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LimburgseKamers van Koophandel: beter kan 't niet

Negen van de tien
bedrijven op winst
Rubbers heeft

CAO-borgen over
; Vij' ... n onze Haagse redactie

ni sft - Premier Lubbers
W lBe "Zc!rSen" over de loonsverho-
l>'sfr vakbeweging en werkge--- ho Preken in CAO's. Die loons-
v»i nt»**ln8en zijn „aan de stijve
"s ' aldus de premier gisteren.

'te 'bh'%derS stelde zien uiterst terug-
*'J kkar «*" °P ten aanzien van de ont-'A ,g eilr,gen aan het CAO-front. Na
r] [Vezelen („dat is al een zeker
j oord") zei Lubbers: „Het zijn
j Sn" nderhandelingen. Ik heb aar-

ui igih ' zorSen- Maar het gaat om
\ <*"§ van de loonkosten", en nietvan de lonen.

'rf4j^°-coördinator van de FNV, J.

'r.^r. vindt het „hypocriet" dat
'Of e^ Lubbers zich zorgen maakt

to\. dusver afgesloten
\^ " „Het kabinet komt kenne-

I liO Pas onder de indruk van het
I *kbf>rinen zelfvertrouwen van de
V^egin6- Dan had het ons
*>H>> at eerder serieus moeten ne-
| > aldus Draijer.

Vergelijkingsmateriaal met de jaren
daaraan voorafgaand ontbreken,
"omdat in 1980 pas een jaarlijkseen-
quête werd ingevoerd (ERBO, En-
quête Regionale Bedrij fs-Ontwik-
keling). Uit de enquête over 1988,
die voor geheel Limburg gisteren
bekend werd gemaakt, blijkt niet al-
leen de groeivan het aantal winstge-
vende bedrijven maar ook een ver-
betering van de rendementspositie.

Het aantal verlieslijdende bedrijven
is nu voor de vijfde achtereenvol-
gende maal gedaald.Het dieptepunt
was in de jaren'81-'B2, toen maar de
helft van de bedrijven voldoende
rendement had. Nu is bijna drie-
kwart van de bedrijven tevreden
over de financiële resultaten die de
investeringen afwerpen. Naar ver-
wachting zal het percentage verlies-
lijdende bedrijven in 1989 nog ver-
der dalen.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Vorig jaar hebben negen van de tien bedrij-
ven in Limburg winst gemaakt. De Kamers van Koophandel
noemen dit naast een goed, waarschijnlijk ook een optimaal re-
sultaat. „De rendementsontwikkelingen zijn nog nooit zo hoog
geweest," zegt A. Assink, adjunct-secretaris van deKamer van
Koophandel in Maastricht. Het aantal verlieslijdende bedrij-
ven (één van de tien) is in de provincie al jarenlangniet meer zo
laag geweest. Volgens de Kamers van Koophandel zeker sinds
1980 niet meer.

Investeringen
Opmerkelijk is voorts dat de Lim-
burgse ondernemers vorig jaar
maar liefst 12 procent meer inves-
teerden dan in 1987, terwijl dat per-
centage landelijk op 2 lag. Volgens
adjunct-secretaris Assink spreekt
hieruit het zeer grote vertrouwen
dat de ondernemers in de economie
hebben. „Er is weer meer durfom te
investeren. Zeker, er is ook sprake

van een inhaaleffect na de magere
jaren maar de toekomstperspectie-
ven zijn zonder meer positief," al-
dus Assink.
Het optimisme blijkt voorts uit de
verwachtingen die het exporterend
bedrijfsleven heeft. Ook hier liet
Limburg vorig jaar betere cijfers
zien dan landelijk (een exportgroei
van 8 tegen 5 procent). Zowel ten
aanzien van de investeringen als de
export zorgde de industriële sector
voor het leeuwedeel van de groei.
Zo investeerde de Limburgse indu-
strie vorig jaar 18 procent méér.

Daartegenover bleven de investe-
ringen in de land- en tuinbouw en
de bouw in de provincie achter ten
opzichte van de rest van het land.

Het optimisme blijkt voorts uit de
verwachtingen die het exporterend
bedrijfsleven heeft. Ook hier liet
Limburg vorig jaar betere cijfers
zien dan landelijk (een exportgroei
van 8 tegen 5 procent). Zowel ten
aanzien van de investeringen als de
export zorgde de industriële sector
voor het leeuwedeel van de groei.
Zo investeerde de Limburgse
industrievorig jaar 18 procent méér.

# Zie verder pagina 13
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Terwijl wij in de
maand februari nor-
maal nog in een dikke
winterjas rondlopen,
worden nu steeds meer
terrasjes geopend, zo-
als hier op het bezoe-
kerscentrum Schrie-
versheide in Heerlen,
aan de rand van de
Brunssummerheide.
Foto: DRIES LINSSEN

Geleen koopt
DSM-aandelen

Van onze verslaggever
GELEEN - De gemeente Geleen
gaat voor 50 mille aan DSM-aan-
delen kopen. In een voorstel aan
deraad dragen burgemeester en
wethouders hiervoor twee rede-
nen aan. De eerste is dat Geleen
dan de regelmatig te houden al-
gemene vergaderingen van aan-
deelhouders mag bijwonen, wat
het mogelijkmaakt de ontwikke-

lingenvan het concern te volgen.

Bovendien openen die bezoeken
de mogelijkheid tot persoonlijke
contacten met andere aandeel-
houders en - van DSM-zyde - de
raad van commissarissen, raad
van bestuur en directie.

Het is Geleen niet om eventuele
winst te doen. De gemeente ziet

de aankoop geheel als een onder-
deel van de relatie tussen DSM
en Geleen, waar de meeste instal-
laties van het bedrijf liggen.

Het gemeentebestuur denkt dat
vergaderingen van aandeelhou-
ders meer dan een formaliteit
zullen zijn. B en w in hun raads-
voorstel: „Met name van grote-
(re) concerns wordt steeds meer
verwacht dat de inhoud van die
vergaderingen uitgaat boven de
traditionele alinea's, en dat de
leiding van die concerns steeds
vaker visies over beleidshoofd-
zaken geven."

Geleen heeft bij de eerste in-
schrijving op 2 februari jl. 45 aan-
delen verworven.

Akkoord in
wegtransport

Van onze redactie economie
RIJSWIJK - Werkgevers en werk-
nemers hebben na een hele nacht
vergaderen gisterochtend vroeg een
akkoord bereiktover de CAO in het
wegtransport. De belangrijkste af-
spraken zijn een loonsverhoging
van 1,5 procent per 1 januarien van
1 procent per 1 juli en de invoering
van een onregelmatigheidstoeslag
van 1 procent van het functieloon
voor chauffeurs die tussen 20 uur 's
avonds en 6 uur 's ochtends moeten
werken.

Verder is er een aanvulling op de
WAO tot 80 procent in het eerste
jaar afgesproken, een verhogingvan
de VUT-premie en uitbreiding van
het zwangerschaps- en bevallings-
verlof. Bovendien is overeengeko-
men dat roostervrije dagen in toe-
komst vrij opneembaar zijn.

De Vervoersbonden FNV en CNV
beschouwen het bereikte resultaat
als een duidelijke overwinning. Ze
zullen het akkoord komend week-
einde met een positief advies aan
hun leden voorleggen. Daarmee
komt een einde aan de acties in het
wegvervoer, die nu al dertien dagen
duren.

" Zie ook pagina 13

Venloos echtpaar
in drugorganisatie
ESSEN - Het echtpaar M. uit Venio
(van Duitse nationaliteit) heeft de
afgelopen twee jaar niet slechts
bloemen, maar ook verdovendemiddelen verkocht in zijn bloemen-
winkels in Venlo en Essen.

Een politiewoordvoerder in Essen
zei dat de winkel van het echtpaar
een sleutelrol speelde in de activi-
teit van een internationale drugor-
ganisatie die de afgelopen twee jaar
ten minste 1,2 ton hasjisj verkocht
met een straatwaarde van meer dan
tien miljoen gulden.

Vrouw (74)
vermoord

Van onze verslaggever
HOENSBROEK — De 74-jarige me-
vrouw A. Bloemhard is gisteren
dood in haar flatwoning aan de
Markt in Hoensbroek aangetroffen.
Volgens de politie is de vrouw ver-
moord. Een recherchebijstands-
team is gisteravond met het onder-
zoek begonnen.

Mevrouw Bloemhard woonde al-
leen in de flatwoning boven de Al-
bert Heijn-vestigingaan de markt in
Hoensbroek. Ze was van Indische
kom-af. Gistermorgen hebben fami-
lieleden het stoffehjk overschot van
de vrouw gevonden. De politie van
Heerlen heeft na die ontdekking
een eerste onderzoek ingesteld en
vervolgens de woning bewaakt tot
de recherche met het onderzoek
kon beginnen.

Volgens buurtbewoners leefde de
vrouw - die reeds meer dan 15 jaar.
in de flat woonde - de laatste tyd
wat afgezonderd. Ze had feitelijk al-
leen contact met nog een andere
mevrouw in deflat en haar twee kin-
deren die in deregio wonen. De di-
recte buren hebben in de nacht van
donderdag opvrijdag maar ook gis-
termorgen niets bijzonders ge-
merkt.

De om het leven gebrachte vrouw
schijnt nogal wat sieraden in haat
bezit te hebben gehad. „Ze mocht
graag met kettingen en armbanden
om, de flat uit gaan. Ik heb verno-
men dat die sieraden kostbaar wa;
ren en dat ze ook vaker in een kluis
werden opgeborgen," aldus een
buurman, die roofmoord niet uitge-
sloten acht.

■

De Heerlense politie kon gister-
avond nog geen verdere mededelin-
gen doen. De politie roept iedereen
op die iets verdachts in de omge-
vingvan de flat gezien heeft,contact
met haar op te nemen (S 731731).

" Zie verder pagina 13

(ADVERTENTIE)

PARFUMERIE
DOUGLAS IN HEERLEN

HEROPENT
OP WOENSDAG
15 FEBRUARI 1989

'S OCHTENDS OM 10.00 UUR

a**S»xPARFUMERIE>*!#Vcuqtfo

L 73 D nSjfïnm 19]

| Poste +plMts: ' | «*»---
rr * «-^ gg j^t^N^y/^

(ADVERTENTIE)

TlVit
)E UMBURGSE* IrPERSONEELSfGIDS

Vandaag op depagina's
24-26-28-30-31-41-44

Limburgse
bannen zijn

het kortst

(ADVERTENTIE)

t*%sim^ gewichtrm \\%m^ SNEL w
p^?^#l PEIL «*--Ki |
f Bestelbon □ 10capsules / 98,-

-" D 25 capsules f 225,-
Invullen in blokletters a.u.b.
Naam: p Dhr. D Mevr

j Adres: n». ■

i Postcode: Plaats:
In envelop zonder postzegel
sturen naar: _. .Pharmasun Int. b.v. i.9., j

Antwoordnummer 1045
6000 VB Weert (L.) Holland. J

liwm.w-«. ««iJjfl-n. W Heerlen : Hoogeweg 2-4 ■■1 ■IVTII■ Kerkrade : Nullanderstraat 102 I
KffCl,^ lllli Meerssen : 'Au Clel' Kuiienstraat 75 .MJI MMKMM. \aWMJ Slttard : winkelcentrum 'den Tempel' I



exposties
Potloodtekeningen
in Perroengalerie

I , «--

MAASTRICHT - 'Potloodteke-
ningen, de autonomiteit bewe-
jeen' is de titel van een expositie,
ïdie vanmiddag om 16.00 uur
kvördt geopend in de Perroenga-
Jerie op het Vrijthof in Maas-
tricht. Zoals de titel van de ten-
toonstelling doet vermoeden zal
!dé zelfstandigheid van de pot-
loodtekening aan de orde wor-
«den gesteld. De expositie loopt
Jtoten met 12 maart en is geopend
jvaft woensdag tot en met zater-
Jdag van 13.00 tot 18.00 uur.
{Potloodtekeningen worden vaak
{gezien als voorstudies, schetsen
lof krabbels. Meestal worden ze
fdan niet losgezien van een ander
'kunstwerk. Tekeningen kunnen
jechterook autonoom zijn; de te-
ekening als tekening. De Perroen-
rgalerie heeft Xavier Albers, Juul
JSadée, Monique Prevoo, Ray-
,mond Mirrer en Ton Franssen
«uitgenodigd om aan dezeautono-
'miteit, iedervanuit hun eigen in-
jvalshoek, gestalte te geven.
«Xavier Albers (1952) doet dat
fvooral vanuit zijn visie als schil-
{der. Juul Sadée (1958) probeert
ïals beeldhouwster een integratie
i"van het objekt en zijn omgeving
'tot stand te brengen. Zij doet dat
{door middel van zelfgeschreven
»teksten of gedichten van ande-
jren, naast haar eigen persoonlij-
ïke belevingswereld, waarvan
Ihaar tekeningen een weerspiege-
ling zijn. Monique Prevoo (1956)
} werkt eveneens vooral op het
«drie-dimensionale vlak. Bij haar

werk speelt het bepalen van
sfeer een belangrijke rol. Ray-
mond Miller (1959) werkt veelal
met installaties, audio, video en
smalfilm. Binnen dit kader ziet
Mirrer zijn tekeningen als eerste
aanzet om tot een verhaal te ko-
men: notitie, ordening, het in
schema zetten.

