus 94-61
J. Giants-Brunssum 100-57
Weert 2-Flash 2 114-66
Braggarts-Titanus 70-55
Kimbria 2-Rush 69-71

Eerste klasse A
Braggarts 3-Weert3 74-78
Braggarts 2-Brunssum 2 95-79
Kimbria 3-Aeternitas 57-60
Kepu St.-Kimbria 4 78-59
Tweede klasse A
Bumpers 2-Dunatos 2 50-84
Springfield-Boemerang 84-36
Landgraaf-Weert 4 74-68
SuperS.-J. Giants 2 64-67
Olympic-Timson St. 47-80
Archers-TSM All St. 52-79
Derde klasse A
Alley O. 2-Kambria 5 76-58
Braggarts 4-Alley O. 60-63
Braggarts 5-KepuSt. 2 43-65
Kepu St. 3-BSM 2 59-123
Derde klasse B
Aeternitas 3-Weert 6 44-57
Weert5-Timson 2 49-41
J. Giants 3-Aeternitas 2 40-176
Patrick 2-SuperS. 2 63-62
Hoppers 3-Patnck 55-77
DAMES
Rayon hoofdklasse
Agon-Flash 2 63-76
Attacus-Black E. 2 36-74
Springfield-Mates 36-46
ERP'7O-Souburg ' 65-62
Braggarts-Paulus 55-54
Kimbria-Marathon 51-61

Overgangsklasse B
Tantalus-Quo Vadis 41-46
Aeternitas-Kimbria 2 39-42
PSV Alm. 2-KepuSt. 65.1
Lieshout-Rusch 46-43
Vido-Weert 40-47
Dunatos-OBS Oss 45-52

Eerste klasse A
Bumpers-Dunatos 2 90.0
Springfield-Boemerang 69-24
Alley O.-J. Giants 41-50
J. Giants 2-Aeternitas 2 46-60
Kepu St. 2-Olympic 56-27
Braggarts 2-BSM 57-46

l zaalhockey J
Heren
promotieklasse B
Tegenbosch-Leonidas 12- 4
Venlo-Den Bosch 14-12
Den Bosch-Tegen bosch 11-6
Kieviten-Venlo 6- 5
Eerste klasse
Concordia-Forward 8- 5
Maastricht-Best 10- 8
Tweede klasse A
HUAC-Hopbel 4- 7
Blerick-HUAC 10- 4
Horst-Geldrop 6-10
Hopbel-Uden 8- 6
Derde klasse A
HOD-Tegelen 8- 4
Geleen-Gemert 5- 0
Heerlen-Venray 9- 6
Tegelen-HOD 7- 3

Dames
Eerste klasse
HMHC-EMHC 4- 9
HOD-Rosmalen 9- 8
HMHC-Uden 13- 0
Rosmalen-EMHC 8- 9
Venlo-HOD 5- 2
Tweede klasse A
DVS-Maastricht 7- 8
Racing-Horst 11- 2
Tegenbosch-DVS 8- 0
Maastricht-Son 7- 4
Derde klasse A
Geleen-Geldrop 7- 9
Heerlen-Concordia 5-12
Tegelen-Deurne 3- 2
Vierde klasse A
Blerick-Bosdael 12- 2

f badminton
Uitsl.en eindst.Limb.badmin-
tonteams in bondscomp.
Hoofdklasse.
DeRitte-Victoria 6-5
Zijderveld-Drop Shot 7-4
Eindstand degradatiepoule.
l.DropShot 6-11
2.Zijderveld 6-11
3.Victoria 6- 9
4.DeRitte 6- 5
Eerste klasse afd.4.
Espe-Nuenen 4-7
Whippet-Arnhem4 7-4
Vught-Boxtel 8-3
United Venlo-Weert 9-2
Eindstand.
I.United Venlo 14-38
2.Nuenen 14-33
3.Vught 14-28
4.Espe Heerlen 14-27
s.Boxtel 14-21
6.Arnhem4 14-15
7.Whippet 14- 7
B.Weert 14- 2
United Venlo kampioen;
Whippet en Weert degraderen.
Tweede klasse afd.B.
KBC'67-Geldrop 2 4-4
WIK Sittard-Schijndel 2 3-5
United 2-Victoria 2 2-6
Eindstand.
T.Victoria 2 12-20
2.Carvin 12-17
3.Schijndel2 12-15
4.WIK Sittard 12-11
s.Geldrop2 12- 9
6.K8C67 12- 7
7.United2 12- 5
Victoria 2 kampioen; United 2
degradeert.
Derde klasse afd. 15
KBC'67 2-Geldrop 3 3-5
Oss 2-Ofympia's6 3-5
Roermond 2-Schijndel 3 3-5
Carlton'Bo 2-Hoogskoor 3-5
Eindstand.
l.Schijndel3 14-28
2.olympia Tegelen 14-19
3.Geldrop3 14-16
4.0552 14-15
5.Roermond 2 14-14
6.K8C67 2 14-11
7.Hoogskoor 14- 8
B.Carlton'Bo 14- 1
Schijndel 3 kampioen; Hoogs-
koor en Carlton degraderen.
Derde klasse afd. 16.
Espe Heerlen 2-WIK 2 4-4
Whippet 2-Carvin2 5-3
Roermond-Geldrop 4 5-3
BC'67-Victoria 3 3-5
Eindstand.
1.Roermond 14-26
2.Victoria 3 14-21
3.8C67 14-20
4.Geldrop4 14-12
s.Espe Heerlen 2 14-11
6.Whippet 14-10
7.Carvin2 14- 8
B.WIK Sittard 2 14- 4
Roermond kampioen; WIK en
Carvin 2 degraderen.
Vierde klasse afd.22.
KBC'67 3-Gestel 4-4

Nuenen 3-Schijndel 4 5-J
BC Cuyck-SteUa Maris 8.
Eindstand.
l.BßCuyck 12-2'
2.Nuenen3 12-1!

I 3.80xte13 12-li: 4.Schijndel4 12-11
I s.SteUa Maris 12-<6.Gestel 12-'7.K8C67 3 12- 2

' BVC Cuyck kampioen
KBC'67 degradeert.
Vierde klasse afd.23.
Carvin 3-Someren 6-2
Whippet3-Bocholtz 2 6-2
Roermond 3-GoodLuck 7-1

' United 3-Budel 6-2
Eindstand.
1.United Venlo 3 14-24
2.Carvin3 14-23
3.Someren 14-20
4.Bocholtz 2 14-12
5.Whippet 3 14-10
6.Budel 14- 9
7.Roermond3 14- 7
B.GoodLuck 14- 6
United Venlo 3 kampioen;
Good Luck degradeert
Vierdeklasse afd.24.
Bocholtz-Scarabee 5-3
Geldrop 5-Stein 6-2
Weert 2-Panache 5-3
United4-'tRoat 7-1
Eindstand.
l.Bocholtz'77 14-2J
2.Stem 14-U
3.Weert 2 14-1«
4.United Venlo4 14-12
s.Geldrops 14-11
6.Panache 14—IC
7.'tßoat 14-1C
B.Scarabee 14- 1
Bocholtz BC kampioen; Sea
rabee degradeert.

/ sportschieten ]
Nederlandse Bond voor
Sportschutters
Hoofdklasse Pluim.
't Hofke-Juliana 829-818
Diana'sB-Palet 827-809
S.VH.-St.Lambertus 848-844
De Missers-t Centrum 839-827
S.VT.-5.V.H.2 814-815
Dr Sjeet-De Missers 2 828-824
IA pluim.
Diana'Bo-Nova 822-822
Robin Hood-S.V.K. 827-835
5.V.T.2-Hattrick 811-815
E.K.S.V.-Lee Enfield 818-801
t Centrum 2-E.H.P.S. 818-799
St.Lambertus 2-DeKeulsteeg

814-824
1.8. pluim.
Willem Teil-DeMissers 3

823-826
DeLeeuw-Revanche 820-818
S.VH.3-DeTreffers 831-811
Juliana 2-Emma Boys 811-794
De Meuser-Ter Linden

813—834
LukRaak'Bs-Heros'79 832-817
I.C. pluim.
Gluck Auf-St.Hubertus

809-825
Franciscus-Fortuna'72 806-818
Sparta-'t Trefpunt 816-816
Vizier-JohnWayne 820-819
Reunie-Dr Sjeet 2 815-805
2.A.pluim.
OudRompe-DeSchutters

798-80S
't Pluimpke-Hoensbroek

802-801
S.VE.-De Prins 785-811
R.W.8.'27-St.Brigid 801-822
'tTrepke-5.V.T.3 815-814
2.8. pluim.
De Roos-St.Hubertus 2

791-815
Diana'Bo 2-Op deKamp

794-79:
Trianon-D'r Sjeet 3 798-79S
R.K.W.B.C.M -Robin Hood 2

783—81-
Tjoba-SV.K.2 805-82:
2.C. pluim.
Luk Raak'Bs 2-Sparta 2

805-79Ï
De Keulsteeg 2-'tCentrum 3

821-794
St.Brigid 2-Reunie 2 795-815
't Raadhuis 2-Ter Linden 2

782-805
Oud Rompe 2-Heros'79 4

772-794
3.A. pluim.
St.Lambertus 3-Merkelbeek

772-80;
De Prins 2-De Meuser 2

797-78;
Juliana 3-Tjoba 2 810—814
De Missers 5-Lee Enfield 2

806-80;
St.Hubertus3-5.V.T.4 778-78;
3.8. pluim.
De Treffers 2-R.1.A.'88 776-78*
Robin Hood 3-Vizier 2 789-77;
John Wayne 2-De Valk

798-77'
De Leeuw 2-Diana'Bo 3

774-58'
5.V.K.3-5.V.H.4 803-80;
Fortuna'72 2-De Watertoren

788-785
3.C. pluim.
Trianon 2-R.K.W.8.C.M.2

782-78;
Emma Boys 2-R.W.8.'27 2

786-77:
Sonja Boys-tTrepke 2 770-78*
Limburg-Oud Rompe 3

805-77'
De Schutters2-St.Brigid 3

777-78:
Hattrick 2-De Roos 2 781-771
4.A. pluim.
't Stadion'BB-R.K.W.8.C.M.3

797-76(
Tjoba 3-Winchester 2 779-76;
De Bokkerijder-De Prins 3

758-764
Revanche 2-'tPluimpke 2

790-775
De Valk 2-'tHoflce 3 723-78*
4.8. pluim.
Heros'796-SV.E.2 774-77S
Oud Rompe 4-5.V.T.5 758-77£
St.Brigid 4-LukRaak'Bs 3

737-79J
The Corner-Trianon 3 801-77(
Hoensbroek 2-'tSUdion'BB 2

758-80J
4.C. pluim.
De Roos 3-Rheingold 774-791
Lee Enfield 3-D.T.V. 770-80;
TerLinden 3-Brunssum2