Thomas Ludwig bij Ipomal
LANDGRAAF - In Ipomal, de
nieuwe galerie in Landgraaf
(Kerkberg 2), wordt morgen al-
weer de tweede expositie ge-
opend. Het betreft een tentoon-
stelling van de Duitse schilder
Thomas Ludwig, die tot en met
12 maart te zien is. De expositie
is te bezichtigen van donderdag
tot en met zondag van 13.00 tot
17.00 uur, vrijdag ook tot 20.00
uur.
De in Oost-Duitsland geboren
Ludwig woont sinds 1976 in
West-Duitsland. Zijn werk was
diverse malen te zien op exposi-
ties in West-Duitsland, Neder-
land en de Verenigde Staten. Hij
is met name bekend vanwege
zijn landschappen en steden die
op een ietwat naïeve manier ge-
schilderd worden. Jarenlang
trok Ludwig met schetsboeken
door Europa en de Verenigde
Staten. De schetsen werkt hij uit
in zijn atelier tot schilderijen,
waarin hij een spel van licht en
schaduw etaleert. Thomas Lud-
wig is niet bang de schoonheid
en onbedorvenheid van de na-
tuur tot zijn thema te maken.

Ton van der Werf
SITTARD- - In de Sittardse
Stadsschouwburg is tot en met
13 maart werk te zien van Ton
van der Werf uit Soestdijk. De
expositie, die vanmiddag om
17.00 uur wordt geopend, is da-
gelijks te bezichtigen tijdens de
voorstellingen en de openingstij-
den van de kassa.

Met zijn direkte, op de intuïtieve
vorm- en tekentaal van Cobra
geïnspireerde handschrift en
heftige figuratieve beelden sluit
Van der Werf aan bij het nieuwe
expressionisme. Zijn doeken en
bladen worden gekenmerkt door
een trefzekere, spannende vlak-
vulling, waarin wisselende stem-
mingen en emoties tot uitdruk-
king komen. Zrjn werk straalt
optimisme uit, wat tot uitdruk-
king komt in het kleurgebruik.

" Landschap van Thomas
Ludwig, te zien in Ipomal.

Duo-expositie
in Brikke-oave

BRUNSSUM - Morgenmiddag

om 15.00 uur begint in de Bnkke-
Oave te Brunssum een expositie
met werk van Judith Schobben
en Sjef Kreutzer. Ze loopt tot en
met 28 februari en is te bezichti-
gen van maandag tot en met vrij-
dag van 9.30 tot 12.30 uur, van
13.30 tot 17.30 uur en van 19.00
tot 21.00 uur, zondag van 14.00
tot 17.00 uur.

Judith Schobben, 18 jaar, volgt
de Academie voor Beeldende
Kunsten te Maastricht. Zij schil-
dert zowel abstract als figuratief
en experimenteert daarbij met
verschillende technieken, vor-
men en kleurcontrasten.
Sjef Kreutzer, 70 jaar, begon pas
op latere leeftijd met het snijden
van beelden. Zijn objekten doen
denken aan primitieve beeld-
houwkunst, die niet de idealise-
ring van de natuurlijke vorm na-
streeft, maar wel de decoratieve
stylering.

recept

Roergebakken lever
met broccoli
Benodigdheden voor 4 personen: 2
el droge sherry, 2 el oestersaus, 4 tl
maïzena, zout en peper, 450 g kalfs-
lever in dunne reepjes, 6 grote
champignons, 1 rode paprika in
reepjes, 4 el olie, verse gemberwor-
tel, 150 g broccoliroosjes, 100 g

peultjes, 2 fijngehakte lenteuitjes.
Meng de sherry, oestersaus, maïze-
na, zout en peper door elkaar. Voeg
de lever toe, meng goed door elkaar
en laat 1 uur marineren. Maak
champignons schoon en snijd ze in
vieren. Snijd de paprikareepjes van
1 Vi cm breedte in blokjes. Verhit in
de wadjan, wok of ruime braadpan
de olie. Neem de lever met schuim-
spaan uit marinade en doe ze in de

wadjan. Roerbak de lever 2-3 minu-
ten, haal uit de pan en houd ze
warm. Doe de gember, broccoli, pa-
prika, peultjes, champignons en de
lenteuitjesmet derest van de olie in
de wadjan en roerbak dit 1-2 minu-
ten. Voeg daarna de marinade toe
met 3 el water en de gebakken lever.
Roerbak alles nog 1-2 minuten en
serveer direct.

hub meyer

kunst

Spontaniteiten rationalisme:
dubbelemoraal van Knoebel

redactie: jos frusd

Jf presentatie van Imi Knoe-
)él in het Bonnefantenmu-
;e^im beperkt zich tot het
«zerk van de laatste twee jaar-lichts een enkel stuk heeft
!Btn ontstaansdatum van voor
JB6.Me omstandigheid zal ertoe
lebben bijgedragen dat het
)éeld van de tentoonstelling
i«el samenhangend over-
:<Jmt, al is er - in ieder geval
iptisch - een groot verschil
i£sen de twee vormen van
Cnoebels experimenten die
ii£r de hoofdmoot vormen
an de collectie. Een groot
<$ital kleurige schilderijen en
laarnaast de roetzwarte

van de in on-
aschilderd hardboard uitge-
(Jerde kubussen, waarmee de
Unstenaar ruimtes" uit zijn
rjigeving heeft begrensd.

id presentatie dankt haar samen-
afig ook aan het feit dat Knoebel
sfi aantal werken voor het doel
eeft gemaakt en zich voorts inten-
qf en persoonlijk met de inrich-
rjg heeft bemoeid.
>at is niet altijd het geval. Bij een
afi zijn eerste optredens, toen nog
itnen met Imi Giese onder de fïr-
i|naam Imi + Imi in het Kunst-
aajs Hamburg, verliet hij het to-
f^el spoorslags en ontijdig.

l4n kan vaststellen dat Knoebel
.^h in de twintig jaar van zijn
rje-ibare leven sedertdien veel om
ê inrichting van zijn tentoonstel-
r|gen heeft bekommerd: de pre-
*tatie, de „sculpturaal-installa-
ebré" activiteit is ook een wezen-
,jr deel van zijn kunstenaarschap.

Het samengestelde bijvoeglijk
naamwoord stamt uit een bij de
tentoonstelling verkrijgbare, fraai
uitgevoerde publicatie „Imi Knoe-
bel - Ausstellungsinstallationen
1968 - 1988" met teksten van Ale-
xander van Grevenstein en Bern-
hard Bürgi.

Het bevat een informatieve reeks

fotos van Knoebels werk, ten dele
in kleur en daarnaast een niet ge-
ring aantal verbale hoogstandjes,
dat de vertalers op de proef moet
hebben gesteld.

De relatie van Knoebel met het
Bonnefantenmuseum dateert van
eerder. Ze is in het boek gedocu-
menteerd met fotos van de installa-
tie „Papierraum - Konstellation"

tijdens de jubileumtentoonstelling
van het museum in 1987 en van de
installatie „Genter Raum" in de
grote zaal in 1988.
Vooral het laatste werk, in 1980
voor het eerst voor het museum
van Gent geconcipieerd, gaf een
beeld van een ontwikkeling van de
kunstenaar in de richting van een
intensievere toepassing van kleur.

Kleurigheid nu is het eerste wat de
bezoeker waarneemt bij een be-
zoek aan Knoebels presentatie, die
in het Bonnefantenmuseum gelijk-
tijdig plaats vindt met een tentoon-
stelling van Frank van de Broek in
een ander deel van de vergrote en
opnieuw ingedeelde ruimtes.

Kleurigheid en een verrassende or-
delijkheid - voor een „Meisterschü-
ler" van JosephBeuys.
De entree wordt gevormd door een
viertal in speelse kleurenschemas
opgebouwde constellaties van vier-
kanten en rechthoeken, die op het
eerste gezicht associaties wekken
met de Stijlgroep. Van dichtbij ge-
zien blijken ze evengoed represen-
tatief te zijn voor Knoebels vroege-
re acties met betrekking tot de tra-
ditie van het olieverfschilderij: hij
heeft er nooit een vervaardigd met
spieramen en latten. Zijn twijfel
aan de betekenis van dat ambacht
had hij al tijdens zijn academietijd
in Düsseldorf tot uiting gebracht in
zijn geruchtmakende installatie
„Raum 19" aldaar.
Ook hier geen spieraam dus, maar
met een ander soort ambachtelijk-
heid perfekt aan elkaar geschroef-
de panelen van multiplex.
Ze zijn vooral representatief voor
Knoebels eeuwige ambivalentie
tussen het cerebrale en het intuitie-
ve, het spontane en het rationele, of- in de woorden van van Greven-
stein - tussen „het letterlijke en het
immateriële".

De tweespalt spreekt hier uit de af-
wisseling van pasteltinten en harde
primaire kleuren, en uit de afwisse-
ling in het opbrengen van verf: hier
mat, daar glanzend, hier feilloos
egaal en daar opgebracht met lich-
te schakeringen en een duidelijk
leesbare penseelstreek.ln de grote

middenzaal heldere composities in
de trant van Malevitsch, waarvan
de omlijningen der kleurvlakken
gevormd worden door perfekte
-zaagsneden. Zij lijken de resultaten
te bevatten van eerdere experi-
menten met projekties, zoals hij die
ooit in het Stedelijk Museum van
Amsterdam toonde op videoban-
den en in zwart-wit: verschuivende
of zich versmallende banen en
rechthoeken, gecomponeerd tot
een wankel evenwicht.

Een centraal geplaatst paneel in
aardkleurig hardboard, hoog als
een muur, heet adaequaat „Muur
van de Sahara". Het is typerend
voor Knoebels onderzoek naar de
effekten van frustraties van het vi-
suele verwachtingspatroon op de
waarneming. Een paneel hangt tra-
ditioneel aan de muur, eenzelfde
staat op de grond en leunt ertegen
aan.

In dezelfde gebieden moet men de
ratio zoeken van de kubussen, die
onbestaanbare schaduwen werpen
in de vorm van perfekt mat-zwart
geschilderde vlakken op de muur:
zijn „Schattenbilder".
Vanaf zijn al gereleveerde eerste
optreden in de Imi + Imi combina-
tie heeft Knoebel internationaal de
aandacht getrokken met presenta-
ties van ogenschijnlijk wisselend
karakter, vliegers, zwarte kasten,.
witte beelden, met als gedenkwaar-
dig rustpunt zijn optreden op Do-
cumenta 7.
De faam van de nu 48-jarige kun-
stenaar uit Dessau is ver verbreid.
De golf van belangstellinbg voor
naoorlogse kunst uit Duitsland, de
grote museale activiteit en de fi-
nanciële vermogens van dat land
op gebied van beeldende kunst zul-
len daar misschien niet vreemd aan
zijn. Intussen omvat de lijst van

zijn tentoonstellingen plaatsr»
in Zwitserland,Nederland, !
land, Frankrijk, Spanje, De 1
enigde Staten en Japan.

Het Maastrichtse museum Uj»j |
die reputatie een late maar W» s
volle bijdrage te leveren doj tomvangrijke presentatie vaU
die weliswaar niet retrosr> ■*
kan worden genoemd, maar |
als een synthese, een aantal W*
lijke zaken uit het oeuvre
Knoebel in beeld brengt.VoC
maken van een retrospectieve.
trouwens nauwelijks argum^
alle activiteiten van Knoebel ll
levend en gelijktijdig. Indie*É
momentopname in Maastrich' 1
tegendeel zou suggereren is di.
misverstand. Een enkel werk
innert aan de van Knoebel bek
conceptuele én informele a*"
blages. Het is uitgevoerd in zi> i
koperen buis en het is net zo
ccl als de rest.

Imi Knoebel BonnefantemU-i;
tot 16 mei.

pieter defes»

" Acryl op hout van Imi Knoebel: v.l.n.r. Zonder Titel IK2,1 K 2, 7

Annemiek Jongen
in Kamer van
Koophandel

MAASTRICHT - In het gebouw
van de Kamer van Koophandel,
Het Bat 2 te Maastricht, begint
morgen een expositie met wer-
ken van Annemiek Jongen. De
werken zijn tot 17 april op werk-
dagen te bezichtigen van 8.30 tot
16.00uur.
Annemiek Jongen studeerde te-
kenen, schilderen en grafiek aan
de lerarenopleiding te Maas-
tricht. Haar werk bestaat uit
gouaches, olieverfschilderijen en
litho's. Het centraal uitgangs-
punt van haar werken is energie.
In haar werk van 1987 en 1988 is
zij veelal uitgegaan van 'oer-dier-
vormen' zoals schildpadden, in-
secten, vleermuizen en vogels.

Aquarellen en
plastieken in Fah

MAASTRICHT - In galerie Fah
in de Brusselsestraat in Maas-
trichtis tot en met 6 maart werk
te zien van Gard van Wegberg en
Marcel Sprooten. Deze expositie
is te bezichtigen van vrijdag tot
en met zondag van 13.00 tot 17.00
uur.
Gard van Wegberg heeft in de
toegepaste kunst gewerkt. Zijn
voorkeur gaat uit naar het vrij
schilderen, aanvankelijk in de
traditie van Cézanne, later via
kubisme naar abstrakties. Zijn
werken hebben een gevoelig en
verfijnd karakter met zachte zeer
genuanceerde kleuren. Fah toont
een selectie van zijn mooiste
aquarellen.

Oplossing van gistern
- h pk- c
- i e m k e r - J
-meeeter a
-arr e - e i
al b e - a k s
rail s - - -
-je- o e I e
-adel dom

cryptogram

HORIZONTAAL
1. Schrikbewind op Franse grond voor de
Bijbelse plaats. 4. Een kwestie van karakter
als men bits de gevangenis betreedt. 9. Is
de ingenieur diens ingewijde? 10. 'n Peil op
deze plaats trekken. 12. Een uithangbord
dat vader erg mooi vindt. 14. De waterke-
ring is gebouwd door de koning van Frygië.
16. Waarvan ik aan de sla ook iets toevoeg.
17. Vindt het schaap 'm knap? 18. Als het-
geen u hem schenkt aan de krappe kant is,
grijpt hij u bij de haren. 21. Stilte op het
veld na de eerste helft. 22. Er zit geen enke-
le opening in dat kledingstuk. 23. Die geeft
'n rood vocht af. 24. Je moet 'm met meer
water vullen. 27. Hebt u geen beperkt stuk
land om le bewerken? 29. Vertel 't hem es
in de taal van het land zelf. Bestemming om
de vogel op en neer te hijsen. 31. In het
verbond is het Franse ijzer licht breekbaar.

VERTICAAL
1. Ga voor mijn part per trein; ik nee
fiets. 2. Geef het strafwerktuig 's een 3
je wijn. 3. Waar 'n ler woont. 5. w»
bedroeg dcc niet ter zake, hij stond e
voor in. 6. Por 'm eens in zijn lijf- 'j
aarde van 1 in een stuk land. 8. Vin" 1.
in de stad minder zakenlui? 11. Is 't *hetzelfde als je het hierin doopt, of w,
dan zwart worden? 13. Als je je lic") j
maag voelt, heb je het helemaal voor
gen. 14. Zie je een slordige vrouw ..
dienstbode, hoewel ze ook bij de veren (
is? 15. Zal het tweetal er 'n sleur va"
ken? 19. Het is me niet duidelijk "j,
vreemde munststuk waard is. 20. H#
aan of ze van schelpdieren hielde'1.;
Houdt 'n familielid van eenzijdige fjï i26. Kan ik er hooi mee stapelen? 2'^
eerste onderricht in Spanje. 28. Eell
voor een Turks opperbevelhebber. .
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Werkgevers
graficiwillen

weerpraten
Van *n onze redactie economie

- De grafische werk-
Vakh weer gaan praten metkj f;bonden over een nieuwetasl7 heeft onderhandelaar J.S.

L Ke van het Koninklijk Ver-
ti (j>£s, Grafische Ondernemin-
rph G0) gisterochtend desge-r 6a meegedeeld.

anda streeft ernaar de bonden
ir gpgmiddag uit te nodigen
tfeo nieuw gesprek. Of in die
<j v ncrete voorstellen op het ge-
r<ten lonen- Vut of werktijden
arov gedaan, kon hij niet zeggen.
j im

er wordt in het weekeinde
«'erh beraad gepleegd. Wel zal

;Sp ~°nd, de enige onderhande-
'"onri r aan werkgeverszijde,

len n vraëen wat ze precies

6 *s de werkgevers een
'an0

Urn gesteld dat dinsdag 24
t k°°Pt- Als dan het overleg nog
lte *r°Pend is, zullen acties uit-
seh \?e afgelopen dagen zijn bij
'ritan ene dagbladbedrijven
'olK Prikacties gehouden als
trigtWaarvan verscheidene kran--1 vertraging zijn verschenen.

SDI
Dat levert 2,6 miljard dollar aan be-
zuinigingen op. Maar, zo waar-
schuwde Bush, dat is maar voor één
jaar. Voor de volgende jaren wil hij
zich weer aan de meerjaren-plannen
voor defensie houden, die uitgaan
van een reële groei van enkele pro-
centen. Bush laat het SDI-program-
ma ('star wars') verder ongemoeid.

Het geld dat Bush bezuinigt op de-
fensie, plus 2,5 miljard dollar uit an-
dere bronnen, wil hij onder meer ge-
bruiken voor een aantal program-
ma's van sociale aard. Verkiezings-
beloften inlossend zei hij meer geld
te willen uitgeven aan kinderen uit
arme gezinnen, en aan adoptie.

Meer geld moet ook gaan naar mi-
lieuzorg, met name het opknappen
van de ernstige vervuiling rond
Amerika's kernwapenfabrieken, en
naar onderwijs. De Amerikaanse
president zei onder meer 500 mil-
joen dollar extra te willen besteden
aan subsidies voor de beste scholen
van het land.

David Bowie
gaattrouwen

■«tem ~ David Bowie treedt
me jQag op het eiland Mousti-
iet h

n bet Caribische gebied in
ey ""Welijk met Melissa Hur-

' «-«-n Amerikaanse danseres.

«ein
W°rdt de tweede maal dat

42-jaar oude 'Thin
■*rst KUke' trouwt. Uit zijn
*s a buwelijk, met de zange-
■^^ngela Barnett, heeft hij
■U-u ~on> de inmiddels 17 jaar
"Wi wie-
"^ee 6' 'eerde zijn aanstaande
!-.(,„ -aar geleden kennen tij-
Ö^ï 2Un 'Glass Spider Tour.
"sln de huwelijkspartij

ider meer Mick Jagger en
ï^f Vr»endin Jerry Hall, Tina
Maf„er> Erie Clapton en prinses
Cf**-
«"Oo» ? huwehjk zal Melissa
Vr01l "et leven gaan als me-m ww Jones, aangezien Bowiehatelijkheid David Jones

Drugs
Voor de strijd tegen drugs zei Bush
een miljard dollar extra te willen
uitgeven. Hij zei bij de strijd tegen
het escalerende drugsgebruik - 23
miljoen Amerikanen gebruikten vo-
rig jaarverdovende middelen - ook
de militairen te willen inschakelen.

Speciale aandacht zei Bush te wil-
len geven aan het verbeteren van
Amerika's competitieve vermo-
gens. Meer geld zal worden uitgege-
ven aan de wetenschap, aan re-
search. Weer een verkiezingsbelofte
gestand doend, zei Bush tenslotte
de belastingen niet te zullen verho-
gen.
Democratische Congresleden wa-
ren gisteren enigszins afstandelijk
over de eerste begroting van Bush.
Er was geen sprake van onmiddel-
lijke verwerping, maar er was ook
weinig enthousiasme.

'Afroeparbeid minstens 20 uur per maand'

Kabinet wil afspraken
overflexibel werken

'Hu onze Haagse redactie
;P ~ Het kabinet vindt dat

l'tfjr, die een 'afroepcontract'
u? 2fj * een bedrijf, voor min-

"T in de maand betaaldw°rden. Ook zou er een ver-
-3afjL m°eten worden betaald

eschPcontractanten die zien
"*r houden voor werk,■bi; maand niet worden inge-
eftrieen bedryf. Het kabinet« VaTaj «n een briefaan de Stich-
*ft v * de Arbeid, het overlegor-
"». n vakbonden en werkge-

tj^,.
[* „ennet wil met de sociale part-
r.^ih8e afsPraken" maken om'eicieir el werken in goede banen
L?fen aWus premier Lubbers
Sets?3 a**°°P van het wekelijks
■«et eraad. De premier noem-
ttl- bert *?.zich heel aantrekkelijk"
levKJVen en werknemers om. 'bel arbeidscontract af te

sluiten. Maar „aan alleen papieren
contracten kleven nogal bezwaren",
aldus de premier.

Bedrijven sluiten steeds vaker 'op-
roepcontracten' met werklozen, om
pieken in de produktie op te van-
gen. De werklozen verplichten zich
met dat contract beschikbaar te zijn
wanneer het bedrijf hen nodig
heeft. De contracten verschillen
nogal. Er zijn 'minimax-contracten'
waarbij is vastgelegd welk mini-
mum-aantal uren minstens gewerkt
wordt en hoeveel uur maximaal.
Maar er zijn ook 'nuluren-contrac-
ten' in omloop waarbij het mini-
mum-aantal te werken uren per
maand nul is, en er geen maximum
bestaat.

De vakbeweging heeft grote bezwa-
ren tegen die 'nuluren-contracten',
en ministerDe Koning heeft al eer-
der laten weten dergelijke contrac-
ten te willen verbieden.

Geldboete voor
neonazi Kühnen
MÜNCHEN - Michael Kühnen, de
'geestelijk leider' van de donderdag
door de Westduitse' minister van
binnenlandse zaken Friedrich Zim-
mermann (CSU) verboden neonazi-
partij 'Nationale Sammlung (NS), is
gisteren door een Hofvan Appèl in
München tot een geldboete van 990
guldenveroordeeld wegens overtre-
ding van de wet op het vergaderen.

Kühnen zal tegen de uitspraak, die
conform de uitspraak was die een
rechtbank in München deed in no-
vember van het vorig jaar, in beroep
gaan bij het hooggerechtshofvan de
deelstaat Beieren.
De 33-jarigeKühnen hieldop 28 mei
van het vorig jaar in een voetgan-
gerszone in de binnenstad van Mün-
chen een 15 minuten durende toe-
spraak over zijn politieke doelen
zonder dat hij daarvoor toestem-
ming had aangevraagd. De neonazi
voerde ter verdediging aan dat het
om een 'spontane toespraak' ging.

In Iran massa
toeschouwers
bij ophanging

NICOSIA - Tienduizenden mensen
zijn in twee Iraanse steden uitgelo-
pen om de terechtstelling van een
aantal verkrachters en ontvoerders
van kinderen bij te wonen.

De veroordeelden werden opgehan-
gen slechts enkele dagen nadat zij
hun misdrijven hadden begaan, zo
zei opperrechter Abdolkarim Mou-
savi Ardebili tijdens de vrijdagse
gebedsdienst. Hij beloofde dat de
rechtbanken snelrecht zouden blij-
ven toepassen op drugssmokke-
laars, prostitués, kinderlokkers en
gewapende dieven.

Rood staan bij
Postbank tot
1500 gulden

van onze redactie
economie

AMSTERDAM - De Postbank
gaat een nieuwe vorm van rood-
staan invoeren: het giro-kwar-
taalkrediet. Klanten die maande-
lijks meer dan 2750 gulden op
hun giro bijschrijven, mogen tot
1500 gulden rood staan. Reke-
ninghouders die per maand ten
minste 2000 gulden ontvangen,
hebben een limiet van duizend
gulden. En wie 1700 gulden ont-
vangt en daarnaast beschikt over
een saldo van duizend gulden op
een spaarrekening, mag even-

eens voor duizend gulden rood
staan.

Tot nu toe bedraagt het girokre-
diet voor iedereen 500 gulden.
De Postbank schrijft haar klan-
ten inmiddels aan om ze op de
hoogte te brengen van denieuwe
kredietfaciliteiten. Het giro-

kwartaalkrediet is bovendien
vier procent goedkoper dan het
huidige rood-staan; dat laatste
kost op dit moment 17,2 procent
op jaarbasis.

Kenmerk van het giro-kwartaal-
krediet is dat de rekeninghouder
verplicht is om ten minste één
keer per drie maanden een posi-
tief saldo te hebben. Als daaraan
wordt voldaan, krijgen de klan-
ten ook tijdens het 'toegestane'
rood-staan nieuwe betaalkaarten
en cheques toegezonden. Van de
geldautomaten kan dan uiter-
aard ook blijvend gebruik wor-
den gemaakt.

Weer acties in enkele Poolse bedrijven

Oproep Walesa
niet te staken

WARSCHAU - De leider van het
verboden Poolse vakverbond Soli-
dariteit, Lech Walesa, heeft de Pool-
se arbeiders gisteren opgeroepen de
komende zes weken niet te staken
om de ronde-tafelbesprekingen met
de regering niet te bemoeilijken. In
enkele bedrijven braken gisteren
stakingen uit die door de officiële
vakbonden werden gesteund.

In een toespraak voor studenten in
Krakow gaf Walesa toe dat er voor
veel Polen alle reden is om te sta-
ken. Maar hij vroeg de ontevreden
arbeiders hun geduld te bewaren en
de vorige week begonnen bespre-
kingen met de regering over de er-
kenning van Solidariteit en politie-
ke hervormingen niet in gevaar te
brengen. „Wij hebben acht jaar ge-
wacht; dan kunnen wij die paar we-
ken ook nog wel wachten", zo zei
Walesa.

Walesa vroeg de voorzitter van de
officiële vakbondsfederatie (OP-
ZZ), Alfred Miodowicz, niet te pro-
beren de besprekingen door middel
van stakingsacties te torpederen.
De OPZZ is fel gekant tegen de
plannenvan de regering Solidariteit
weer toe te laten. „Jarenlang heb-
ben de officiële vakbonden niets

van zich laten horen, maar nu doen
ze opeens net alsof zij zich bekom-
meren om het lot van de arbeiders",
schamperde Walesa.

Looneisen
In de stad Piotrkow Trybunalski
brak vrijdag een staking bij het
openbaar vervoer. De stakers, die
de steun hebben van de OPZZ,
eisen een loonsverhogingvan 23.000
zlotys (ongeveer 100 gulden) per
maand. Ook in een hoogovenbedrijf
in Ostrowiec Swietokrzyski legden
werknemers gisteren het werk neer
om hun looneis kracht bij te zetten.
Arbeiders van een machinefabriek
in Klobuck hervatten gisteren het
werk nadat de directie hun loons-
verhoging had toegezegd.