772-784
Merkelbeek 2-DeKeulsteeg 3

778-75J
Opde Kamp 2-The Hunter

767-77C
Phoenix 2-'tSUdion'BB 3

772-751
5.A. pluim.
Hoensbroek3-De Leeuw 3

724-78^
De Prins 4-The Corner 2

741-75*
't Hofke 4-OudRompe 5

750-744
R.KW.8.C.M.4-Tioba4

748-73(
D.TV.2-Sonja Boys 2 732-55J
De Treffers3-Emma Boys 3

729-76*
Hoofdklasse kogel.
St.Lambertus-Diana'sB

869-831
Limburg-Limburg 2 855-83:
't Trefpunt-St.Lambertus 2

831-825
1 kogel.
Diana'sB 2-Diana'sB 3 846-80!
2 kogel.
Roda 2-'tTrefpunt 3 816-79J
't WapengUde-Roda3 801-77S
Diana'sB 4-Courage 750-765
3 kogel.
't Trefpunt 4-Courage 3

777-75*

f ’ waterpolo ]
Dames
le klasse
Hellas-DZT 6-1
Treffers-Eszet 14-1
DEZV-Argo 2-5
Waranda-MZ&PC 14-3

3 2e klasse
0 Stormvogels-HZ&PC 7-4

Zeester-Ganze 8-0
* Njord 2-Krabben 8-35 Dokkelaers-BZ&PC 6-5
5 HEREN
2 Jeugd B
9 Schelde-Hieronymus 4-6

' BZV-Zegenwerp 3-9
2 Treffers A-Gorgo 5-4
! DaphniaA-Arethusa 11-5

Waranda-MZ&PC A 17-4
le klasse

2 Lutra-Vennen 10-5
2 Hellas-Ganze 8-5
1 Merlet-ZON 10.

* Treffers-HZ&PC 4-2
Dokkelaers-BZ&PC 6-8

' 2eklasse A
I Schelde-TRB/RES 5-6

' Daphnia-Argo 14-3

'■Nuenen-Ganze 2 16-2
) Waranda 2-Aegir 12-7> De Rog-Marco Polo 16-8
? 2e klasse B
5 Spio-DZT 6-10
; Njord2-PSV4 13-10

RZ-MZ&PC3 6-8
Deßog2-Eszet 1-14

jy I dammen J
1 KNDB-Competitie 9e ronde,
le klasse A.

5 Eureka-DeLier 7-13
J VAD2-Damlust 10-10> Schiedam-RDG 9-11
i Constant-Alblasserdam 9-11
l De Ridder-Den haag 8-12

' Excelsior-Dordrecht 9-11
) Stand.1RDG 13-109- Schiedam 13-103

Dordrecht 13-102
Excelsior 12-104
De Lier 12- 99
Alblasserdam 10- 89r Damlust 9- 92
VAD 2 8- 88
Den Haag 6- 77

1 Constant 5- 77
> Eureka 4- 69
1 De Ridder 3- 71
j 2e klasse D.
) De Vaste Zet-EADAsten 14-6
1 Rijsoord-Philips 2 12-8

Middelb.-De Eendracht 11-9
i 'sGr.polder-Info2 11-9
> Schaesb.-HDR Rosmalen 11-9
i Gorinchem-Denk en Zet 11-9
l Stand.
1 's Gravenpolder 16-109

Middelburg 13- 99
l Denk en Zet 11-104

De Vaste Zet 11- 93
Info 2 10- 97

i Schaesberg 10-91
I Gorinchem 9- 90
l HDR Rosmalen 7- 86
1 Rijsoord 7- 80
Philips 2 6- 79

1 EADAsten 5- 79
f De Eendracht 3- 73

PLDB-competitie:
2e klasse.

) DeVasteZet3-DeKr.schijf2
! 5-3
i DeVasteZet4-Eureka3 2-6
) Stand.
) De Vaste Zet 3 x 8-15-46

De Vaste Zet 4 7- 9-33
De Kroonschijf 2 7- 8-31

) Eureka 3 7- 4-22
De Kroonschijf 3 7- 0-12

) x De vaste Zet 3 kampioen
1 plus promotie.

/ poolbiljart ]
Ereklasse

2 Karrerad-Witte Bal 2-14
Stupke-Ziesjpoar 12- 4

5 Brouwersh.-Coriov. 11-5
i Gebr.hofke-Tunnelb. 3-13

Geldersep.-Vink 11-5

' Hoofdklasse A
i Hermans-Puek H. 9-7

Steenenkr.-TerLinde 10-6. Stupke b-Rolduc 8-8
5 Brouwersh. b-Boeresl. 7-9. Tunnelb. b-Gebr.hofke b 11-5
Il Hoofdklasse B

Le Due-Brunssum n. 14-2
jPluimpje-Smuggelersinn 7-9
Awt Dorp-Witte Bal b 11-5

j Boereslot b-Eykenb. 12 .
Brouwersw.-Touche 8-8
Eerste klasse A

3 Spoorzicht-Puekh. b 8-8
Brandw.-Willem T. 12- 4

} Bierpul-Geldersep. b 4-12
B Voske-Koetshoes 9- 7

Eykenb. b-Sm.inn b 11-5
3 Eerste klasse B
3 Vink b-Hermans b 10- 6

The Fox-Geldersep. c 3-13
3 Voske b-Br.n. b 6-10
3 Orchidee-W.Tell b 6-10

Coriov. b-Koetsh. b 14-2
Eerste klasse C. Brouwersh. c-Bokker. 12-4

' De Hoven-Rolduc b 8-8
3 Hermans b-Brandw. b 8-8, Puck h. c-Boeresl. c 7-9

Tweede klasse A
Hermans d-Coriov. c 10- 6

i Rolduc d-Steenenkr.b 2-14
Br.n. e-Op 't N. b 7-9

5 Romana-De Prinsa 5-11
j TerLinde b-Le Duc c 5-11

Tweede klasse B
7 Op'tN.-Palet 8-8

Bierpul b-Rolducc 9-7
5 Puekh. d-Karrer.b 9-7
1 Prins b-Steenenkr. c 9-7

Tweede klasse C
Geldersep. d-Flesj 1-15

jjWitte Bal c-Paddock 12- 4

' Stoufpot-Br.wapen b 10- 6
Sm.innc-Voske c 6-10
Tweede klasse D» Sm.inn e-Bongerd a 8-8

s Keizer b-Vaetje 10-6
Oudmeezenbr.-Koetsh. c 9-7

0 LeDucb-D'rSjtaat 9-7
jHofland-Krijt op Tijd 11-5

Tweede klasse E
5 De Ruif-Kompas 13-3
S Gildemeester-Hoafke 10-6

Fl.Dutchman-Zeswegen 13-3
5 Spoorz. b-Orchidee b 9-7

Tweede klasse F
1 Pluimpje b-Sm.inn d 13- 3
3 Hoafke e-DeKorte Keu 5-11

Touche b-Stoufpot b 9- 7
i Bongerd b-Witte Bal d 3- 3

Derde klasse As Noch Effe-Stalletje 10- 6„ Sm.inn f-Sjtoet 3-13
J Puekh. e-Candlelight 13- 3. Zeswegen b-Paddock b 8-8

' Gildem. b-Pierrot 5-11

/ golfbiljart ]
a Ereklas

Kloth-Berg.Balke 7-5
i AG Kirk-Hanneman 8-4

Pint-BGK 9-3
5 G.Ridders-Tolhoes 4-8
jStern-Olympia 7-5

Hoofdklass Sjörk-Kloth2 5-7
Hanneman 2-Eikske 7-5
Overbroek-Odeon 8-4

1 Olympia 2-Kroon 7-5
5 le klas

Trefpunt 2-Broenssum 8-4
2 Baantje-Trefpunt 9-3

't Gaat-Pint2 6-6
8 Bocholtz-BiU.Boys 10-2

Wolfje-Groene Dal 5-7
B 2eklas
9 Singel 2-Hook 1-11
jDuuker-Singel 10- 2

Pannesjöp-Tolhoes 3 0-12
Eikske 2-Auwe Maat 9- 3

3 Döpgere-AG Kirk 2 5- 7
BGK 2-Olympia 3 6- 6

I ENBK-Geulke . 7- 5
OBK 3-Voelender 5- 7
3e klas
Smeets-Sjutt 7-5
Pumpje 2-Overbroek 4-8
OBK2-Höfke 8-4

! Berg.Balke 3-Kasper 6-6
| Pumpje-ENBK2 8-4

' Rutjens-Eikske 3 6-6

/ bowling j
Nationale Dames trio league
klasse 2E
Unit. Bears Heerl.-BT One
HopeTilb. 3-0

I Mixed Emot. Nym.-Unit. Be-
! ars Heerl. 2-1

Unit. Bears Heerl.-Boemerang
Valkensw. 3-0
Nationale Heren trio league
klasse IA
Hoeve de Aar Heerl.-Fotolitho

\ R'dam 3-0
B.v.d.Heyden Hellevoetsluis-; Hoeve de AarHeerl. 3-0

! Hoeve de Aar Heerl.-Neroc

' Eindh. 3-0; Nationale Heren trio league

' klasse 40
United Bears Heerl.-System

! SoftMaastr. 2-1
E.Deltatronie Eindh.-Unit. Be-

-1 ars Heerl. ' 3-0, Unit. Bears Heerl.-Pinwurgers
| Venlo 3-0; Uitslagen BC Hoeve de Aar

Heerlen
BBH dubbel league
BEHA-MPG 3-1
BTKameleon-Kever Freaks

3-1
Twilight-Ladies First 1-3
Strike and Spare-BT de Fon-
tein 0-4
Rest. Stap In-Hodaar 0-4
VOG-SnackbarAarveld 1-3
BBH trio league
UB Kodiaks-UB MasterBears

4-0
BTdeMeisj.-ÜBTeddies 1-3
UD 2-UB Polar Bears 0.
UD 1-UBBrown Bears 4-0
UB Koala's-UB Obies 0-4
BT Spoilers-UB HPL/Golob

2-2
UB Wombats-UB Camp.Girls

3-1

' UB Biruangs-Blind 4-0
BMN-Het Raadsel 3-2

i Internationals-Joemi 4-1
Pin Up-Het laatste Moment

0-5; DDD-'t Boebelke 5-0
! Hoeve de Aar dubbel league 1
\ Midway's-MalgratO. 1-3
iReturn-Knakkers 1-3, Pin Ups-TheKatz 4-0, SOS-Bowling Angels 3-1

ValOm-LavendelTeam 4-0, WC-Blind 4-0, Lustige Zwei-Bingo's 3-1
Hoeve de Aar dubbel league 2

! Volhouders-Anco 4-0

'" Puppies-Blind 4-0
Optimisten-Lablo's 4-0. AB-Missers 1-3

I Pinhunters-BZN 0-4. Madonna's-GoodLuck 3-1
| Riefïe-Blind 4-0

I / """> I
Competitie regio Heerlen:
le divisie.

I Auwt Aelse-Brouwkeetel 8-2
i Meetpoint-AuwtAelse 2-8

2e divisie.
i DS'B4-Brandpunt 4- 6
[ Heksenberg 2-De Flesj 2 0-10

Big Bang-'t Gevelke 3 8- 2
> DLS 4-Brouwkeetel 2 7- 3
> 3e divisie.
i Brandpunt 2-DLS 5 10-0

Buil Hunters-Egelserhofke
2-8

Meetpoint2-'tVelderke 2-8
Auwt Aelse 2-'tKafeeke 5-5
De Baandert-DS'B4 2 4-6
4e bekerronde.
DLS2-ThePub 17- 6

i't Gevelke 2-Meetpoint 8-14
D'rEck-LeDuc 10-11, Auwt Aelse-DLS 14-10

X^^^brïdg^\
; Hoofdklasse:
il. van de Peppel-Timmers
i 61.34%; 2. mw. v.d. Haar-Jans-

sen 59.75%; 3. Dabekausen-, Muller 58.85%; 4. Brock-Hoo-; genberk 58.71%; 5. Fliek-Go-
I rissen 55.03%, Stand na 3 wedstrijden:
I 1. v.d. Peppel-Timmers V.M.

165.72%; 2. mw. Hendriks-Pal-
■ man Sittard 165.04%; 3. Fliek-
| Gorissen V.M. 164.71%; 4., Crombag-Franck Mijnstr.
I 159.14%; 5. echtp. Habets Cor.

I 158.94%;
Eerste klasse:■ 1. dms. Beckers-Moonen
60.22%; 2. mw. Petit-Smeets

( 58.50%; 3. en 4. gelijk v. Dijk-v., Stokkum, echtp. Daemen, 58.40%; 5. Bouvrie-Narinx

' 56.28%
i Stand na 3 wedstrijden:
,1. dms. Beckers-Moonen, Mijnstr. 169.71%; 2. mw. Hou-
j ben-Houben Cor. 169.27%; 3.

echtp. v.d. Hoogen Sittard
168.28Sittai-d 4. mw. Brands-

' Osttendorf Sittard 165.16%; 5.

' Hageman-Onstenk V.M.

' 164.70%.

Onderdistrikt Maastricht
Uitslagen en standen

I na 3 wedstrijden:

' Tweede klasse
f Groep A

' 1. dms. Rings-Schols 57.92%;
2. en 3. gelijk dms. de Klerk-

i Schreinemakei- en echtp.
1 Curfs 57.08%
> Groep B

" 1. Goessens-Hovens 58.75%; 2.
dms. Berlie-Kaasenbrood

1 56.67%;
> Groep C

' 1. dms. Schmitz-Schreinema-r cher 66.67%; 2. Simons-Si-
> mons 60.83%;

Totaal na 3 wedstrijden:
11. dms. Martens-v.d. Werf> 184.546%; 2. Goessens-HovensI 173.75%;

Derde klasse
Groep A

I 1. Brabander-mw. Lagas
l 66.15%; 2. echtp. Goessens

' 60.63%;
Groep B
1. echtp. Fraikin 63.33%; 2.-3.-

-> 4. gelijk dms. Einerhand-Maes,

' dms. Bögels-Poswick, dms.
I Weller-wortman 55.00%;
f Groep C1 1. Dormans-de Vet 58.33%; 2.
i mw. Bakker-Odekerken

57.29%;
Groep D. 1. dms. Haack-v.d. Plaats
59.81%; 2. en 3. gelijk dms., Creemers-Schmeitz en echtp.

j Sweering 57.81%;
i Totaal na 3 wedstrijden:

1. Brabander-mw. Lagas
j 183.46%; 2. echtp. Fraikin; 179.16%;
1 Vierde klasse
> Groep E

1. dms. Bosch-Rosing 68.75%;
1 2. Creusen-Stegen 64.24%;
! Groep F
| 1. dms. Dumortier-Schenk

62.50%; 2. en 3. gelijk dms.

' Aarts-Notten en dms. Git-
mans-Seelen 56.75%;

> Groep G
I 1. echtp. de Groot 56.94%; 2.
jvan Meegeren-mw. Mulder! 56.60%;
; Totaal na 3 wedstrijden:
> 1. dms. Bdsch-Rosing
f 189.23dm5. 2. dms. Aerts-Not-

ten 172.25%;

I Onderdistrikt Geleen
[ Groep A
; Tweede klasse
l 1.echtp. van Erkelens 68.15%;
i 2. echtp. Westra 64.58%;

Groep B
1. Gerris-Übachs 66.25%; 2.
Korving-Nagtzaam 61.25%;
Totaal na 3 wedstrijden:
1. echtp. Westra 179.51%; 2.
echtp. v. Erkelens 166.07%;
Derde klasse
Groep C
1. dms.Kessels-Witjes 67.86%;
2. en 3. gelijk echtp. Haanraads
en echtp. Geurts 54.76%;
Groep D
1. dms. Boor-Rutten 59.79%; 2.
Melsert-Romers 59.74%;
Groep E
1. Crienen-Spruit 62.50%; 2.
echtp. Kotter 58.68%;
Stand na 3 wedstrijden:
1. dms. Kessels-Witjes
175.26%; 2. van Aubel-Jeuris-
sen 171.48%;
Vierde klasse
Groep A
1. Verdel-Verheesen 63.75%; 2.
echtp. Torn 62.50%;
Groep B
1. mw. Lenders-de Visser
63.75%; 2. mw. Cremers-Gar-
deniers 60.83%;
Stand na 3 wedstrijden:
1. Verdel-Verheesen 176.00%;
2. mw. Cremers-Gardeniers
173.75%;

Onderdistrikt Heerlen
Tweede klasse
Groep A
1. echtp. v.d. Munckhof
64.58%; 2. Gremmen-Nemeth
56.25%;
Groep B
1. Busch-Stevelmans 71.73%;
2. v.d. Bosch-Gribnau 63.21%
Totaal na 3 wedstrijden:
1. Florie-mw. Meertens
178.33Sittard 2. van Gils-Mod-
derman 175.83%;
Derde klasse
Groep A
1. Diederen-Janssen 57.91%; 2.
Brandsma-mw. v.d. Zandt
57.50%;
Groep B
1. Bakx-Molendijk 61.31%; 2.
Bloemen-mw. Collard 61.00%
Groep C
1. Didden-Schulpen 63.75%; 2.
dms. Hermans-Veldman
62.50%;
Totaal na 3 wedstrijden:
1. dms. Hermans-Veldman
173.13%; 2. v.d. Munckhof-
Sprooten 171.24%
Vierde klasse
Groep D
1. echtp. Meister 62.50%; 2.
Baltussen-v.d. Broek 55.21%;
Groep E
1. dms. Elders-Ummels
62.50%; 2. dms. Schlijper-v.d.
Zee 59.90%;
Groep F
1. Daniels-Sijstermans 56.77%;
2. echtp. Meister 168.75%

[ / volleybal J
DAMES
Promotieklasse
Furos-Artemis 3 3-0
Muvoc-Fiscus 3-0
Sittardia-Jokers 2 3-2
BSV-Dynamic 2 0-3
Dynamic-Pancr.bank4 3-2
EPV-Sporten Sp. 3-1
Stand
Dynamic2 14-41
Dynamic 14-33
EPV 14-31
Sittardia 13-26
Jokers2 14-21
Muvoc 13-19
BSV >■ 14-18
Pancratiusbank 4 14-18
Furos 14-16
Sport en Spel 13- 9
ArtemisR 3 13- 7
Fiscus 14- 7

Eerste klasse A
V'daal 2-Datak 3 0-3
Furos 2-Carna 3-1
BSV 2-AMVJ 0-3
Dovoc-Spartak 3-0
SEC-Avanti 3-2
Stand
Furos 2 13-34
AMVJ 13-29
Dovoc 13-29
Elsloo 11-24
Avanti 13-22
VCV 2 13-20
SEC 13-15
Datak VCL 3 12-14
Carna 12-13
Spartak A 13- 7
BSV 2 12- 0

Eerste klasse B
Furos 3-Datak 4 0-3
EPV 2-Fiscus 2 3-0
Grovoc-Jokers 3 2-3
Mutiara M-EPV3 1-3
SEC 2-Artemis4 3-0
Stand
Epv 3 14-38
EPV 2 14-31
SEC 2 14-31
ArtemisR 4 14-29
Datak VCL 4 14-29
Fiscus 2 14-22
Jokers 3 14-20
Grovoc 14-17
Volharding 14-17
VC NAC 14-13
Mutiara Maluku 14- 5

Tweede klasse A
Voerendaal-Datak 5 3-1
De Heeg-Vluco 1-3
Sittarida 3-Dynamic 4 0-3
Nivoc-AMVJ 2 3-0
Nivoc 2-Spartak 2 2-3
SEC 3-Dovoc 2 2-3
Stand
Vluco 14-39
Dovoc 2 14-32
Nivoc 14-28
VCV 3 14-28
Datak VCL 5 13-25
AMVJ 2* 14-18
De Heeg 14-18
Dynamic 4 14-16
SEC 3* 14-16
Sittardia 3 14- 9
Spartak A 2 14- 8
Nivoc 2 13- 6

Tweede klasse B
Volharding 2-Jokers5 3-0
Voerendaal 4-Sjoahn 2-3
Jokers 5-Blok 82 3-0
Sittardia 2-Elsloo 2 0-3
Dynamic 3-Volharding 2 3-1
Mutiara M 2-Avanti 2 3-2
Stand
Dynamic 3 12-33
Sjoahn 13-32
Elsloo 2 13-28
Jokers 5 13-26
Sittardia 2 l_-25
Volharding 2 12-22
VCV 4 13-17
MutiaraMaluku 2 13-11
Avoc 12- 8
Avanti 2 13- 8
Blok'B2 13- 0

Tweede klasse C
Jokers 6-Elan 1-3
Grovoc 2-Jokers 4 1-3
VCN NAC 2-Volharding 3 3-0
De Heeg 2-Sport en Sp. 2 3-0
Stand
De Heeg 2 11-33
Jokers4 12-32
Elan 12-21
Sport en Spel 2 10-20
Grovoc2 12-16
Avoc 2 11-15
Datak VCL 6 10-12
VCNAC2 11-12
Jokers6 12- 7
Volharding 3 11- 0

HEREN
Promotieklasse
Helpoort-Vluco 3-0
Grovoc-Elsloo 3-2
Datak VCL 3-AMVJ 3-0
Datak 4-Pancr.bank 2 1-3
SEC2-Avanti 3-1
Stand
Pancratiusbank 14—10
BSV 14-33
VCV 14-31
Heipoort 14-24
Grovoc 13-22
SEC 2 14-15
Datak VCL 3 13-14
Elsloo 14-13
Datak VCL4 14- 9
AMVJ 14-1