Een werkgroep met vertegenwoor-
digers van de regering, Solidariteit
en de officiële vakbonden is inmid-
dels begonnen met besprekingen
over hervorming van het politieke
systeem. De gesprekken staan on-
der leiding van professor Janusz
Reykowski, die lid is van het Polit-
buro van de partij, en professor Bro-
nislaw Geremek, een van de voor-
naamste adviseurs van Walesa.

De Graafwijzigt wetsontwerp

Verruiming recht
op AAW-uitkering

DEN HAAG - Het aantal
(voornamelijk) vrouwen dat
een AAW-uitkering heeft aan-
gevraagd zonder dat zij inko-
men genoten voordat ze ar-
beidsongeschikt werden, is
dermate gering dat staatsse-
cretaris De Graaf hun recht op
uitkering wat heeft verruimd.
Hij heeft gisteren een wetsont-
werp hierover gewijzigd.

Begin 1988 leidde een uitspraak van
de Centrale Raad van Beroep tot de
vrees dat 60.000 vrouwen alsnog een
AAW-uitkering zouden aanvragen
omdat ze volgens de hoogste be-
roepsinstantie in de sociale zeker-
heid ongelijk waren behandeld ten
opzichte van mannen. Tot 1979 gaf
de uit 1975 daterende AAW alleen
recht op uitkering aan vrouwen die
kostwinner waren, terwijl die eis
niet aan mannen werd gesteld.

Uit angst dat dit de sociale fondsen
een miljard gulden per jaar extra
zou gaan kosten, grendelde De
Graaf deze mogelijkheid af in een
wetsvoorstel. Vrouwen die vóór
1979 arbeidsongeschikt waren ge-
worden, konden alleen een AAW-
uitkering krijgen als ze in het jaar
voor hun arbeidsongeschiktheid
ook werkelijk inkomen hadden (in-
komensdervingseis), terwijl man-
nen zonder inkomen hun uitkering
kwijt raakten.

De Graaf verbond' hier terugwer-

kende kracht aan waardoor aanvra-
gen die na 5 januari 1988 (de dag
waarop de centrale raad uitspraak
deed) werden gedaanaan de eis van
feitelijke inkomensderving moes-
ten voldoen. Dat leverde De Graaf
forse kritiek van de Raad van State
op, die meende dat terugwerkende
kracht alleen mag als de burger er
beter van wordt.

Respijt
De paar duizend mannen zouden
hun uitkering kwijt raken kort na
het inwerkingtreden van de wet, be-
halve degene die sedert 1 januari
1980 onafgebroken een arbeidson-
geschiktheidsuitkering ontvangen.
Hen werd een jaar respijt gegund.

De Graafheeft nu besloten de terug-
werkende kracht te schrappen, wat
betekent dat vrouwen tot de inwer-
kingtreding van de wetvoor een uit-
kering in aanmerking komen, ook
als er geen sprake is geweestvan in-
komens. Tevens krijgen alle man-
nen die hun uitkering verliezen een
jaarrespijt. Hij meent hiermee tege-
moet te zijn gekomen aan twee
knelpunten.

De bedrijfsverenigingen hebben tot
nu toe 2.550 aanvragen te verwer-
ken gekregen: 2.163 nieuwe en 387
verzoeken om herziening van eer-
ders afwijzing. Tot nu toe zijn 67 uit-
keringen toegekend. Het kabinet
vindt het onder deze omstandighe-
den verantwoord af te zien van de
terugwerkende kracht.

binnen/buitenland

Eerste begroting van nieuwe president VS

Bushwil minder
defensie- uitgaven

L Van onze correspondent

Fnma^ GTON ~ Minder voor defensie, meer voor sociale pro-
|gsteknSr+enr--! n Vler Jaar üJds een eind aan het federale begro-et Bush " iIS de kern uit de eerste begroting van presi-
ïCorwx!?' Z shy die aan een gezamenlijke vergadering vani v'ongres presenteerde.

Net als bij zijn installatierede van
enkele weken geleden, legde Bush
grote nadruk op de samenwerking
die hij met het Congres zoekt.
De begroting die hij presenteerde,
was een bijgewerkte begroting voor
het belastingjaar 1990 zoals die be-
gin vorige maand al door Reagan
was ingediend. Op verschillende
punten week Bush's begroting ech-
ter nadrukkelijk van die van zijn
voorganger af.

Het meest opmerkelijke verschil is
op de post defensie. Reagan wilde
een reële groei van 2 procent, maar
Bush vraagt niet meer dan dat de
defensie-uitgaven volgend jaar ge-
lijke tred blijven houden met de in-
flatie.

Kampucheaans
verzet wil

vredesmacht
Van onze correspondent

SINGAPORE - De drieKampuche-
aanse verzetsbewegingen zijn giste-
ren tijdens hun topontmoeting in
Peking overeengekomen, dat een
2.000 man sterk VN-vredesmacht
toezicht moet houden op de terug-
trekking van de Vietnamese troe-
pen en de terugkeer moet blokke-
ren van de Rode Khmers. De Rode
Khmers worden verantwoordelijk
gesteld voor de moord op zeker een
miljoen landgenoten tijdens hun
schrikbewind van 1975 tot 1979. De
leiders van de Coalitieregering van
Democratische Kampuchea
(CGDK) handhaven voorts hun eis,
dat het door Hanoi gesteunde be-
wind in Phnom Penh moet worden
ontmanteld, als onderdeel van een
vredesregeling in Kampuchea.

Manley wint
verkiezingen
op Jamaica

KINGSTON - Michael Manley, de
leider van de Volksnationale partij
(PNP) heeft de overwinning op-
geëist in de donderdag gehouden
verkiezingen op Jamaica. Maniey's
verklaring kwam zes uur uur na het
sluiten van de stemlokalen en nadat
zijn tegenstander, de conservatieve
premier Edward Seaga, zijn neder-,
laag had toegegeven.

Manley riep in zijn overwinnings-
toespraak op tot vrede en zei tegen
zijn aanhangers 'mensen niet te pro-voceren. Door dit verkiezingsresul-
taatkrijgt Manley na acht jaar oppo-
sitievoeren opnieuw de regerings-
macht in handen.
Seaga, een pro-Amerikaanse politi-
cus die een vrije-marktpolitiek
voerde, gafzijn nederlaag toe nadat
65 procent van de stemmen was ge-
teld en duidelijk was dat Maniey's
partij op 36 van 60 zetels in het par-
lement kon rekenen. Seaga's Arbei-
derspartij (JLP) kwam op acht ze-
tels.
De verkiezingscampagne op het
eiland heeft aan 12 mensen het le-
ven gekost.

Akkoord over
VN-macht
in Namibië

NEW YORK7LUANDA/PRETO-
RIA - Binnen de top van de VN is
een akkoord bereikt over de VN-
macht UNTAG voor toezicht in Na-
mibië die daar per 1 april moet ko-
men voor de aanloopperiode naar
onafhankelijkheid per 1 april 1990.

De permanente leden van deVeilig-
heidsraad, Verenigde Staten, Sov-
jetunie, Groot-Brittannië, Frankrijk
en China, wilden een macht die zo
min mogelijk kost. Zij wordt 4.650
man sterk in plaats van de tien jaar
geleden voorziene 7.500.

UNTAG (U.N. Transition Assistan-
ce Group) gaat naar Namibië als on-
derdeel van de akkoorden over de
onafhankelijkheid van Namibië, de
terugtrekking van Zuid-Afrika uit
dit gebied en de terugtrekking van
de Cubaanse troepen uit Angola.
Angola beschuldigde Zuid-Afrika
er gisteren nog van woensdag van-
uit Namibië op Angolees grondge-
bied hulp te hebben geboden aan le-
den van de Angolese verzetsbewe-
ging UNITA. Het bericht werd on-
middellijk tegengesproken door
Zuid-Afrika.

Grote verschillen
kinderalimentatie
DEN HAAG - Landelijk gezien zijn
er nog te veel verschillen in de toe-
kenning van kinderalimentatie. De
Nederlandse Gezinsraad vindt dat
er landelijke richtlijnen moeten ko-
men over toekenning en uitbetaling
van alimentatie.

punt uit
Tegenwerking

Gemeentelijke emancipatie-
ambtenaren worden nogal eens»
tegengewerkt. Dit concludeert
het landelijk steunpunt van
emancipatie-ambtenaren uit
een onderzoek dat werd gehou-
den onder 100 gemeenten. De
gemeentelijke ambtenarenkrij-
gen over het algemeen te wei-
nig medewerking van de ge-
meentelijke diensten.

Carnaval
Dit jaar zijn tijdens het carna-
valsfeest in Rio 223 mensen op
gewelddadige wijze naar de an-
dere wereld geholpen. Vorig
jaarwerden 38 mensen minder
het slachtoffer van moord,
doodslag en onaangepast ver-
keersgedrag.

Gedood
Indonesische troepen hebben
begin deze week het hoofd-
kwartier van een militante isla-
mitischebeweging bestormd in
een poging om een ontvoerde
legerkapitein te bevrijden. Ze-
ker 32 rebellen zouden zijn ge-
dood.Het incident deed zich af-
gelopen dinsdag voor in de
Zuidsumatraanse provincie
Lampongs, bij Palembang.

Raket
In Beiroet, de hoofdstadvan Li-
banon, is gisteren een raket af-
gevuurd op het gebouw van de
ambassade van de Sovjetunie.
Bij de aanslag zijn geen slacht-
offers gevallen. De raket explo-
deerde tegen de omheiningvan
de ambassade.

Kernreactor
Er zijn vorig jaar over de hele
wereld twaalf nieuwekernreac-
tors in gebruik genomen. Het
totale aantal kwam daardoor op
428. Het aandeel van kernener-
gie in de totale elektriciteits-
produktie bedroeg vorig jaar
ruim zestien procent. Van de
twaalf reactors dievorig jaar in
gebruik werden genomen staan
er drie in Groot-Brittannië,
twee in zowel Frankrijk, de
Bondsrepubliek Duitsland als
de Verenigde Staten en telkens
één in Zuid-Korea, Spanje en
de Sovjetunie.

Godslastering
De Haagsepolitie heeft drieHa-
genaars gearresteerd wegens
smadelijke godslastering. De
drie hadden zich, verkleed als
Jezus, op de Grote Markt tij-
dens koopavond aan het kruis
'genageld. De kruisen waren
gemaakt van aan elkaar gelaste
bierblikjes. De verdachten zit-
ten nog vast en kunnen ten
hoogste een maand gevange-
nisstraf of tweehonderd gulden
boete krijgen.

Vondst
Archeologen van de rijksuni-
versiteit Groningen hebben in
Nieuwe-Pekela resten van
meer dan 300 prehistorische
haardkuilen gevonden. De kui-
len werden in een dichte con-
centratie aangetroffen op een
zandrug en waren deels gevuld
met houtskool. Haardkuilen
werden in de Midden Steentijd
(tussen 8000 en 3500 v. Chr.) ge-
bruikt voor de bereiding van
voedsel.

Koudegolf
De al een week aanhoudende
koudegolf in Mexico heeft tót
nu toe aan ten minste 26 men-
sen het leven gekost.

Bezoek
Sovjetpresident Gorbatsjov zal
van 4 tot 6 juli een officieel be-
zoek brengen aan Frankrijk. In
oktober werd al afgesproken [
dat Gorbatsjov in het eerste se«-i
mester van 1989 een tegenbe-"
zoek zou brengen.

Schrappen
Labourleider Neil Kinnock wil
dat zijn partij de eenzijdige af-
schaffing van de Britse kern-
wapens uit haar programma
schrapt. „De situatie heeft zich
drastisch gewijzigd", zei Kin-
nock in een TV-interview.Door
de nieuwe politiek van Sovjet-
leider Gorbatsjov en de toena-
dering tussen de twee super-
mogendheden zijn eenzijdige
ontwapeningsmaatregelen niet
meer nodig. In plaats daarvan
moet Groot-Brittannië zijn
kernwapens onderbrengen in
het multilaterale ontwape-
ningsproces, vindtKinnock.

Prijzen
De prijzen iri ons land zijn in ja-
nuari met gemiddeld één pro-
cent gedaald. In deze daling is
de verlaging van het hoge
BTW-tarief van 20 naar 18,5
procent, alsmede de verschui-
ving van produkten tussen het
lage tarief van 6 procent en het
hoge tarief verwerkt. Als die
belastingwijzigingen niet wor-
den meegerekend, zou er spra-
ke zijn van gelijkblijvende prij-
zen. Vooral kleren, schoenen en
gas daalden in prijs.
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_W het voorjaar
kW een stapje vóór,
m als unu al'komt kijken %

XjétaColil]
damesmode Mr

Kouvender.tra.l VIM
Hoensbroek

Gisteren zou voor het
eerst na honderd jaar de
Shura, de consultatieve
raad van de Afghaanse
Moedjahedien, in Pakis-
tan bijeenkomen. Maar op
het allerlaatste moment
werd de raad (foto) voor
onbepaalde tijd uitgesteld.
Dat gebeurde na onenig-
heid tussen de verschillen-
de groeperingen over het
aantal toe te wijzen zetels
aan de sji'ietische Afgha-
nen die in Iran hun bases
hebben. De consultatieve
raad zou de interim-rege-
ring moeten benoemen die
na deterugtrekking van de
Russische troepen moet
functioneren. De laatste
Shura werd gehouden toen
de Engelsen uit Afghanis-
tan werden verdwenen.