Eerste klasse A
Furos 2-Sjoahn 3-1
Elsloo 2-Vluco 2 1-3
Nivoc-Fiscus 1-3
VC NAC-Pancr.bank 5 3-2
Sp. en Sp.-Pancr.b. 3 0-3
Stand
Furos2 12-36
Fiscus ' 13-30
Sport en Spel 11-26
Sjoahn 12-23
Pancratiusbank 3 12-19
Vluco2 13-17
Pancratiusbank 5 12-12
Elsooo2 13-12
VCNAC 13-11
Dovoc 12- 9
Nivoc 13- 9

Eerste klasse B
Muvoc-Vluco 3-0
Grovoc 2-Jokers 0-3
Datak 5-Furos 3 3-0
EPV-Pancr.bank4 3-0
SEC 3-Avanti 2 1-3
Stand
Datak VCL 5 13-32
Avanti 2 13-31
Jokers 13-29
Grovoc 2 12-27
EPV 13-26
Muvoc 12-19
VCV 2 12-13
Pancratiusbank 4 13-12
Furos 3 13- 9
SEC 3 13- 7
Vluco3 13- 5

Tweede klasse A
Furos 4-Jaco 1-3
Datak9-EPV2 2-3
Datak 6-AMVJ 2 1-3
Avoc-Pancr.bank6 3-0
Spartak-Dovoc 3-0
Stand
Datak VCL 9 13-36
Spartak A 13-36
EPV 2 13-26
Avoc 13-23
Datak VCL 6 13-23
Vluco4 12-17
AMVJ 2 13-17
Jaco 12-13
Furos 4 13-10
Pancratiusbank 6 13- 7
Dovoc 3* 12—1

Tweede klasse B
Muvoc 2-Sjoahn 2 3-2
Phoenix-Carna 3-2
Datak 7-Furos 5 3-1
Dovoc 2-Volharding 0-3
Voerendaal 4-Avanti 3 0-3

Stand
Datak VCL 7 13-39
Volharding 12-30
Avanti 3 13-29
Dovoc 2 13-21
Muvoc 2 13-19
Furos 5 12-18
VCV 4 13-14
Jokers 3 12-13
Sjoahn 2 12-11
Phoenix 13- 9
Carna 12- 4

Tweede klasse C
Elan-Mavoc B 2-3
Elan-Volharding 0-3
V'daal 3-Artemis 3 1-3
De Heeg-Elan 3-0
Sittardia 2-Jokers 2 3-1
Datak 8-Mavoc B 0-3
VC NAC 2-Volharding 2 1-3
Heipoort 2-Artemis 2 2-3

Stand
Sittardia 2 14-39
Heipoort 2 14-31
Jokers 2 14-28
Datak VCL 8 14-27
Artemisß2 14-24
ArtemisR 3 14-23
DeHeeg 14-23
Volharding 2 14-21
Mavoc/Bastion 13-19
VCV 3 14- 9
Elan 14- 5
VC NAC 2* 13-3

Derde klasse A
Datakll-AMVJ3 3-2
Sp. en Sp. 2-Pancr.bank 7 3-0
Stand
Sport en Spel 2 9-23
BSV 2 8-20
Spartak A 2 8-19
AMVJ 3 10-14
Sittardia 3 7-13
Datak VCL 11 8-5
Elsloo 3 8- 4
Pancratiusbank 7 10- 4

Derde klasse B
De Bastion-BSV 3 1-3
De Heeg 2-Carna 2 3-0
Datak 10-Pancr.bank 8 3-0
Stand
BSV 3 11-28
De Bastion 10-27
Balrammers 10-24
Carna 2 10-14
De Heeg 2 10-13
Datak VCL 10 9-10
Sittardia 4 10-10
Spartak A 3 10- 5
Pancratiusbank 8 10-4

Derde klasse C
De Heeg 3-Fiscus 2 0-3
Grovoc3-Jokers 4 1-3
BSV 3-Volharding 3 3-1
SEC 4-Artemis4 3-0
Stand
EPV3 11-31
Fiscus 2 12-30
ArtemisR 4 11-21
Grovoc 3 12-21
Jokers4 12-19
Sjoahn 3 11-16
SEC 4 11-13
Volharding 3 11-10
Avoc2 11- 7
De Heeg 3 12- 3

I zaalhandbal j
Dames
Promotieklasse
Kerkrade-Sittardia 6-17
Break Out-Born 20-16
Loreal 2-Sibbe 16- 8
Rapiditas-lason 2 16-12
Eerste klasse A
Heel 2-Maasbracht 13-23
Vesta-Grathem 8- 8
Bevo 2-Eksplosion 11-8
Swift 2-Blerick 6- 6
Eerste klasse B
Margraten-Hellas 17-14
Minor-Filarskis 13-10
Tweede klasse A
DES-Breeton Sp. 7- 6
MSV-Rapiditas 3 9-10
Tweede klasse B
Patrick-Sittardia 3 10-6
Merefeldia2-Be Fair 20- 8
Bevo 3-Noav 2 7-20
Grathem 2-Haelen 2 7-15
Tweede klasse C
01ympia-Caesar2 10-11
V+L3-Wilskracht 10-11
Gulpen 2-Selpa 14-12
Wynandia-Sittardia 4 11-5
Tweede klasse D
Olympia 2-Roda 8- 7
Gulpen-Selpa 2 10-14

Margraten 2-BreakOut 2 12-10
lason3-Sitt. 5 15- 5
Derde klasse A
SVVH-Alcides 26- 8
Hercules-Merefeldia 3 8-10
Derde klasse B
Herten-Q.Hands 10- 7
Merefeldia 4-M'bracht 2 7-10
Beatrix-Roermond 6-12
Derde klasse C
Wilskracht 2-Wynandia 2 10-13
H'broek-Haslou 19- 4
ZwartWit-IVS2 11- 7
Derde klasse D
Be Quick 2-Voerend. 12- 9
Sibbe 2-Adio 9-11
Break Out 3-Vebios 7- 8
Derde klasse E
HVS-Be Quick 7-14
DesUb-Limburgia 12- 7
Jun. promotieklasse
V+L-Caesar 14- 6
Swift-lason 2-18
Eksplosion-SVM 4- 5
Rapiditas-Haslou 3- 8

Heren
Promotieklasse
Caesar-Kerkrade 25-13
BSV-Ospel 12-13
ZwartWit-SHV 19-15
Eksplosion-Haslou 16-18
Eerste klasse A
BeFair-Herten 2 19-26
Br.Sp.-Wittenh. 18-12
Bevo2-Vios2 17-18
Swift 3-Loreal 3 24- 9
Rapiditas 2-Blerick 2 18-14
Eerste klasse B
H'broek-Olympia 15-10
Polaris-Minor 22-10
Break Out-Noav 2 29-19
Voerendaal-Born 24- 7
Tweede klasse A
Vesta 2-eksplosion 2 14-18
Posterholt-Bevo 3 18-15
Hercules-Popeye 17-14
Manual-Alcides 3 21-16
Tweede klasse B
Linne-Vesta 7-13
HVN-Rapiditas 3 15-16
Merefeldia-HBS 2 31- 8
Tweede klasse C
V+L3-Caesar2 16-17
Wynandia-Haslou 2 32-20
ZwartWit 3-Wilskracht 22-30
Sittardia4-SVM 2 22-23
Tweede klasse D
Rodah-Olympia 2 14-24
Gulpen-Des Ub 15-12
Kerkrade 2-Marsna 29-13
ZwartWit 2-ATSV 20-16
Derde klasse A
Bevo 4-Merefeldia 2 22-25
Stramproy-Breet. Sp. 2 27- 9
Rapiditas 4-Be Fair 2 5- 0
Derde klasse B
Limburgia-Alfa Sch. 2 22-21
Marsna2-IVS 9-27
Rapiditas 5-Wilskr.2 15-21
Derde klasse C
Selpa MVC-ATSV 2 18-17
Heerlen-BSV2 22-17
lason-Minor2 15-15
Voerend. 2-Sittardia 5 22-14
Jun. promotieklasse
Break Out-V+L 9-13
Noav-Bevo 16-16
Eksplosion-Swift 14- 7
Rapiditas-Grathem 19-13

P I biljarten J
District Z.L.v.d.KNBB
Driebanden afd.A.
OHVZ-Apollo 2-5
Volkshuis-DDK 2-5
Grijzegr.-LUIP 4-3
Modern-Wolfrath 3—4
Born-Grijzegr. 4-3
afd.B.
B.wapen-Schinnen 5-2
Carambool-Wilza 7-0
BCV-Kantje 2-5
Kempke-Modern 0-7
afd.C.
Caramb.-Schaesb. 2-5
Vink-Kantje 7-0
OHVZ-ABC 3-4
Volksh.-Royal 0-7
Kantje-OHVZ 2-5
afd.D.
Schaesb.-Vink 1-6
Brunssum-OHVZ 3-4
Kantje-Voerend. 0-7
I.A.
Societt.-BBC 4-3
Vaals-Benelux 2-5
Volksh.-Benelux 2-5
Schaesb.-Born 4-3
Voerend.-Societt. 3-4
BBC-Wolfrath 0-7
1.8.
Kantje-Gona -4-3
N.Klossen-Academie 0-7
LC.
Butting-Z.B.Bock 2-5
Vr.kring-Schaesb. 5-2
Eendr.-Juliana 0-7
Apollo-Butting 5-2
Volksh.-Klosje 5-2
Eendr.-Schaesb. 2-5
2.A.
Sanderb.-Quick 2-5
Bluf-Eikeboom 7-0
TIP-Wilhelmina 5-2
Schaesb.-Societt. 2-5
Maasb.-Wolfrath 5-2
o n
HGK-Stein 7-0
Tjoba-TIP 0-7
Holtum-Eikeboom 5-2
Benelux-Heukske 5-2
Stein-Wilza 2-5
2.C.
BCV-Beatrix 4-3
Beatrix-Hoefijzer 5-2
N.Klossen-Z.B.Bock 0-7
Vr.kring-Waubach 5-2
Hoefijzer-N.Kloss. 5-2
L.Band-Keizer 1-6
2.D.
Ransdaal-Hoefijzer " 5-2
ABC-N.Klossen 3-4
Schaesb.-Lambertus 5-2
Hoefijzer-ABC 5-2
In 't Ven-Ransd. 5-2
Brunssum-Hofke 3-4
2.E.
B.wapen-M.Gewanden 4-3
N.Klossen-Schinnen 5-2
Schaesb.-Klosje 0-7
Klosje-Schinnen 7-0
Klosje-N.Klossen 3—4
Hofke-Volksh. 5-2
3.A.
HGK-Maurits 1-8
Heukske-Eikeb. 5-1
Maurits-Wilhelm. 0-9
Statie-Volksh. 5-4
O IJ

Tjoba-TIP 8-1
Baandert-Tjoba 5-4
Born-Wolfrath 5-4
3.C.
W.rade-L.Band 5-4
Irene-Treffers 3-6
3.D.
Klimmen-Vr.kring 7-2
DJB-ABC 4-5
Sibbe-Schaesb. 9-0
ABC-Eikhagen 6-3
Hoefijzer-BCH 7-2
4.A.
Gona-Maasband 2-7
Baandert-Tjoba 4-5
Wolfrath-Baandert 2-7
4.8.
Maurits-Butting 2-7
Quick-Societt. 4-5
4.C.
Bluf-Irene 2-7
Cebusta-Apollo 4-5
Irene-In 'tVen 2-7
Treffers-Academie 5-4
Eendracht-BCH 4-5
Eendracht-Bluf 5-4
4.D.
Waubach-N.Kloss. 7-2
N.Kloss-Zwaantje 5-4
ABC-Brunssum 4-5
Waub.-St.Heerlen 5-4
DJB-Waubach 7-2
4.E.
N.Kloss.-M.Gewanden 4-5
Zwaantje-Sibbe 2-7
St.Bavo-Beatrix 2-7

Keizer-W.rade 9-0
Beatrix-M.Gew. 7-2
Keizer-BCH 3-6
BCH-Juliana 7-2
5.A.
Eikeboom-Klosje 5-4
Kempke-Heukske 7-2
O.Ons-Gona 9-0
BVG-Yjoba 2-7
TIP-Eikeboom 7-2
5.8.
Beatrix-Gona 7-2
Kempke-M.Gewanden 4-5
N.Klossen-Keizer 4-5
M.Gewanden-Beatrix 7-2
B.wapen-Hoefijzer 5-4
Carambool-N.Kloss. 5-4
5.C.
Beatrix-Heukske 9-0
Heukske-Hoefijzer 5-4
Carambool-In 'tVen 4-5

District Maastricht en Om-
strekenKNBB
I.A.
deKlossers-MBV 2-5
BC Sjaan-KOT 7-0
MBV2-Noorbeek 5-2
BC Heer-La Berceuse 4-3
1.8.
deKeizer-Geulle 2-5
OpdeKlos-BCHeer3 2-5
Vilt-Ulestraten ■ 0-7
BCHeer2-BCM 7-0
2.A.
Wolder-Ulestraten 2 7-0
Concordia-Nazareth 2-5
Bunde-MBV 3 5-2
KOT 2-deHaverput 7-0
Aayt Wolder-KOT/Voliere2

1-6
O.Oltteren-De Ridder 2-5
2.8.
Rheingold 2-deKlossers 2 5-2
St.Gerlach-Op deKlos 2 7-0
de haverput 2-denDuuker 5-2
Ulestraten 3-Bunde2 2-5
Altijd Raak-O.O.ltteren 2 3.
KOT/Voliere-MBV4 7-0
2.C.
Banholt-KOT3 0-7
Los Band Dt.G.-BCKeer 4-3
DOT-Rheingold 3 5-2
Ulestraten 4-BC Eijsden 2-5
Opde Klos 3-BC Heer4 5-2
Gronsveld-Vilt 2 7-0
2.D.
BCSjaan2-KOT4 4-3
Vr.kring 2-LosBand Ey 2-5
BC Eijsden 2-Rheingold 4 2-5
BCHeers-DOT2 2-5
Opde Klos 4-Gronsveld 2 5-2
Klavertje Vier-O.O.Heer 5-2
3.A.
deKlossers 3-Geulle 2 6-3
/Rheingold 5-de Keizer 3 9-0
Aayt Wolder 2-O.O.ltteren 3

0-9
den Duuker 2-BCM 2 3-6
't Heukske-de Bookvink 7-2

MBV5-Eendracht 5-4
de Keemel-BCB 2 5-4
Banholt 2-KOT/Voliere3 7-2
deKetsers-AaytWolder3 2-7
3.C.
Mergelland-de Ketsers 2 6-3
BC Oost-KOT 5 5-4
Los Band Ey 2-Noorbeek 2 2-7
BC Keer 2-Banholt 3 5-4
Alüjd Raak 2-Eijsden 3 8-1
4.A.
Rheingold 6-Aayt Wolder4 6-3
BCM 3-O.O.ltteren 4 2-7
deBookvink 3-MBV6 7-2
La Berceuse 2-deHaverput 3

2-7
deKlossers 4-deKeernel 2 0-9
4.8.
Wolder 3-den Duuker 3 5-4
Nazareth 2-Wapen v.Berg 0-9
de Haverput 4-Rheingold 7 9-C
BCB 3-deBookvink 4 O-S
Waalsen-'t Heukske 3 2-7
4.C.
BCOost2-Kl.Vier2 2-7
Los Band Ey 3-Los Band
St.G.2 7-2
DOT4-BC Sjaan 3 5-4
de Ketsers 3-BCKeer 3 4-5
4.D.
Heugem-deKetsers 4 7-2
Noorbeek 4-Op deKlos 5 2-7
Concordia 2-Victorie 4-5
Kl.Vier 3-BC Eijsden 4 4-5
5.A.
BC Eijsden 5-Los Band St.G.3

4-5
O.O.Heer 3-Noorbeek 5 9-C
La Berceuse 3-Banholt4 7-2
KOT 6-Mergelland 2 7-2
Victorie2-Vr.kring 3 9-C
5.8.
deKeizer 4-Heugem 3 9-C
DES-t Heukske 4 7-2
BCB 4-BC Sjaan 4 2-7
deBookvink 5-La Berceuse 4

2-1
5.C.
Vilt3-Ulestratens 7-5
Concordia 3-Rheingold 8 2 .
DES 2-Mergelland 3 0-J
Kl.Vier 4-Los Band Ey 5 2.
deKeizer 5-DOT5 6.
Driebanden klein
Groep A.
Vr.kring-KOT O-l
Nazareth-de Klossers 6-1
BCM-Vr.kring 2 5.
BC Heer-Ulestraten 5-ï
de Keizer-t Heukske 2-!
Gronsveld 2-MBV 2 7-(
Driebanden klein
groep B.
Wapen v.Berg-Vr.kring 3 6-]
MBV-BCHeer3 5-;
Noorbeek-BC Sjaan 3-"
KOT 2-BCM 2 2-!
BC Heer 2-Gronsveld 5-i
O.O.Heer-MBV 3 4-:

Midden Limburgse Biljart
bond
Hoofdklasse
Paerdastal-Grathem 3-1
OVU 2-Roggel 4-:
Montfort-Boekoel 4-!
't Blaakven-OVU 3-!
DOS-'t Stift (M
leklasse A
Maasbracht-Wessem 6-4
Mereveld-Haelen 4-1
Thorn-Herkenbosch 4-1
Odilia-M'beek 4-:
Joppe-Montfort 2 0.
le klasse b
Crescendo-Odilia 2 6-1
Swalmen-Los Band 4-!
OVU 3-Roggel 2 4-)
KOT-Beegden 2-
-2eklasse A
Veldpoort-DenHoek 6-:
Leveroy-Taverne _-*
DLV-Mereveld 2 2-1
Montfort 3-Crescendo 2 8-<
2e klasse B
Ketelbink-De Ster 2-i
Roermond-ONA 8-1
Maneslust-Maasbracht 2 4—
Wessum 2-Walhalla 6-:
KOT2-Montfort4 2-i
2e klasse C
Allerhand-De Smids 6-:
De Stevel-Meijel 4—
Haelen 2-DDD 4-
TOP-Ramona 6-:
Grathem 2-DenHoek 2 4-
-2eklasse D
OVU 4-'tKlumpke 2-<
Mijnheerkens-Stevensweert

4-
Karot-Meijel 2 4-
Beegden 2-Wilhelminahof 4-
Joppe2-Odilia 2 4-
-2eklasse E
Tramhalte-Wessem 3 8-<
Servaas-Pumpke 4—
ONA 2-Casino 2-
DOS 2-Internos 2 4-
Grathem 3-Baexem 6-
-2eklasse F
OVT-TOP 2 2-
Avanti-Thorn 2 3-
Veldpoort2-De Peel 2-
Oranjeteam-Karot 2 4—
Montfort 5-KOT3 8-
-2eklasse G
Beegden 3-Vlodrop 4-
Roggel 3-De Sport 4-
Heel-Mijnheerkens 2 8-
TOP 3-Horn 0-

Odilia 4-Paerdstal 2 6-2
2e klasse H
DES-t Stift 2 4.
Posterholt-Swalmen 2 6-2
Meijel 3-Oude Molen 6-2
Roermond 2-Nunhem 0-8
Beegden 4-Joppe 3 4—4
3e klasse A
Maasbracht3-Posterholt 2 7-1
Boekoel 3-Leveroy 2 6-2
Amicia-DDD 2 4-4
't Klumpke 2-Buggenum 4-4
Crescendo 3-KOT4 6-2
3e klasse B
Montfort 6-TOP4 4-4
Den Hoek 3-Ketelbink 2 6-2
Tramhalte 2-Amicia 2 4-4
Crescendo 4-Ramona 2 4-4
Joppe4-Maneslust 2 5-3
3e klasse c
Herkenbosch 2-Oranjeteam 2

4-4
Graanbeurs-Brand's Quelle

2-6
Internos 3-OVT 2 6-2
Wessem4-Avanti2 6-2
't Bergske-Grathem 4 6-2
3e klasse D
DDD3-Amicia3 4-4
Roggel 4-Veldpoort3 2-6
De Ster 2-Walhalla 2 2-6
De Sport 2-Graanbeurs 2 4-4
Heel2-Tramhalte3 3-5
3e klasse E
Meüel 4-ONA 3 4-4
Allerhand 2-Heel 3 7-1
Ketelbink 3-Oranjeteam 3 4-4

! Thorn 3-Pumpke 3 8-0
IDe Smids2-'tKlumpke 3 4-4
3e klasse F
Wilhelminahof 2-De Sport 3

7-1
Ramona 3-De Ster 3 6-2

! ABC-Maasbracht 8-0
1De Graaf-Volharding 4-4
: 'tKlumpke 4-Stevensweert 2

2-6
3e klasse G

1Horn2-DOS3 2-6
Thorn 4-DMB 6-2
OVS 2-M'Beek2 4_

! Herkenbosch 3-De Peel 2 4_

■ Beaxem2-TOPS 5-3
I 3e klasse H
■ Nunhem 2-Crescendo 5 2-6
1 Haelen 3-ABC 2 4-4

Vriendenkring 2-Karot 3 6-2
1 'tStift 3-De Stevel 2 4.