_ Limburgs dagblad



Sla een kanjer aan de haar
Babbelbox!

Bellen met de Babbelbox doe je metzn tienen. Ot
neer je daar behoefte aan hebt, intiem met zn W
(druk op de 0-toets). 's Nachts alleen voor volwas
50 et. p.m. P.b. 185, R'dam.

06-320.330.02
Best in Town! Boys voor
heren, PRIVÉ-ESCORT,
040-517097.

Nieuw Escort
Het adres voor ene lief
meisje bij u thuis vanaf

’ 100,-all-in.
06521-27896

T NYMPHOMAANTJE,
06-32032512-50 c.p.m. Ik
heb 't liefst mannen die sti-
mulerende middelen ge-
bruikenl.

Sexlijn 14
Linda 14?

06-
-320.320.14

nieuwe sensatie 50 et/min.

Live-frSex-frßox
50 et/min. bel 06-

-320.325.30
feloedheet meisje

Bel haar! 50 et/min.
06-320.322.26

* Rosie *
sex-lijn

Sexblad Rosie presenteert
Anita zieRosie

50 et/min. 06-

-*320.330.70*
Pussy Cat

vol verrassingen
50 et/min. 06-

-320.320.09
Live - Live - Live - Live

Sex-Box
50 et/min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live

Standje 555
Marcha 06-

-320.325.55
50 et/min. bel voor
gratis sex story's

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
Tieners

Nieuw - 06 - Nieuw
320.320.10

*******************
320.321.10

Bel voor gratis
tienerposterkalender 1989,

aansteker en stickers.
Nieuw - 06 - Nieuw

320.323.10
10 meisjes + 100 verhalen

p.d. Viditel pag. 34010
50 et. p/m.

Erotel
06-

-320.320.20
Een nummertje om nooit

te vergeten.
06-

-320.320.91
Wij zijn jong en
we willen wat!

50 et. p.m.
06-06-06-06-06-06-06-06-

-320.320.05...p0ur toi
320.320.28...1e5bi 28

320.320.68...5tandje 68
320.322.30...heat line
320.324.00...pervers

320.324.01 ...soft
320.324.02...p0tten

320.324.03...1ive
320.324.05...1ive hot

320.325.02...heet
320.325.03...macaber
50 c.p.m. Pb 157 z'voort

Ook open op zat. en'
«van 14-24 ti..

ma., t/m vr. 11-2*l
Club

2000
Rijksweg Noord«

Geleen
Tel. 04490-423;

„Zoek je 'n lekker
FLIRT-LINE 33,
sexy! Bel 06-320-
-(50 c.p.m.). I
„Maak 'n sex-afsp^
LIVE-AFSPRAAK-U
Bel 06-320.320.5-
-c.p.m.). J
PRIVÉ en escort I
dag. 045-220866. J

BELASTINGAANö!
Tijd om een afspraaK
ken, zowel particul*
zelfstandigen, tegel}
lijk tarief. Adminjl
kantoor Baars, me"j
ten, tel. 045-324466.J
Nieuw - nieuw - A
Uniek en enig in Zjft
burg, totale ONT«l
NINGSMASSAGE ,:
maal geweest, u bjj
men. Tel. 045-3534JJ]
SCHOENENeen rrA
groten/verbreden tn
rantie ’ 15,-. VijgenJ
str. 30, Kerkrade^W^

Rode VOERWORTÖ
kg ’6,-; Veendrick,"
kasteel Amstenradg>
Master en Remko iLUCHTKANONNEK
voorraad leverbaar-
Nusterweg 90, Sitta* 104490-19980.
Te k. jonge HE#bruin, tegen de leg-.'
de 43, tel 045-24128*,
Door inruil verW
FENDT 309 LSA#
Ford 7700 FW/92 pkii
8160/140 pk; MB-8^HD-veldspuit, 21 nv
werktuigendrager ,
Douven veldspuit i
spuitcomputer;
veldspuit 21 m electj
2 seizoenen ée'
i.z.g.st.; UrgentveldsP
m electr.; Douven ve'
21 m, éénpaksklau»*
Viconpak ’975,- e*'
b.t.w. Mech.bedr. 'b.v., Valkenburg a.o-
-04406-40338. ,HOGEDRUKREIN^
te k. nieuw en fff,
Karcher. Tel. 0445J^iHETELUCHTKANP1
NEN te k. nieuw, ujl
raad. Tel. 04451-123
Gebr. tractoren: „
6807A, 6206, 6006,
4507, 4006, 4005 en
Ford 5610 supercar*
3000 beugel + fr<fIHC 824, 633 633A.
luidsarme cabine, *423. J. MORSMAN»
men. 04405-2775. _^
Wegens bedrrjfs**
It^VETAnBcUI^TOR en 1 Huard h
HBO. Julianastra»'
Schinveld. ■
Te k. ± 200 pakke"
HOOI, openhaardhow
mestkar, 2 w. paarde
Tel. 045-714217. _^
Te k. goed HOOI. Te
412042?
Tek. ofteh. PAAS?met schutsstal, I".'
Schinveld, ’7,50 P 1"

045-316466.
KALKSLIB, drü*-']
champignonmest. ,
jens. Tel. 04759-356^,

AANBIEDING: *j!
FSI mcl. 6 mnd. gray'
van ’2199,- voor J
Bromfietsspecialist
Salden Limbricht^.
Nieuwe BROM*.
VERZEKERING JW.A.-verz. tot 1 rnf»automaat ’ 98,-, ver*
’278,-. BromfietssPJMath Salden, Limbß
Te koop gevraagd *ej
AUTOMATEN enJFS 50. Rens Jansse" j
Ganzeweide 54, He*
de, tel. 045-211486^
Mooie collectie \BROMFIETSEN, J.en versn., vanaf’ trJL
nanciering rnoge''J

’40- per mnd. Re'S
sen & Zn., Ganze^VHeerlerheide, 045j^-
Te k. HEREN-E^FIETS, opa-omafie*3045-257371.
PUCH Maxi StarleL
’llOO,- i.st.v.nw. i,tVondelstr. 38. Hegflg.
Mooie MAXIPucJ} a

5
oud. Tel. 045-44242g>
Te k. Puch MAXI g
oud m. sterw-i., >i
Vr.pr. ’850.-; Ailer"
141 Kerkrade. 'Te k. VESPA C&%brommer, 8-8-'Bö, j*
achterw., ’ 450,-- i

derstraat 82, 2e t*1

den.
Te k. HONDA MT sjj
5-gang,prijs n.o.t-K-.
kerkstraat 7. BrunS»
045-270381. _—"<"?
Te k. PUCH M*f
helm, ’225,-. ae
419530.
Te k. YAMAHA D^ivr.pr. ’750,-. V0
411, Kerkrade.^^j^
Te k. RACEFI^o,
leigh, mt. 58, Z 43

045-421524. _^-f
Te k. YAMAHAjLI
'85 i.z.g.st. <*>Akerstr. 43 Kerkr^
Te k. ZUNDAPPftj
grijs iz.g.st. "!<«Akerstr. 4%K.erkr^
Te k. ZUNDAP^s.i.z.g.st. veel aC P
044£'r!-3408 __^^

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
VIDEOCLUB Frimousses.
Welkom bij ons. Open da-
gel. v. 11.00-2.00 u. Zond.
v. 14.00-2.00 u. Kleine
Gracht 10, Maastricht.

Provinciebox
Babbel, klets,
ratel, roddel

Bel voor Limburg
06-

-320.330.86
viditel pag. 611 - 0,50 p.m.

Diana Escortservice
045-215113
Diana Escort 045-

-320905-213142
Katja en Nicky PRIVÉ en
escort vanaf ’ 50,-; Tel.
045-423608.

I Sexliefhebbers. De meiden
I op de „SABBELBOX" zijn
bezig met hun (sex)hobby.
Smakken mag, pas opvoor
kortsluiting. 06-32032569.
50 et. p.m.
Wie plassen er allemaal
naast de pot en wat ge-

| beurd er dan? Wordt ook
nat op 06-32032355 of be-
ken je SEXUITSPATTIN-
GEN op 010-4297085.
Heb je al kennis gemaakt
met deKLODDERBOX? 'n
Echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof! Alles
mag! 06-320.325.14; 50 et.
p.m.

De Pretbox
Gezellig met 9 anderen
kletsen over uitgaan, hob-
by's, vrijen, avontuurtjes en
verliefd zijn. 50 et. p.m.

06
320.325.44

; -i

Erotische films
Bioscoop: ± 3 uur ’lO,-

Verder aanwezig videocabines, inworp ’ 1,- plus keuze
uit honderden videofilms

Tevens verhuur videobanden ’ 5,- per dag,
geen borg of lidmaatschap nodig.
International Video Limburg b.v.

Akerstraat-Nrd. 140, Hoensbroek
t.o. Esso tankstation, tel. 045-222057

Geopend ma. t/m za. van 10.00 tot 23.00 uur,
zondag van 15.00 tot 23.00 uur.

JORIMO. Pret per post. Bestel nu de nieuwste katalo-
gus. Videokatalogus met ± 850 kleurenfoto's ’ 14,50;
bladenkatalogus met ± 500 kleurenfoto's ’ 13,50; linge-
riekatalogus ’ 12,50. Stuur een cheque of stort op giro
5813102 t.n.v. Jorimo Postorders, Postbus 2738, 6491
DE Heerlen. __

En als zon lekker ding
te intiem wordt, neem je toch
ëen lijntje met zn tweeën...

Babbellijn
Branieschoppen met 9 mensen die hunkeren naar een

avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen.
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók). 50 ct./min.

Postbus 185, R'dam.

06-320.330.03
Wil je een leuk spelletje horen
Eroslijn: 06-320.321.22

50 c.p.m.

o*£«>B9)t
Regel met 13wildvreemden

de Heetste Party.

06-320.324.40
50cent per minuut

't STOEIPOESJE kleiner
dan ooit? 06-32032511. 50
c. p/m voor 'n opwindende
massage!!!
Nieuw! Nieuw!

Oooohh!
06-320.320.66

Nieuw privé
045-321038

8 sexy meisjes bij YVON-
NE. Ontvangt u in lingerie,
7 dg. Geop. v. 11 tot 23 u.
's Zond. v. 15 tot 24 u. Tel.
045-425100 in Kerkrade.

Bel snel, ik ben
er bijna!

ÜErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

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

Postbus 185, R'dam.
Wil je vreemd gaan? Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen maar om
sex? Bel de de JEUKBOX.
06-320.325.16, 50 et. p.m.
3 sexy meisjes bij YVON-
NE. Zat. v. 11 tot 23 u;
's zond. v. 15 tot 23 u. 045-
-425100.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-Kerkrade, Grens-
straat 23. Rosi, Regina,
Karin, Heike, Areane en
Matina. Ma. t/m zo. van
20.00 tot 04.00 uur, 045-
-463943; tevens meisjes
gevraagd.

Neem 'ns een jongen of
meisje bij de BEURTBOX.
06-320.325.34, 50 et. p.m.
Sexcontacten zonder fran-
je! Probeer 't!!!
Glibberen en glijden doe je
bij de GLIBBERBOX. 06-
-320.325.36, 50 et. p.m.
Niet voor gewone praatjes,
maar voor geheime sexaf-
spraken.
MICHELLE 06-320.320.76
50 et. per min.
JOLENE 06-320.320.78.
50 et. per min.
VICKY 06-320.330.90. 50
et. per min.
ELSJE 06-320.330.91. 50
et. per min.
TELESEX, Natasja 06-
-320.320.70. 50 et. per min.

Heren opgelet, de dames
van CLUB EXCLUSIEF
zijn exclusief maar toch
niet duurder. Kom voorbij
en overtuig uzelf. Prijzen

! va. ’75,-. Industriestr. 13,
Kerkrade-West. Tel. 045-
-423634.
Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.. Ass. gevr. 04492-5605.
i

Voor n tele-wip. Veilig, bijzonder
en met een dozijn tegelijk.

1 , i 061 1320.324.601II 50cent per minuut

De Box Voor Mooie Meiden & Leuke Jongens
Flirt-Box 06-320.330.01 (50 c.p.m.)

Gezellig met zn allen flirten en...
Flirt-box 06-320.330.01

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

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben.
Wordt het te intiem en wil je een onderonsje? Vraag dan

Bobby of hij jullie even apart zet.
Alleen luisteren mag natuurlijk ook.

50 cent/min. Postbus 185, Rotterdam
06-320.323.01
Mirjam v.d. Tuk

met superhete sexverhalen
06

320.323.63
50 et. p.m. '

Voor jouw sex-vriend(in)
„ERORISCHE-Afspraken-
lijn" 06-320.325.80 (50
c.p.m.).
GAY-CONTACT-SERVI-
CE! Maak snel nieuwe
vrienden! 06-320.330.21
(50 c.p.m.).
Zin in 'n wip? Bel dan snel
de TIPPELLIJN! 06-
-320.330.66 (50 C.p.m.).
Op zoek naar 'n lekker
GAY! Gay! Date! Live! 06-
-320.330.18 (50 c.p.m.).

Gezellige dames
bezoeken u discreet!
045-311895.

KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort.
Tev. meisje gevr. 045-
-228975.

Nieuw privé
045-321038
Erotheater
Lekker genieten voor

maar 50 cent p.m. Bel 06-

-* Topsex! *320*325*25
* Hardsex! *320*325*35
* Blacksex! *320*324*24
Nieuw geopend bij JO-
LANDA, za. 11-21 u., zo.
14-21 u. va. ’ 75,-. 04492-
-3198.

PRIVÉ meisjes Selfkant,
09-49-2456-1053, 's mor-
gens vanaf 08.00 uur.

Nieuw - Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

Geopend ma. t/m vr. van
11.00 tot 23.00 uur;

zat. van 10.00-18.00 uur
Tevens meisjes gevraagd.

Escortservice. Tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.

Club 06
Special Sex

Lolita 06-320.320.40
S.M. 06-320.320.25

Meesteres 06-320.320.46
Lesbisch duo
06-320.320.48

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

Fanmail 06-320.320.48
Viditel pag. 611,

0,50 p.m.
Zoals de ouden zongen

piepen

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen
04490-42313
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Belangrijk nieuws in verband met uwziektekostenverzekering:

1 januari 1989is de Wetop deToegang tot Ziekte- Polisvoorwaarden. De standaardpakketpolis
kostenverzekeringen gewijzigd. Dit betekent kent een volledig vergoedingenpakket Vergoed
voor u, als 65-plusser, dat uuw huidige particu- worden ondermeer de kosten van ziekenhuis
liere ziektekostenverzekering desgewenst kunt (derde klas), poliklinische specialistische hulp
omzetten in een standaardpakketpolis. (met een eigen risico van fl. 100,- per persoon

Als u zon polis wiltafsluiten, dientuuw per jaar), huisarts, geneesmiddelen en fysio-
ziektekostenverzekeraar hierom te verzoeken. therapie. Andere onderdelen, zoals ziekenvervoer
Uw verzekeringsmaatschappij is verplicht uop en tandheelkundige hulp, worden groten-
deze standaardpakketpolis te accepteren. deels vergoed (hiervoor gelden dus beperkte

eigen risico's).
Was u op 1 januari 1989 al 65 jaarof De premie voor de standaardpakket-

ouder, dan kunt u het verzoek om verzekerd te polis bedraagtfl. 181,-pervolwassene per maand
worden op de standaardpakketpolis tot 1 mei (1 januari 1989). Naast deze premie worden
1989 indienen. Na 1 mei is de omzetting voor u ook wettelijke bijdragen in rekening gebracht,
dan niet meer mogelijk. zoals bij alle particulier verzekerden.

Personen die na 1 januari jongsdeden Nadere informatie. Voor nadere informatie
65 jaarzijn geworden, ofdat nog zullen worden, over de standaardpakketpolis en de daaraan
zullen uiterlijk binnen 4 maanden na hun verbonden regelingen zijn folders verkrijgbaar
verjaardag bij hun ziektekostenverzekeraar een bij uw verzekeringsmaatschappij, uw assurantie-
verzoek om een standaardpakketpolis moeten v tussenpersoon ofhet KLOZ.
indienen. Binnen die periode moet de verzeke- , Heeft u nog meer vragen, dan kunt u
raar u accepteren. daarmee bij dezelfde instanties terecht

VRAAG DE STANDAARDPAKKETPOLIS TIJDIG AAN
BIJ UW ZIEKTEKOSTENVERZEKERAAR!

t

Dit is eenpublikatie van hetKontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars teHouten. W L_V_y Mm



Drugs
&hmD meer mensen trachten met

' t Van beroïne voor enkele
!u'ér h ontsnaPpen aan de grauw-
itie Q/"e met de islamitische revo-
er0 jn

er bet sociale leven is gelegd.e is in Iran betrekkelijk
irhan°?P en wordt op grote schaal
Mjgs ,, d> hoewel op de handel in
"Ikin do°dstraf staat. Op een be-

\ ige "| yan 50 miljoen telt het land
iaafd twee miljoen drugver-en > met name jongeren.

'>oedio0edioJor ~s na de machtsovername
:I,aar t°mcmi onstond er voedsel-

"** ben door bet nationaliseren
'°or ri IJven en door wanbeheer.
et Wh0,?rl°g met Irak- dat in 1980
e alW binnenviel, werd de situa-
tie i maar erger. De oorlogsma-lilcjen s'°kte jarenlang miljarden
■Sr» "? °P. terwijl 's lands inkom-en jj lohken door vermindering
"W obe-uitvoer en het op halve
t^L draaien van de industrie.
'Qr(-e '"eer produkten moesten
«tiet «ngevoerd waardoor de in-«oenam.
'Gifbeker'
*Sirt6 ***vnuV^b Khamenei probeerde

ir>der "r'^-ng vorige week een hart
Sr, ve„riem te steken. „Ons doel

islamitische samen-
ar geen armoede, onwe-

\d d' onrechtvaardigheid en
*ftt, Hi ving bestaat", zei de presi-
%lut ■ hieraan toevoegde dat de
■oifor/:e bad geleden onder de
«V Y°g- Toch was het Teheran
sfdra dat jarenlang een vredes-

-0j? met Irak had geweigerd.
«te r« Chomeini had de grootste'^kp "et bet 'leegdrinken van de
no ' 2oals bü bet bestand met

'* t cc jaar begon het revolutio-

nair elan van menig Iraniër te tanen.
Vooral de linkse en democratische
groeperingen waren teleurgesteld.
De oorlog met Irak bood Chomeini
de gelegenheid om opnieuw duizen-
den mensen op de been te brengen
en te scharen achter de banier van
de heilige oorlog. Het martelaar-
schap, dat in de sji'itische variant
van de islam toch aleen belangrijke
rol speelt, werd door Chomeini nog
eens extra verheerlijkt.

Kanonnevlees
Honderdduizenden jongeren wer-
den als vrijwilligers naar het front
gestuurd om daar als kanonnevlees
te dienen, waardoor ze rechtstreeks
toegang tot het paradijs zoudenkrij-
gen. Toen het na een miljoen doden
voor de regering moeilijk begon te
worden om nieuwe recruten te vin-
den, werden door legerpatrouilles
jongensvan de straat gehaald en de
oorlog ingestuurd.

Chomeini's woord is wet en zolang
hij leeft durft niemand zich tegen
hem te keren. Na tien jaarrevolutie

lijkt depopulariteit van de 86-jarige
ayatollah, die aan kanker lijdt, flink
gedaald. In de jarenzeventig genoot
hij echter een enorm aanzien. Toen
hij 1 februari 1979 na zijn balling-
schap in Frankrijk weer voet op
Iraansebodem zette, werd hij toege-

juicht door een uitzinnige miljoe-
nenmenigte. Hij was de belangrijk-
ste inspiratiebron van hetverzet te-
gen de sjah.

Via geluidscassettes werd zijn stem
overal in de moskeeën gehoord:
„Betaal geenbelastingen meer, sluit
de winkels en ga de straat op." Na
dagenlange betogingen vond op 11
februari de machtsovername plaats.

In diezelfde maand beloofde Cho-
meini 'een islamitische staat waar
sociale rechtvaardigheid wordt be-
oefend.

" Ruhollah Chomeini
populariteit flink gedaald

Sterfdag
De neo-nazi's treffen elkaar re-
gelmatigin een kroeg in het stad-
je. Hakenkruizen aan de wand,
op de asbakken en natuurlijk de
nazi-groet. Voor de tv-camera's
brulden de 20 aanwezigen on-
langs „Weest eeuwig trouwe ka-
meraden. De Führer, die in de
hemel is, houdtvan de trouw van
zijn jonge soldaten".

Kühnen kondigde voor de ko-
mende weken een 'verkiezings-
strijd in de straten' aan. Na Zim-
mermanns besluit wordt er niet
gemarcheerd, maar Kühnen
heeft nog veel meer ijzers in het
vuur. De man richt met een bijna
ongelooflijke snelheid de ene
neo-nazistische groep na de an-
dere op. Volgens het weekblad

Der Spiegel is hij ook een van de
drijvende krachten achter de ac-
ties die de neo-nazi's op 20 april
in Duitsland en andere landen
willen organiseren ter gelegen-
heid van Hitlers honderdste ge-
boortedag. Oude en nieuwe na-
zi's willen op een geheime plek
bij elkaar komen onder leiding
van hun ere-president, de nog al-
tijd fanateke Belgische ex-SS-er
Leon Degrelle. Michael Kühnen
heeft ter gelegenheid van 'deze
historische datum' het 'Komitee
zur Vorbereitung der Feierlich-

keiten zum 100-sten Geburtstag
Adolf Hitlers, KAH' opgericht.

Het sociaal-democratische anti-
fascistische blad 'Bliek nach
Rechts' citeerde uit een 'Kamp-
fruf van Kühnen: „En eens zul-
len de monumenten die we nu
nog voor onze Führer in onze
harten bouwen, de Duitse steden
sieren". Volgens der Spiegel
coördineert de neo-nazi de voor-
bereidingen uit een krot in
Frankfurt. Daar heeft Kühnen
zijn tenten opgeslagen nadat hij

maart vorig jaarvrij kwam na het
uitzitten van ruim drie jaar ge-
vangenisstraf wegens ophitsing
en verspreiding van nazi-propa-
ganda.

Kühnen wil geen geweldrond de
20ste april: „Wij willen tonen dat
er ook nog Duitsers zijn, die
dankbaarzijn". Het is de vraag of
de door Kühnen-fans beheerste
grootste neo-nazistische groep,
de 'Freiheitliche Deutsche Ar-
beiterpartei' (FAP), het alleen bij
dankbaarheid zal laten. Deze
FAP is met ongeveer 500 leden
uitgegroeid tot de meest geweld-
dadige rechts-extremistische
groepering.

Tegen diverse FAP-leden lopen
gerechtelijke procedures wegens
doodslag, geweld, en vernieling.
Nog is de partij niet verboden,
maar sinds de aanhang van Küh-
nen op 5 november vorig jaar de
macht overnam en voorzitter en
oprichter Martin Pape onder het
motto 'te slap' naar huis stuurde,
zal ook Zimmermann niet lang
meer om een verbod heen kun-
nen.

De 60-jarige Bochumer Fried-
helm Bussen is de nieuwe FAP-
voorzitter. Hij geniet respect bij
de neo-nazi's omdat hij diverse
malen in de gevangenis heeft ge-
zeten wegens illegaalwapenbezit
en gewelddadige nazistische ac-
tiviteiten. Ooit organiseerde hij
ook de campagne 'Brandt an die
Wand' ('Willy Brandt tegen de
muur', red.). Hij heeft zich om-

ringd met figuren als Siegfried
Borchardt, 'SS-Siggi', de aan-
voerder van het beruchte ge-
welddadige 'Borussenfront en
andere Kühnen-aanhangers.

" Michael Kühnen: ...Hitler herdenken

Verbod groepering stopt aktiviteiten niet

Neo-nazi Kühnen
vecht gewoon door
an onze correspondent

tij ,_ ~De neo-nazistische par-
,sliUl«*er raus/Nationale

"«1 »^r e <AR/NS)' heeft het
v*n R- Voor de CSU-minister
Ö«-ichu""»enlandse Zaken, Frie-

ann'te bont ge~
de l* Deze splintergroep van
«ier Ï-Xerbeterlijke ex-legeroffi-

"ael Künnen is met on_
1-li .el|ijke ingang verboden.
«W**u,szoekingen in Beieren,
*'in d Cn NoordrUn-Westfalen
{'«'«■Da Veren*g'ngskas en nazi-

*« het^ï103 'nbeslaggenomen.

**"*ki » van K«»hnen werd
m

,st -munitie gevonden.
Verkbermann wil' zoals bü zelf

ne arde „een niet mis te ver-
» « ariWaarscbuwing geven aan
|en. j-Trerf van rechts-extremis-
'n <-e t

C
i
ondsrepubliek zal ook

*>jrt l°ekomst geen speelplaats
e« datu-nen' We aanvaarden

atKühnen en zijn aanhan-

gers opnieuw in het hele land
neo-nazistische verenigingen op-
bouwen die op langere termijn
tot een partij uitgroeien. Door
mijn maatregelen kan de 'Natio-
nale Sammlung' op 12 maart niet
deelnemen aan de gemeente-
raadsverkiezingen in Hessen".

De 34-jarige Michael Kühnen zal
er niet ondersteboven van zijn.
De op 15 juli 1988 opgerichte
'AR/NS' is maar één van de vele
groepjes, die hij sinds zijn oneer-
volle ontslag uit dienst in 1977
heeft opgericht.De obscure club
had als enige doel deelname aan
de gemeenteraadsverkiezingen
in maart in Hessen. De neo-nazi's
concentreerden zich op het stad-
jeLangen, waar rechts-extremis-
ten al jaren actief zijn. Ze terrori-'
seren buitenlanders, trekken
schreeuwend door de straten en
zien dit stadje als hun hoofd-
kwartier. Hun motto: 'Langen

moet de eerste stad in Duitsland
zonder buitenlanders worden.

Referendum
Eind maart 1979 werd een referen-
dum gehouden als grondwettelijke
bevestiging van de islamitische re-
publiek. Hiertegen kwam al snel
protest van linkse groeperingen en
etnische minderheden. De vraag
luidde daarom als volgt: „Bent u
voor of tegen de vervanging van het
vroegere keizerlijke regime door
een islamitische republiek, waarvan
de grondwet door de natie zal wor-
den goedgekeurd." Degenen die
weigerden hierop te antwoorden
werden impliciet beschouwd als
aanhangers van de sjah. Ruim 90
procent van deruim 20 miljoen kie-
zers sprak zich uit vóór de islamiti-
sche republiek.