/ zaalvoetbal J; le klasse A
Wiegert-H.Anders 9-2

1Gulpen-Flaterke 0-1
1Up Quelle-Hemelke 1-4
H.Anders 2-Kollefit 1-6

| Oostermaas-Kanaries 8-7

' Bissjop-Gulpen 6-2
! Flaterke-Yerna 2 1-1

Billy 8.2-Bingo Boys 4-4> le klasse B
1Gr.Ster-Bouwf.2 2-3

* Meyers 2-SHC 1-2

' Tristar-Gr.Ster 2-2
SHC-Brunssum 2 2-2

1 MBC-Meyers2 4-3
1Stampede-LeSoleil 2-1

' Canton R.2-Heilust 0-5

' le klasse C
Masita-SHC2 4- 2
Bongo 8.-CP/Letro 3- 2

' SHC2-Meetpoint 1- 4

' CantonR.3-Knoteraer 2-10
■ De Keigel-Groen Wit 5- 3

Teddyberen-Bongo Boys 3- 4

' Egor-PSM 3- 3> MBC2-Masita 4-10
CP/Letro-Sitt.Boys 2- 4

1 2e klasse A» Pottemen.-Up QueUe 2 2- 1

' Boheme-Hemelke 2 1- 3

' Up Quelle 2-Boheme 1- 7

' Stern Boys-All Whites 6- 3
Bissjop 2-T1874 4- 5

' Hilton.-Pottemen 1-13

' Hemelke 2-Delta 2 6- 5
! Libert-Bingo 8.2 6- 5
| 2e klasse B

' Maasvogels-Delta 5- 1
Eysden 2-Diekske 2- 2

* Sjefke-Maasvogels 0- 3
[ Diekske-Oase 2- 3

' Brouwersw.-Bastings 2 5-3
> H:Anders 3-Heer 2 3- 7

Bissjop 3-Eysden 2 3-10
Oase-Bastings 2 2- 4

5 2eklasse C

' Anker Boys-Heilust 2 gest.2 * 12- 4

'-Rood Wit-Soleil 2 3- 5
} Leeuwenhoek-Fortuna 0- 0

Marat.3-Vaals 2 2-11
1 Stampede 2-Eendracht 4- 4
2 Quelle-Kerkrw. 5- 5
J 2e klasse D

Rood Wit 2-Mareb.2 2-4
1 Meetp.2-Fortuna2 8-3

Marat.4-Teddyb.2 5-4
2 Vaals 3-CantonR.5 6-0
7 2e klasse E

' Zwaluw-Marebos 4-2
1 Pancho 2-CP/Letro 2 4-3
3 Zw.Schaap-Likopa 7-3

Zwaluw-Puth.Boys 2-1
Marebos-Eikeboom 3-6

7 CP/Letro 2-Egor2 0-2
1 Merpati 2-Pancho 2 1-6
2 2e klasse F
2 Mareb.3-Hollywood 7-1
5 Hollywood-Bekkers 2 4-2
9 Lacroix-Haantje 2 2-1

Mareb.3-Puth.Boys 2 8-0
Hanckmann-Meyers 3 2-1

1 Sjuffelke-Brunssum 3 4-0
2 3e klasse A

* Sjotter 2-Boheme 2 6-2
5 Maasvog.2-DBSV 2-92 Bohème 2-Volière 0-3
3 DBSV-Sjotter2 2-5

3eklasse B
1 Oase 2-Pottebr. 0-2

CoolR.-Sjork 2 5-9
Volière 2-MattiniB. 4-3

3 3e klasse C
2 De Heeg-Yerna 3 5-2
2 Maasboys-Voske 5-4

3 Sphinx 3-Pottemen.2 5-2
C 3e klasse D

Sjefke 2-Sjork 3 11-4
n DeHeeg2-Spv.MW 2-1
2 Diekske 2-Willem 1 2-1
2 Sphinx 4-Sjotter 2-7
o 3e klasse E
o Tristar 3-Keelkamp.3 2-2

Antwan3-MBC 2-1
ft SHC 3-De Joffer 2-2
2 Cosmos 2-Paco 2-2

2 Stampede4-Soleil 3 4-6. 3e klasse F
Stampede 5-Gr.Ster2 5-11

2 Genne Komm-Anker Bak.
6 7_

6 Holz-Fortuna 3 6- 0
0 Antwan 4-Cosmos 3 1-1

Tristar 2-Sportclub 2 0- fl
6 Gr.Ster2-RoodWit3 4- 3
0 3e klasse G
4 SZV-Sante 3- 2
2 Brunssum 6-Hadow3 2- 3
e Keigel 2-GroenWit 2 6-13

PSM 2-Bekkers2 " 5- 6
2 3e klasse H
4 Hadow 4-Adveo 2 4-1
4 Hollywood 2-Tilly Boys 5-fl
o Keigel 3-Groen Wit 3 5-fl
4 CP/Letro 3-Hadow4 4-2

3e klasse I
c Maximiliaan-Meetp.3 5-4

Beek-Sitt.Boys 2 2-2
4 SZV3-Sante2 4-5
4 Teddyb. 3-Maximiliaan 3-6
4 Pancho 3-Phoenix 2-9
4 3e klasse J

Postwagen 2-Sitt. Boys 3 2-7
g Merpati 3-Bouwkompas 2 2,-6
4 Jabeek-Egors 9-5
$ Antwan 2-Teddyb.4 12-1
4 4e klasse A
2 Voske2-Keer 2-3

Cool R.2-De Kilo 2-8
6 Libert 3-Flaterke 2 2-7
5 4e klasse B
6 Cool R.3-Hemelke 3 3-3
4 Loontjes 2-Bovens 2-5
0 De Kilo 2-Kanaries 2 5-4

Erka-Sjork 5 11-6
4 4e klasse C
4 Sjotter3-DBSV 3 6-5
0 Maasboys 2-Willem 1 2 1-6
8 Libert 4-Bosserv.3 9-6

Pottebr.4-v.Haaster
DBSV3-Sjotter3
H.Anders 7-Heer3
4e klasse D
Rood Wit4-Keelkamp.4 I
Holz 2-Heilust 3
Stampede 6-Eendracht 2 1
4e klasse E
Zw. Schaap 3-Keigel 4
Postwagen 3-Haantjes 3 ' 'Tilly 8.2-DWC
4e klasse F
Zwaluw 2-Beek 2
Meetp.4-Born 2
Zwaluw 2-Puth.Boys6 I *CP/Letro 4-Haantj.4
Hanckmann 2-Knoter.3 ,
Flatazor 3-Bouwk.4
Jeugd
Merpati-Bosserv.
Bosserv.-H.Anders
Cosmos-Merpati
Haantjes-Sportclub
Standen
le klasse A
Bingo Boys
Bissjop
Hemelke
Sphinx 2
Oostermaas
Wiegert
Billy Boys 2
Kanaries
Gulpen
Yerna 2
Flaterke
Up Quelle
Kollefit
H.Anders 2 'yleklasse B .
Stampede
Brunssum 2
Heilust
shc £,MBC
Tristar
LeSoleil
Gr. Ster £.Meyers 2
Bouwfonds 2
Marathon 2
DWS Boys
Bekkers
Canton R.2 ltr'
le klasse C
Egor
PSM
De Keigel
Sitt.Boys
Bongo Boys
Masita
Meetpoint
Teddyberen
Knoteraer " JvCP/Letro
Groen Wit
SHC 2
Canton R.3
MBC 2 w

fofe/voef^i
NTVB-competitie.
Ere-afdeling.
Jojob-Scory b
Der Eck-Karrewiel
Zw.Ridders-Smidter b j.Wien-Sportzicht
Hakkers-Leeuw b
Millener b-81.wit
Overg.klasse A. 1*
Verdw.Viss.-de Heide
Eagles-De Poart
Stadion-Angelina b J^Survivors-Hubetsy b
Loontjens-Hoekje
St.Pieter-Miranda
Overg.klasse B.
Starclvb-Hakkers 2
Cramignon-Welten
Waardh b-Wien 2 *Heer-De Sport
Petite res.-Labena
Bl.wit 2-DATb
leklasse A.
Dolomiet-DaCapo
Br.burg-Stadhoes
Crazy Pie-O.Eysden
Jokers-Beat b
De Sjork-De Singel ,
le klasse B.
Napoleon-DeCol
Miranda 2-Verdw.Viss.2 *Camontagne b-Konings J
kels-3
De Smeed-De Pluim ij
O.Eysden 2-Waardh b2
Pitsers-Borgharen
le klasse C. y
De Poart 2-Mariaveld V
Viktoria-Veldhof
Roberto b-Spoorzicht j-\Ouw Mert-Vlootgraaf
Smidter b 2-Drop Inn j-
Anja b-Bennelly b
2eklasse A. jJI
Leeuwenhoek-Stadbroek foSikieb-Funb y\
Leeuw b 2-Wien 3
Petan b-Keulen
Baekerbaan-Suestra
De Heide 2-Tamboer C
2e klasse B. i j
Fun b 2-Hakkers 3 d.
Heukske-Leeuwenhoek* jf

1Drop Inn 2-Muecherveld J': DeSport2-OuwMert2 ft1 Angelina b 2-DerEek 2 ftBlauw Wit 3-Miranda3
2e klasse C.■ Gigi Girls-Raetskelder ji
Old Inn-Lieuwke1 Maarland-Petiteres.2
De Smid-Boemerang

1Pigals-Ons Genoegen m<
| AwtWielder-Annemie; 2e klasse D.

Odeon-De Sjork 2 *! Pitsers 3-Star club 2

" NotenbaLK-Pigals 2
Bij den Belsj-Heer 2 $"

" Streetlife-Den Olter dis JJ
Gouwe ridd.-Bon Voyage

1Goudentreff.-De Uiver, 2e klasse E.

' Verdw.Viss.3-Pitsers 2 „(i,
Chez lesPomp.-Dolomie' * j,,

" DenOlter dis 2-SurvivorS ',Da Capo 2-Magic

' Zuid-Oost Hoek
Hoofdklasse f' Petit Boys '68-DeKloppen, Scherp Vor-'tBraadklokF jJ

" Smile Boys-tStupke
Nieuwenhagen-A gen Baa jl

i Blue Angels-Dr Eek '79 $
' Bergzicht Boys-tBrugs*e

leklasse A j1 't Graefke-'tZinkviulke. Mergelland Boys-GaloupP>

De Leeuw 80-Der Brouw y
\ tel

' Torero-'t Poortje tf» Kickereck-Trappedoelies jJ
DeKroon-Orient Boys '"°| le klasse B „ lfx|| 'tStalletje-Petit Boys '68 * %\ Oude Heide-Blue Angels *',

5 'tStriegiezer-Nieuwenhag f/
l Schaesberg-De Meppers y

' Angie Boys-Cartouche ~$

' Der Brouwkeetel 2-Vogel^
2e klasse A

1 Nijswiller-De Schuuvers
! De Stampers-Torero 2 f> 'tKrutzke-De Kroon 2 »

' ATB 'tGeulke-Scherp V"r jj

De Zoefjes-Kickereck 2 (>

' 'tßrugske2-'tGraefke2
> 2e klasse B „f> Bergschot-De Stampers t tfI De Flippers-Bergzicht B> y

Pipo Boys-Paniekzaaiers y
I De Corner-Olympia
I Dr Eek'79 2-De Molen $

' 't Poortje 2-De Zoefjes 2
2e klasse C « 1'

1 Bosser Hofke-Pipo Boys*,
"'t Brouwerswapen-Dug u I
I

' Hopel-Bergschot 2 utf
Wilhelmina Boys-Smi'e y

i 2 %\ Kokkie Boys-tStriegiezef y
i
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SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
Fel verweer VCH Furos blijft winnen Revanche

BraggartsVCL vervalt in oude kwaal

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

meende desondanks: „We straalden
veel kracht uit vandaag. De ploeg is
gewoon goed bezig op ditmoment."