Hiermee werd Iran een theocratie.
Er werd een strenge censuur inge-
voerd. 'Naakte vrouwen' werden
verplicht de sluier te dragen die
veertig jaar eerder was afgeschaft.

Aanhangers van de sjah en tegen-standers van de nieuwe regering
werden veelal zonder vorm van pro-
ces geëxecuteerd. Tegen 'het rijk
van de satan', waarmee de Ver-enigde Staten werden bedoeld, wer-
den betogingen gehouden, die uit-
eindelijk leidden tot de gijzeling
van Amerikaans ambassadeperso-
neel.

" Iradkse raketten hebben een
stadswijk van Teheran veran-
derd in een puinhoop: jaren-
lang een dagelijks beeld in
Iran, waar de situatie na de
machtsovername door
Chomeini toch al snel
verslechterde.

DSM-aandelen te goedkoop op de markt gebracht

Weerstand
De drastische hervormingsijver
waarmee sjah Reza Pahlavi zijn
land op despotische wijze probeer-
de te moderniseren, had grote weer-
stand opgeroepen onder de kooplie-
den en geldhandelaren in de bazaar.
De eeuwenoude bazaar dreigde teverdwijnen door dekomst van grote
banken, supermarkten en niet te
vergeten de invoer van een belas-
tingstelsel. Daarnaast gingen de
landhervormingen van de sjah tij-
dens de zogenoemde 'witte revolu-

tic' ten koste van de geestelijkheid
die over veel grond beschikte maar
hier weinig voor terugkreeg. De
grootste fout van de sjah was echter
dat hij de jaarlijksesubsidievan 200
miljoen gulden stopzette voor de
moskeeën. Hierdoor joeg hij de
mullahs tegen zich in het harnas.

Chomeini had als begenadigd spre-
ker charisma. Zijn ascetische le-
venswijze sprak vooral de arme be-
volkingsgroepen aan. Bovendien
was hij de zoon van een martelaar.
Zijn vader werd tijdens een demon-
stratie van boeren tegen groot-
grondbezitters door de politie ge-
dood.

Messias
Door velen werd Chomeini gezien
als de beloofde messias en steeds
vaker werd hij Imam genoemd,
geestelijk en wereldlijk leider. Voor
de sji'iten behoren de uitspraken
van de Imams tot de heilige bron-
nen van de geloofsleer. Aan dit mes-
sianistische idee ontleende de isla-
mitische revolutie van Chomeini
zijn kracht en dit verklaart ook het
fanatisme waarmee duizenden jon-
geren zich in de jihad (heilige oor-
log) stortten.

Nu de oorlog ten einde is en het le-
ven gewoon doorgaat alsof er niets
is gebeurd, rijst de vraag ofChomei-
ni na zijn dood niet ontmaskerd zal
worden als een bedrieger en velen
zich gedesillusioneerd van het ge-
loof zullen afwenden. De meeste
waarnemers menen dat de islamiti-
sche revolutie in Iran slechts door
Chomeini wordt gedragen en na
diens dood niet lang zal standhou-
den.

Met het oog op de opvolgingvan de
zieke Chomeini wordt achter de
schermen een strijd om de macht
gevoerd. De huidige regering wordt
verdeeld in twee fracties. Aan de
ene kant staat premier Mir Hossein
Mousavi met zijn aanhang die voor-
stander is van staatscontrole op de
economie en niets moet hebben van
het Westen. Aan de andere kant
staat de meer gematigde partij on-
der leiding van parlementsvoorzit-
ter Ali Akbar Hashemi Rafsanjani,
dievoor liberalisering is van deeco-
nomieen de banden met het Westen

wil aanhalen om het land op te bouw-
en.

i
Mousavi was de laatste acht jaar
verantwoordelijk voor het economi-
sche reilen en zeilen van het land.
Hij is van mening dat Iran niet af-
hankelijk mag worden van het West-
ten. Hij waarschuwdeniet in te gaan
op aanbiedingen van buitenlandse
bedrijven om te assisteren bij de
wederopbouw van het land na dp
oorlog. Niettemin' worden de corv
tacten met westerse bedrijven en re-
geringen schoorvoetend hersteld. J
Het feit dat langzaam maar zeker d^vensters op het Westen weer wol-
den geopend doet vermoeden dat
Rafsanjani aan de winnende hand
is. Vorige zomer werd Rafsajarji
door Chomeini tot opperbevelheb-
bervan het leger benoemd. Hij moet
dan ook naast Mousavi en ayatollah
Montazeri, jarenlang de gedood-
verfde opvolger van Chomeini, ge-
rekend worden tot de machtigste
politieke figuren in Teheran.
In augustus treedt president Ali
Khamenei af en worden er verkie-
zingen gehouden. De gematigdeh
willen dan Rafsanjani als presi-
dentskandidaat naar voren schui-
ven. De radicalen lijken echter niet
geneigd om de macht snel uit harj-
den te geven. Zij kunnen bovendien
rekenen op de steun van de Revolu-
tionaire Gardisten, een groep vah
300.000 man bewapende fanatici dis
een macht binnen de staat vormert.

binnen/buitenland

Revolutionair elan getaand - bevolking gedesillusioneerd

Iran in grauwsluier
Ha tien jaar Chomeini
L Van de redactie buitenland

' «^ria A^"-* ~ Met tien dagen feest wordt in Iran dezeweek de
Sevierd van tien jaar islamitische revolutie. De

kn "'kheden die vorige week met een groots vuurwerk wer-
geluid bereiken vandaag een hoogtepunt. Dan wordt of-K 2pde val herdacht van het regime van sjah Mohammadlfen k ♦ u av!" Op 11 februari 1979 werden de laatste bolwerken

3«-gte wmc* van de sjah bestormd door een uitzinnige me-
e en nam ayatollah Ruhollah Chomeini de macht over.

ï'Oor ,*Wiï!** gelegenheid kondigde. °or |1 woensdag amnestie af
■! >n^!fn groot aantal politieke ge-
< *u*Sfn' °f dit gebaar de feest-
fotpn onder debevolking zal ver-ip n̂- valt te betwijfelen. Het afge-

Ü 'ijEpj^ar zÜn al eerder dissidenten
9E>n or, die later toch weer wer"

* iris 11 en geëxecuteerd. Vol-
i'atste * iraanse oPPositie zijn de

"ineen IJd honderden politieke ge-
Hot* zonder Pardon doodge-

!ieteSi^eds is het islamitisch vuur
(ar fe, °,ofd- maar toch lykt na tien
ièrs , °lutie de fut er uit. Veel Ira-
i n gedesillusioneerd. Het
'. ter dpVan is niet eens zo-
eaan , 0or«og met Irak, de schaar-

" »che leve.nsmiddelen of de islami-.ra Uw, Tjjüties, maar vooral de
f'Wf van het bestaan, zo
etide t

een in het buitenland wo-
'P isrtanse auteur. Het theaterle--1l evi

a°.°dgecensureerd en aan de
t i{i zit'l die worden uitgezon--11 kraak noch smaak.

Toeloop
Ondanks de integratie van deze
skinheads, is de toeloop van
zwervende gewelddadige jonge-"
ren veel minder groot dan door
de binnenlandse veiligheids-
dienst werd gevreesd. Het ideaal
van Kühnen om 'een soort Euro-
pese SA te scheppen van jonge
activisten die als politieke solda-
ten de straten vrij vechten en vij-
andelijke organisaties vernieti-
gen' is dus nog verweg. Even ver
als zijn streven 'de eenwording,
van de Europese nationaal-socia-
listen' te verwezenlijken. Alleen
in de buurt van Frankfurt en in,
enkele steden in het Roergebied
kan hij over kleine knokploegen-
beschikken.

Alles bij elkaar zijn er volgens de
Westduitse BVD ongeveer 2000
gewelddadige neo-nazi's en dat
is niet al te veel op een bevolking
van 65 miljoen zielen. De 'over-
tuigde nationaal-socialist Mi-
chaelKühnen', zoals de rechters
hem in januari 1985 omschreven,
strijdt onverdroten voort. Na het
laatste vonnis riep hij: „Als deze
veroordeling typerend is vooj*
een democratie, dan is verzet te-'
gen dit systeem niet alleen le-'
gaal, maar de plichtvan elke bur-
ger".

Zaterdag 11 februari 19895

"(ADVERTENTIE)

fSlecht terbeen?^
; De Arola brengt u \

overal heen.
i Door weer en wind, binnen en J{ buiten de bebouwde kom. Op i

volle tank 200 km! Max. J
{ snelheid 40km/uur. Ook lever- {
| baar alsrolstoel-inrij wagea iVraag documentatie over\ deze fantastische twee-zitter. '{ (Uitsluitend voor gehandicapten.) i
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WINKELEN IN DE
DERDE WERELD

'Hetverschil I Door ««*e 10eN*>vibvandT' .MHnJ Catalogus aan te
alternatieve _| vragenkunt u tliuis
handelmet M "Winkelen in dedenormale WèK mM . ,«,, «_■„

handelis, ïï*^ Derde Wereld".
datersprake Sfc fl U vindt Op 64
*van een *#Jy xf| pagina's meer dan500oelukwaar- mm\ ~ , ,■
digerelatie" jvWi Sffitf artikelendiegemaakt

■■^-"^-■""■'-W I zijn doormensen uit
Moon,Tara, India, deDerde Wereld
1 dieliever hun handen

gebmiken danze op te houden. Zij maken pro-
dukten diezij willenverkopen voor een eerlijke prijs.
Novibbetaalt hen dieprijs en schakelt op deze
wijzetussenhandelaars uit.

U vindt in dezecatalogus sieraden, tassen,
serviesgoed, tafelkleden, boeken,speelgoed,kleding,
kerst- en nieuwjaarskaarten en nogveel meer.

Vraagnu diegratis Catalogus aan,
enoordeelt u zelfoverwat deDerde Wereld u te
bieden heeft. U kunt debon hiernaast invullen of
ons bellen. 013-633355 ~-M*^mTm>"*-.m(24 uur per dag, 7 dagen |%wfl Km/l l#
van deweek). I vl If J
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NOV|B tmmmjÉ^a %

| CATALOGUS f! GRATIS! mWmmm3Ê il I I Uc
1 Ja, stuur mij deNovib ■■ j

Catalogus gratis, I -want ikben geïnteresseerd■ Ë 'Zl
in de meer dan 500 hand- **»-->»»HI HHHHHP \t\
gemaakte artikelenuit deDerde Wereld. \\
D De heerD Mevrouw (a.u.b. aankruisen) *
Naam: Il I l I l I I I I I I <
Vooral I I I I I |

| Adres:, i i i i i i i i i i i i i I i I I l l %
I KI Postcode: | | | | | i i i e

Woonplaats:, i i i i i i i i i i I 'r- B
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foto's kunnen bekijken. \^ y «^ Wl \. l*JstJe klaarliggen.

unu ook in Sittard terecht \««-L^l^/ *J[?£~ itj^A r/-*-*»*^^
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Worldwatch bepleit wereldwijd actieprogramma

'Vuil milieu bedreigt
ookvoedselproduktie'

SHINGTON - Er dient een wereldomvattend actiepro-
ivJn'Ü3 *e k°men om «»e verslechtering van het milieu, en de
aa et-« hiervan op onder andere de produktie van voedsel, tot
We to Drenëen- Dat schrijft de gezaghebbende milieuorgani-
kft

, Worldwatch Institute ineen gisteren te Washington uitge-
Wl-t rapport.

>atrp m>et sne* wereldomvattende
trniT 6 *er bescherming van
"deepfU Worden getroffen, zo con-'JaarrL^6 organisatie in haar zes-
'sch ' loop* °°k de econo-
»rel ? "ontwikkeling over de gehele
2e *« gevaar. Het instituut noemt
">ah°organg onvermijdelijk en
■h in a*net neergaande proces
!kke Sne* tempo zal kunnen vol-

Kettinggreactie
kder raPPort belicht het instituut
tct! de schadelijke kettings-
h% ï'e''ce ®én vervuilende stof-
fena£f0£ide - op gang weet ter irfd eze stof> uitgestoten door
Nd. u r̂ie en de auto > en vrijko-
Phrip *«■ net op grote schaal ver-
krw van delen van het tropisch
[r°or7 dr ge*dt a*s debelangrijkste
föeju23*ter van het zogenoemde
L d aseffect, de klimaatsverande-
L,j:*e 2ich volgens sommige des-
fct *f?n over de gehele wereld be-r af te tekenen.

r-gih oeillasseffect is behalve voor
helt"8 Van *-«e zeespiegel (snellere
ftWr!ng van «-e poolkap) ook ver-
fc j or««elijkvoor grotere periodes
r~*°ogte. Dat heeft op zijn beurt

effect op de produktie van voedsel,
en daarmee het afnemen van voed-
selvoorraden, zoals die van graan.

Graan
Worldwatch Institute wijst erop dat
in 1987 de voorraad graan in de we-
reld, 459 miljoen ton, nog voldoende
was voor 101 dagen. In 1989, aan het
begin van de moessontijd, is nog
slechts sprake van een reserve voor
54 dagen, drie dagen minder dan het
laagterecord uit 1973. De voedsel-
schaarste wordt nog versterkt door
de explosieve bevolkingsgroei in de
wereld, die nog niet tot staan is ge-
bracht.