Van onze medewerker PAUL DEMELINNE
i^DGRAAF - De volleybalequipe van Datak/VCL is er in
161 in geslaagd de opwaartse lijn die vorige week werd ingezet,
_*te zetten. Tegen het middelmatige Havoc uit Haaksbergen

de Landgraaf-combinatie na een vliegende start weer in

*°ude kwaal- te weinig overtuigingskracht en doorzettings-
f&ogen Het wegzakken resulteerde in kostbaar puntenver-

* 1-3 (15-7, 12-15, 6-15, 7-15).

HEERLEN - In een emotionele
wedstrijd handhaafde Braggarts,
door de 70—55 overwinning op con-
current Titanus, haar toppositie in
de overgangsklasse. Brunssum
Eagles leed in Nederweert een forse
nederlaag tegen Jumping Giants
(100-57), waardoor de Brunssum-
mers nu de rode lantaarn vast in
handen hebben.

Het doel van de Kersjes-ploeg was
tweeledig: enerzijds handhaven in
de koppositie en anderzijds sportie-
ve revanche op de ploeg uit St.-Mi-
chielsgestel. De uitwedstrijd werd
enkele maanden geleden met mi-
niem verschil door de Heerlenaren
verloren, maar de wijze waarop en-
kele Titanus-spelers met de neus in
de lucht sterke staaltjes van onspor-
tief gedrag etaleerden schootbij de
Braggarts-spelers in het verkeerde
keelgat. Men zinde in Heerlen dan
ook op (sportieve) wraak.

Toch balanceerden de Heerlenaren
op de rand van de afgrond, want
maar liefst vier spelers hadden vijf
minuten voor tijd vier streepjes ach-
ter hun naam staan, terwijl center
Roger Consten al in de vijfde mi-
nuut van de tweede helft de bank
mocht opzoeken met een maximale
foutenlast. Het deerde de getergde
Braggarts-ploeg echter geenzins.
Sterker nog, de ploeg speelde tak-
tisch een zeer sterke tweede helft en
legde de Titanus-aanval bijna volle-
dig lam.

In de slotfase hield Braggarts de bal
langdurig in bezig en liet deBraban-
ders van het kastje naar de muui
springen. De vreugdesprongen na
afloop van Braggarts-coach Jeup
Kersjes waren dan ook illustrerend
voor de gevoelens van menige
Braggarts-speler. Door deze over-
winning behouden de Heerlenaren
een kansje op een eventueel kam-
pioenschap, hoewel de achterstand
op koploper Rush nog steeds viei
punten bedraagt.

" Het blok van Furos tast mis. Foto: WIM KÜSTER:

Victoria laat steek vallen

Datak/VCL 2 vergrootte opnieuw de
kloof met de onderste regionen
door in een ware slijtageslag met
een bloedstollende finale Activia te-
rug te wijzen: 3-2 (15-7, 13-15, 15-13,
13-15, 17-16). De jonge equipe van
trainer Wim Thewissen en coach
Nico Schouten leek in de vierde
reeks op de volle winst af te steve-
nen, doch bleef na 8-0 liefst zeven
opslagbeurten lang puntloos, waar-
door Activia de kans tot herstel
kreeg: 13-15. Beide teams gaven el-
kaar geen duimbreed toe tijdens de
epiloog, waarin de emoties zich re-
gelmatig concentreerden op de arbi-
trale beslissingen. Datak/VCL 2 fi-
nishte uiteindelijk met het kleinst
denkbare voordeel: 17-16.

In Nieuwegein bleek Pancratius-
bank/VCH een felle angel in de pels
van (mede)titelkandidaat Young-
star/Vrevok. De Utrechtenaren
kwamen maar net met de schrik
vrij: 3-2 (8-15, 11-15, 15-10, 15-5, 15-
-13) Met name de service van het
Pancratiusbank/VCH zestal ontwik-
kelde zich tot een effective scorings-
machine. In de eerste drie sets wa-
ren Pim Uyterschout, Huub van de
Heuvel en Jo Rosbender uitermate
succesvol vanuit het serveervak. Na
9-7 in de derde omloop verminderde
de Heerlense opslagdruk.

y

5- k^t Harrie Smeets naast zijn trai-
J^nap ook in het veld weer als

£ >ua'sdirigent functioneert, bc-
' u*t Datak/VCL over een hanteer-
\ Z sPelconcept. Van dat stramien■r*n evenwel alleen in de ope-
"r JSronde voldoende elementen te

Jennen. Op basis van een be-
r^bare pass het de thuisploeg

■r {t°c geen schijn van kans aan het
't n V 5-7. De overmacht bleef intact
\ J-O in het volgende bedrijf. De
Itu rin_ diende zich aan met een
i^ter Overijssels blok. Bij 8-9 was

Ï^yVCL de draad al grotendeelst; 12-15.
IC at setverlies verdween de gre-
Cjejd en motivatie uit de beginfa-
jK°lledig naar de achtergrond. Ha-
JL Vond de zuidelijke achillespees
wkfPermanent op de penetratiepo-
HL te serveren: 6-15 en 7-15. In de
r^inuten kwam het tot een aan-
[C 1-.tussen Datak/VCL aanvaller
j,/J* Remmerde en tweede arbiter
rtij'eulen uit Ravenstein. Geluk-r *egenvierde aan beide kanten

Bezonde verstand en bleef de. r°ntatie beperkt tot het wegstu-
r *!__ n Remmerde voor het restantiT Oe set.

in drie sets terug te wijzen. De
drie andere Hoensbroekse heren
vielen tegen; zowel Wiel Hanssen
als Dion Polman en Peter van
Soest konden hun normale spel-
ritme niet vinden. Het feit dat er
een degradatiewedstrijd ge-
speeld zou moeten gaan worden
was toen al beslecht. Toch knok-
ten de Victorianen voor een eer-
vol resultaat, tekenend voor de
mentaliteit die zij deze competi-
tie hebben laten zien. Nicole van
der Jagt speelde een goede wed-
strrjd tegen ex-international
Jeannette Coemaat-van Driel

Robert Ploeger leverde een
knappe prestatie door Broertje

SPIJKENISSE - Het venijn zit
in de staart. Ook in destaart van
de badmintoncompetitie van BC
Victoria Hoensbroek. Zijderveld
won zaterdag verrassend van
Drop Shotzodat Victoria met 9-2
moest winnen van de Ritte om
Zijderveld achter zich te houden
via een beter wedstrijdgemiddel-
de. Victoria verloor met 6-5. Nu
moet Victoria zaterdag met BC
Schijndel uitmakenwie als twee-
de team degradeert uit de hoofd-
klasse.

Furos zet de opmars naar boven on-
stuitbaar voort. Tegen Artemis/Ra-
pid pakten de Kerkradenaren, voor
dezevende maal in successie de ma-
ximale winst: 3-1 (11-15, 15-3, 15-11,
15-8). De absentie van Fred Körver,
een van debetere stoppers in defor-
matievan trainer Gorgel, was alleen
in de openingsset merkbaar.Daarna
trok Furos het spelverloop resoluut
naar zich toe en hadden de buiten-
aanvallers Ed Savelsberg en Ri-
chard Janssen een groot aandeel in
de scoreproductie.

maar verloor met 12-10 en 11-8.
Marga Notermans scoorde daar-
na het tweede Hoensbroekse
punt. In het dubbelspel herstel-
den Peter van Soest en Wiel
Hanssen zich goed en wonnen.
Robert Ploeger en Frans Swin-
kels daarentegen hadden geen
kans tegen Maasen en Hogen-
dorp. De dames Breuer en Noter-
mans zorgden via een drie-sets
overwinning voor het derde
punt. Uiteindelijk werd het 6-5
in het voordeel van promoven-
dus, en nu degradant, De Ritte
uit Spijkenisse.

Pancratiusbank/VCH switchte re-
gelmatig naar een systeem met de
goed functionerende Michel Palm
als tweede spelverdeler, maar kon
niet verhinderen dat de thuisploeg
een barrage afdwong. Een tie-break
die ondanks het supersnelle RPS
systeem nog 18 minuten in beslag-
nam. Een verrassing bleef nipt ach-
terwege (15-13). Coach Huub Hol-
lands van Pancratiusbank/VCH

Eureka en
De Ridder
in mineur

VOS en DVS
overwegen fusie
Van onze medewerker
SCHAESBERG-
/KERKADE - In de
Limburgse damwe-
reld is een fusie op
komst. In het diepste
geheim hebben de
bestuurderen van de
verenigingen DVS
(Schaesberg) en
VOS (Kerkrade) over
een eventuele sa-

menwerking met in-
gang van de nieuwe
competitie.

Het enige struikel-
blok vormt de leden-
vergadering van
DVS, die vrijdag
haar goedkeuring
moet verlenen aan
de fusie. VOS/DVS,
zoals de nieuwe ver-

eniging naar alle
waarschijnlijkheid
genoemd worden,
zal in een klap de
sterkste en grootste
vereniging van Lim-
burg worden. Sail-
lant detail is dat het
Kerkraadse VOS in
1987 aleens een fusie
aanging met naaste
buur De Kroon-
schijf. Na een knal-
lenderuzie tussen de
twee clubs zegde De
Kroonschijf vorig
jaar de samenwer-
king eenzijdig op.

Kie en boekte een snelle touché-
zege, 0-4.

Michael Korompis
Limburgs kampioen

Bij springwedstrijdenvoor pony's

Van onze medewerker
HEERLEN - Het doek voor Eureka
en De Ridder lijkt definitief geval-
len. In de negenderonde van de na-
tionale damcompetitie leden de bei-
de Limburgse vertegenwoordigers
in deeerste klasse een gevoelige ne-
derlaag.

Slechts een wonder kan Eureka en
De Ridder behoeden voor degrada-
tie. Ondanks de hooggespannen
verwachtingen had Eureka weinig
tot niets in de melk te brokkelen te-
gen het WestlandseDe Lier. Runner
up Caubo bracht in recordtempo
een gewonnen stelling op het bord,
maar in de overige partijen verliep
het minder vlekkeloos. Heijnen,
Haas en Zylstra werden op regelma-
tige wijze van het bord gezet. Ook
Budé en Ten Haaf verprutsten hun
voordelige positie waarna het pleit
definitief was beslecht: 7-13.

De Ridder toonde in het crusiale
duel tegen mededegradatiekandi-
daat Den Haag wederom aan niet in
deze klasse thuis te horen(8-12). In-
valler Pierik was de enige die voor
de volle winst zorgde. Nagels, Mees-
ters en H. Tangelder legden het
loodje.

hoogste categorie bij het spnn-
gen voor pony's. Twee dikke
vrienden. uitkomend voor de

Beide stijlruiters zorgden samen
met Loes Hanssen en Yves Houtac-
kers en hun supersnelle barragerit-

■ten voor eenHafsluiting van de
Hstrijd ruitersportcentrumHBeek. als Molm en Korom-
Hpis hebben een stijl waarmee ze
Bhet grotereBbeiden dan
Hde

niemand verbaasd hebben.

BEEK- Schouder aan schouder
stonden David Molm en Mi-
chael Korompis naast elkaar tij-
dens de prijsuitreiking van het
springen D klasse Zwaar, de

Ponyclub Geleen. Het Lim-
burgs kampioenschap was voor
Michael Korompis, terwijl Da-
vid Molm tweede werd.

" Smashvan VC Voerendaal in de derby tegen Datak/VCL. Foto: DRIES linssen

Dames VCH 2 missen ervaring
Limburgse
tennis jeugd
stelt teleur

Een bijzondere prestatie zetten tij-
dens deze kampioenschappen Mat-
thijs en Leopold van Asten neer. Za-
terdag won Leopold het kampioen-
schap in de klasse D Midden terwijl
op zondag broer Matthijs de eerste
twee plaatsen bezette in de klasse C
Licht. Leopold werd vervolgens
nog derde in de klasse D Licht, die
door Maud Schouwenberg werd ge-
wonnen en werd na Cindy Jeuris-
sen (eerste) en Paul Boeken (twee-
de) derde in derrjstijlcompetitie.

%kj, nebben een flink pak slaag ge-
PSh 1

„ Caesar trainer Wiel Mayntz
n l?, net nog voorzichtig uit ook.

r!*$(_ esar was biJ Auto Caubo
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Van onze medewerker
UDENHOUT - In en tegen Uden-
hout had Pancratiusbank/VCH 2
in de vierde set een redelijk goed
uitzicht op de maximale winst.
Opnieuw vormde het ontbreken
van ervaring en de daarbij beho-
rende koelheid in het benutten
van kansen echter een sta-in-de-
weg voor de jonge toekomst-
ploeg: 3-2 (11-15,10-15, 15-10, 15-9,
15-11).
„Op het moment dat het publiek
zich nadrukkelijk ging roeren,
durfden wij veel minder. Een fac-
tor waar deze jonge speelsters,
voor het grootste deel junioren,

nog duidelijk aan moeten wen-
nen," meende coach Jos Geraedts
van Pancratiusbank/VCH 2 na af-
loop. De oefenmeester van de
Heerlense tienerploeg was overi-
gens uitermate content met de
vooruitgang in het spel van zrjn
talentvolle equipe: „We hebben
lange tijd goed en zelfbewust ge-
speeld. Dat is een groot plus-
punt," aldus Geraedts.

Opslag en pass waren de wapens
waarmee Pancratiusbank/VCH
de thuisploeg lange tijd contro-
leerde. Zo serveerde uitblinkster
Sally Dormans tijdens de ope-
ningsset in één ruk de stand van

10-4 naar 10-14. De 11-15 winst
werd gevolgd door een regelmati-
ge setzege in de tweede ronde: 10-
-15 na een tussenstand van 5-10.
Udenhout had bij 9-9 in de vol-
gende reeks de langste adem (15-
-10), maarkeek even later opnieuw
tegen een forse achterstand aan:
4-9. Met felle steun van de toe-
schouwers slaagde de Noordbra-
bantse formatie er vanaf die fase
in de bakens definitief te verzet-
ten: 15-9 en 15-11.

In de derde divisie had koploper
Pancratiusbank/VCH 3 geen kind
aan het laaggeklasseerde Nu-
vo'6B. De nieuwkomeruitNuenen

werd simpelmet 0-3 (4-15,3-15,11-
-15) aan dekant geschoven. In Hel-
mond boekte Datak/VCL 1 even-
eens een regelmatige zege tegen
hekkesluiter Polaris: 0-3 (4-15,
7-15, 12-15).

De derby tussen VC Voerendaal
en Datak/VCL 2 zorgde alleen in
de openingsset voor spannende
scènes. In het verdere strijdver-
loop domineerde de meer ervaren
Langraafformatie van coach Jo
van MUI: 1-3 (17-15, 10-15, 10-15,
8-15).

Simson hervindt oude vorm
Wafflard ten deel, die aldus met
0-3 won.

Winnaar cat. A beginners: Nicole Janssen
met Mini Mouse; cat. B, beginners: Linda
Boeken met Wendy; cat C, beginners: Do-
ris Peustjens met Klippers Apollo; cat. B,
midden: Angelique Dohms metTarzan; cat.
D, beginners: Yvonne Logtens met Toe-
schka; cat. E, beginners: Esther Peeters
met Kelly; cat. C, midden: Cindy van Pol
met Prim; cat. D, midden:Leopold van As-
ten met Ostara; cat. B, licht: Erwin Verste-
gen met Rozie; cat. C, licht: Matthijs van
Asten met Fenny; cat. D, licht: Maud
Schouwenberg met Maybe; cat. C, zwaar:
Solange Kurvers met Inka; cat. D, zwaar:
Michael Korompis met Peperone Quick-
step; Rijstijlcompetitie: Cindy Jeurissen
met Moonlight.DORDRECHT- Simson demon-

streerde in Dordrecht weer iets
van haar oude vorm en keerde
met een forse 26-6 overwinning
huiswaarts.

Van onze medewerker
HARRY SCHOLTES

Van onze medewerker
WEERT- Aan hetLimburgs succes
van vorig bij de overdekte nationale
kampioenschappen tot en met 12
jaarheeft Limburg dit jaarniet kun-
nen aanklampen. Alex Handl uit
Venray bereikte de tweede ronde
door winst op Wes van Erp uit Oss
(6-3; 6-2). Tegen de nummer drie
van de plaatsingslijst Torn ten Broe-
ke uit Goor leed hij echter een 6-4;
6-2 nederlaag.

De beide Limburgse meisjes verlo-
ren. Wendy Horsch uit Landgraaf
deed dit met 6-0; 6-1 tegen Debbie
Haak uit Strijen. Inge Smeets uit
Meerssen bereikte dezelfde magere
score tegen Ciska Kramer uit Poor-
tugaal.

Bij de kwalificatie tot en met 18 jaar
kon van de drie Limburgers alleen
Nadine Soons uit Nieuwstadt zich
voor het kampioenschap plaatsen.
Zij won met 6-2; 4-6; 7-5 van de
Zeeuwse Ingeline de Vries. Bart te
Nnenhuis uit Maastricht verloor na
een marathonpartij (7-5; 5-/; b-J>
van Nik Verbeek uit Brabant. Ook
Erwin van Lumich uit Echt verloor
van een Brabander. Eric Hoppen-
brouwer versloeg hem met 6-3; 6-3.
De beide Limburgse jongens waren
hiermee uitgeschakeld.

sport kort

" BRUNSSUM - In sporthal
Rumpen is de laatste voorronde
van de indoor softbalcompetitie
afgewerkt. De uitslagen in poule
B: Cheetahs-Samacols 3-11; Con-
dors-Cheetahs 4-36; Samacols-
Condors 20-4. Eindstand poule
B: 1. Samacols; 2. Cheetahs; 3.
Condors. De kruisfinales vinden
plaats op zondag 9 februari in
Brunssum vanaf 12.00 uur.

KERKRADE - Uitslagen Abdij-
cross. Heren veteranen I 5700 m: 1.
Theo v.d. Boom, Kimbria 19.12
min.. Heren veteranen II: 1. Ad
Heydens, AchiUesE.L. 19.18 min., 2.
Cel Thans, Unitas 21.01 min., 3. Har-
ry Adreolo, STB 21.50 min. Heren
veteranen III: 1. Louis Wouters,
Unitas 34.45 min. Meisjes A 2300 m:
1. Vivian Ruyters, Unitas 8.06 min.
Jongens A 5700 m: 1. Bart Nele-
mans, Unitas 18.43 min., 3. Evert
Gielen, Achilles-Top 19.23 min.
Meisjes B 1650 m: 1. Simone Gil-
berg, Dld 6.00 min. Jongens B 3800
m: 1. Roger Keulen, Unitas 12.49
min. MeisjesCl3OO m: 1. Diana Jen-
nen, Unitas 4.36 min. Meisjes D 1300
m: 1. Cindy Franssen, Caesar 4.59
min. Volksloop A 4600 m: 1. F.
Scheffers, Landgraaf 16.32 min., 2.
H. Simons, Merkelbeek 16.51 min.,
3. N. Hamers, Landgraaf 17.22 min.
Volksloop B 2500 m: 1. J. Rijnen,
Cobbenhagen College 9.17 min.
Volksloop C 1300 m: 1. G. Houben,
Op Gen Hei 4.23 min.

Willie Snijders draaide tegen
Berkers een prima partij, bouw-
de snel een puntenvoorsprong
op en drukte vervolgens zijn te-
genstander binnen de minuut
met de schouders tegen de ma-
tras. Jean Pierre Wafflard maak-
te na vier maanden niet te heb-
ben geworsteld een come-back.
Uiteraard kampte de Belg nog
met een conditie-tekort waar-
door de partij na zes minuten
puntloos eindigde. Er werd daar-
na reglementair verder gewor-
steld tot het eerste punt zou zrjn
gescoord. En dat punt viel aan

Eric Bos trok tegen JanFaessen
ferm van leer. In deze vrije stijl
partij had Bos voortdurend een
puntenvoorsprong. Na zes minu-
ten spannend worstelen klopte
de Simson atleet zrjn tegenstan-
der met 3-1 op punten. René
Geelen worstelt steeds sterkeren
dat heeft v.d. Meer ervaren. René
had een sneUe start en bouwde
een puntenvoorsprong op. Na
een minuut werd de Herculesat-
leet door Geelen getoucheerd,
0-4. De superklasse gaf Simson
prijs.

In de 52 kilogram klasse behaal-
de Mustafa Alakay op Danny
Vos een snelletouche: 0-4. De 57
kilogram klasse gaven beide
clubs zonder te worstelen prijs.
Frans Snijders was in de klasse
tot 62 kilo heer en meester. Na
een forse 0-14 voorsprong werd
hrj tot technisch winnaar ver-
klaard, 0-4. Peter Snijders had
aan zijn tegenstander een mak-

Iason
haalt uit
jh^ENBURG- In de eerste zaal-

Mlito divisie bij de dames won
ïoya Caubo lason zondagmiddag
J^*al met 23-10 van Caesar uit
'\*.VGZ/Sittardia won zaterdag-
jbo^a al met 28-12van DVC en Hol-
i .f i. wift was zondag duidelijk de
JHj *ste in het duel tegen EMM.. werd het 22-13. Hierdoor blijft

terstand van Auto Caubo
. o*?p koploper Holbox/Swift vijf

de^P "GZ/Sittardia vier punten. In
j.vP„divisie moeten de teams nogen wedstrijden spelen.

sport



\&nafvandaag
warm aanbevolen.

Bij Schunck.

(Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met zaterdag 4 februari).

daar winkel je voor je plezier !
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