Stagnerende voedselproduktie
door milieuvervuiling en de demo-
grafische 'tijdbom' kunnen volgens
de organisatie leiden tot een verder-
gaande verslechtering in de situatie
van honger en ondervoeding die nu-
reeds grote delen van Afrika en La-
tijns Amerika treft. Worldwatch is
er overigens van overtuigd dat een
halvering van de bevolkingsgroei
met de juiste maatregelen tot de
mogelijkheden behoort.

Herbebossing
Het instituut vraagt ook aandacht
voor herbebossing, nodig geworden
door de grootschalige vernietiging
van de tropische regenwouden.
Herbebossing van 130 miljoen hec-
taren in landen van de Derde We-
reld en 40 miljoen hectaren in de
geïndustrialiseerde landen is vol-
gens de organisatie nodig.

Mvaalf nieuwe
kernreactors
E^El\r'e \Ve T *^r zijn vorig jaarover de
rj i,, e d twaalfnieuwe kernreac-
"tal {?e*3ruik genomen. Het totale
■««ieel am daardoor op 428. Het
'■«trio a-n kernenergie in de totale
!j a 'teitsproduktie bedroeg vo-
Ültt 1 ruim zestien procent, zo
«r^nk' een gisteren gepubliceerd
«U v van het Internationale Bu--- Kernenergie (lAEA) in

er je , ernreactors zijn verspreid
Sv ori landen. Van de 12 reactors
'ftig^'g Jaar in gebruik werden ge-
i, 2 * staan er 3 in Groot-Brittan-
S(«ev<\ Zowel Frankrrjk, de BRD
i, s '; *-* en telkens één in Zuid-Ko-

Par\je en de SU.

beurs-OVERZICHT

Zwak
Aa
««e W^R.DAM- HetDamrak heeft
?"Besl t

'n een zwakke stemming
h had ' **e* begin was zwak, la-

* gi
a een herstel in en in de mid-

Sl^gen veel noteringen onder
i tfeet Van een zwak startend Wall
*ver ,°Pnieuw bergafwaarts. Uni-
Mjj *«oot per saldo f 0,30 hoger op. t en* een eerder verlies van f3.
5? en* ern neemt het Amerikaan-
% e^eticabedrijf Elisabeth Ar-. n *abergé over.

Ko*en e internationale aandelenJij f i 1?et verliezen van om en na-
I*H ei„"-*SM, die voor f53 müjoen
iT«6r lenaar verwisselde was f 0,40
>k ri

p f --9.60. Middenstands-
picl0 Qle eerst f3 steeg moest per
Aso Q

ee j? verlies incasseren van
jjfiev 208. Vast lag verzekeraar
►,5,50 "^ * vooruitgang op

, °lter?ev^rs waren wat in mineur.
M5B „ Sluwer slikte f 1,50 in op
Ser VNU werd biJna f 2 goed"
Sd

, °P f88,20. Elsevier kon zichN^?Ven °P f64. In de voe-
u«.sciT* brokkelde Wessanenff-d'.*" op f79,50. Transportreus

°«,50 moest f3-50 terug naar

>cW kale markt was Mulder bij-
?f5n st met een winst van flOi *«- e*;1?^kleine bouwfonds IGB
N'nT? heel vast op f46,20 maar

* f 4*1 -ïa3l" een scherpe reactie in
Ner 'l 0 en dit was zelfs nogf 0,30
vSf*» oude koers. Grontmij
k^et °Pfll3-J^geffj3 sPringen van de fusie met
r °Drr>tVer zette MedicopharmaNs* s metf 2voort tot f 78. De
v"Ve Peculeert op een bod van
It^'geriri 2l"de> waarover mogelijk
d^konf Week meer ophelderingJ% ha ,en- Auto Industrie Rotter-l\^kteerf4bijopf6B.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 93,80 93,60
Ahold 92,30 92,00
Akzo 152,80 151,60
AB.N. 43,20 43,00
Alrenta 161,30 161,10
Amev 54,60 55,50
Amro-Bank 82,20 82,60
Ass. R'dam 148,50 147,50
Bols 139,50 138,50
Borsumij W. 131,00 130,80
Bührm.Tet. 64,00 64,00
C.S.M.eert. 64,30 64,00
Dordtsche P. 229.50 226,60
DSM ' 120,00 119,60
Elsevier 64.50 64,00
Fokker eert. 30.00 29,80
Gist-Broc.c. 37,20 37,00
Heineken 15j),00 150,50
Hoogovens 81,40 81,40
HunterDougl. 94,20 93,50
Int.Müller 80.30 80,50
KLM 45,80 45,10
Kon.Ned.Pap. 52,00 51,60
idem div 89 50,00 50,20
Kon. Olie 124,60 123,40
Nat. Nederl. 66.50 66,00
N.M.B. 212,50 208,00
Nedlloyd Gr. 305,00 301,50
Nijv. Cate 87,50 85,50
Océ-v.d.Gr. 301,00 300,00
Pakhoed Hold. 119,00 118,70
Philips 36,50 36,00
Philips divB9 35,10 34,50
Robeco 105,60 104,80
Rodamco 160.30 160,20
Rohnco 101,20 100,60
Rorento 61.70 61,70
Stork VMF 29,20 29,30
Unilever 131,00 131,30
Ver.Bezit VNU 90,10 88,20
VOC 38,80 38,20
Wessanen 81,00 79,50
WoltKluwer 159,50 158,00

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
12% NL 86-96 127,70. 127,60
123/4 NL 81-91 110,00 110,00
12/2 NL 81-91 108,55 108,55
12 NL 81-91 105,60 105,60
ll 3/4 NL 81-91 107,10 107,10
lIV2NL 80-90 103,05 103,05
lIV2NL 81-91 105,40 105,40
lIV2NL 81-92 108,20 108,15
ll'/2 NL 82-92 108,55 108,55
11'ANL 81-96 112,50 112,30
ll'A NL 82-92 106,50 106,50
11 NL82-92 107,35 107,35
IO3/. NL 80-95 107,75 107,75
10% NL 81-91 103,85
lOV2 NL 80-00 118,90 118,90
lOV2 NL 82-92 105,55 105,65
10/2 NL 82-89 101,95 101,95
10'ANL 80-90 103,75 103,75
lOV4 NL 86-96 115,60 115,60
10'ANL 82-92 106.00 106,00
10'ANL 87-97 116,80 116,80
10 NL 80-90 102,75 102,75
10 NL 82-92 106,05 106,05
10 NL 82-89-1 100,80 100,85
10 NL 82-89-2 102,20 102,20
9/2NL 80-95 104,30
91/2NL 83-90 102,35 102,35
9/2 NL 86-93 106,75 106,80
9'ANL 79-89 102,05 102,05
9NL 79-94 103,15 103,15
9NL 83-93 105,00 105,05
8%NL 79-94 102,80 102,80
8%NL 79-89 101,40 101,40
83/4 NL 84-94 105,70 105,70
BV2 NL 79-89 100,40 100,40
BV2 NL 83-94 104,20 104,20
BV2 NLB4-94-1 104,30 104,30
BV2 NLB4-94-2 109,90 110,00

I B/i NLB4-91-1 101,70 101,70
B'/2'NL84.91-2 102,05 102,00
BVi NLB4-91-3 102,25 102,25
B/2 NLB7-95 106,45 106,45
B/4 NL 77-92 102,10 102,10
BA NL 77-93 102,30 102,30
BA NL 79-89 100,10
BA NL 83-93 103,05 103,05
B/4 NL 84-94 104,00 103,95
BA NL 85-95 105,15 105,00
BNL 83-93 102,30 102,35
BNL 85-95 104,00 104,00
7% NL 77-97 102,10 102,10
73A NL 77-92 102,10 102,10
73/4 NL 82-93 102,05 102,10
7 3A NL 85-00 104,65 104,65
V/i NL 78-93 102,15
V/i NLB3-90-1 101,00 100,85
V/i NLB3-90-2 100,30 100,30
V/i NL 84-00 103,40 103,40
V/i NL 85-95 102,40 102,35
V/i NL 85-2 95 102,60 102,45
V/i NL 86-93 101,55 101,55
7NL 66-91 100,40 100,40
7NL 66-92 101,40 101,00
7NL 69-94 100,40 100,40
7NL 85-92/96 100,70 100,60
7NL 87p93 100.75 100,80
6 3/4 NL 78-98 99,50 99,50
6«/4 NLI-2 85-95 99,80 99,75
6 3A NL 86-96 99,85 99,80
63A NL 88-98 99,10 99,05
63A NL 89-99. 99,20 99,10
6'/2 NL6B-93-l 99,60
62 NL6B-93-2 99,00 99,00
6V2 NL 68-94 99.50 99,50
6V2 NL 86-96 98.05 98,05
6V2 NL 87-94 98,50 98,40
6V2 NL 88-96 98,05 98,05
6/2 NL 88-98 97,45 97,50
6V2 NL 89-99 97,45 97,40
6NL 87 97,10 97,05
6'A NL 66-91 99,20 99,20
6/4 NL 67-92 99.10 99,10
6'ANLB6-92/6 97,50 97,45
6'A NL 86/96 96.55 96,60
6 1/4 NLB6p95 97,20 97,15
6'ANLB7-3p95 97,20 97,10
61/4NLB7-1/95 97,05 96,95
61/4NLB7-2/95 97,05 96,95
6V4NLBB-94 97,60 97,65
6V4NLBB-98 96,70 96,70
6NL 67-92 98,80 98,80
6NL 87-94 96,30 96,40
6NL88-94 96,30 96,35
6NL 88-95 95,85 95,85
6 NLBB-96 95,10 95,15
53/4 NL6S-90-1 98.90 98,90
Wt NL6S-90-2 98,90 98,90
5V4 NL64-89-1 99,30 99,30
5'A NL64-89-2 99,00 99,00
SNL 64-94 97,60 97,60
4/2 NL 59-89 99,90
41/2 NL 60-90 98,00 98,20
4/2 NL 63-93 97,80 97,80
4'A NL 60-90 97,90 98,00
4'A NL 61-91 98,20
4/4 NL63-93-1 97,60
4'A NL63-93-2 97,00 97,00
4NL 62-92 98,10 98,10
33/4 NL 53-93 98,10 98,10
3>A NL 848-98 96,60 96,60
3'A NL 50-90 97,80 97,90
3/4 NL 54-94 97,10 97,10
3'A NL 55-95 96,80 96,80

Binnenl. obligaties
bng-leningen
12 BNG 81-06 114,00 114,10
11 BNG 81-06 110,25 110,30
BV2 BNGB4-09-1 107,70 108,10
BV2 BNGB4-09-2 110,00 109,20
7.60 BNG 73-98 101,10 101,10
63/4 BNG 67-92 100,50 100,50
63A BNG 68-93 100,50 100,50
6V2 BNG67-92-1 99,60 99,40

6'A BNG 67-92 99,ïb 99,75
6 BNG 65-90-1 99,50 99.50
6 BNG 65-90-2 99,30 99,20
53-4 BNG6S-90-2 99,20 99,20
s/2 BNG 65-90 99,50 99,50
5'A BNG 64-89 99,10 99,10
S»A BNG 64-90 99,20 99,20
5 BNG 64-89-1 99,70 99,70
4/2 BNG 62-92 96,60 96,50
4/2 BNG 62-9S 96,30 96,30

Converteerbare obligaties
5 ABN 85-95 104,90 104,20
8 Asd.R.B4-92 101,00 101,50
BA A.1.R.85 108.00 108.00
6V2 Bobel 86a 90.20 90,30
6'ABührm.73 220,00
6>AChamB6 90,20 90,20
5 Enraf-N.86 98,50 97,50
6 Hoogov. 85 121,50 122,50
B'2HolecBs 98,90 98,90
sHoop Co 87 90,00 90,00
83AKNSM 75 155,00 153,00
75/4 Nutr.72 352,00 352,00
6V2 Nrjv.Bs 132,00 130,00
6V2 R01.67 98,00 97,50
14SHV81 154,00 154,00
83A Stevin76 103,00 103,00
BV2 Volker7B 104,00 103,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 34,90 35,50
ACF-Holding 62,80 62,30
Ahrend Gr. c 175.00 175,00
Alg.Bank.Ned 44,00 43,80
ABN div'B9 42,20 41,80
Asd Opt. Tr. 24,70 24,60
Asd Rubber 8,60 8,60
Ant. Verff. 340,00
Atag Holde 81,00 81,00
Aut.lnd.R'dam 64,00 68,00
BAM-Holding 293,00 290,00
Batenburg 78,00 77,00
Beers 127,70 127,30
Begemann 72,50 72,50
Belindo 426,00 426,00
Berkei's P. 7.65 7,70
Blyd.-Will. 25,50 25,50
Boer De, Kon. 331,20 334,50
de Boer Winkelbedr. 58,00 58,30
Boskalis W. 13,30 13,50
Boskalis pr 10,50 10,70
Braat Bouw 850,00 840,00
Burgman-H. 3250.00 3250,00
Calvé-Delft c 868,00 853,00
Calvépref.c 4700,00 4750,00
Center Parcs 67.80 67,30
Centr.Suiker 65,30 64,50
Chamotte Unie 13,80 13,70
Cindu-Key 100,00 99,00
Claimindo 413,00 413,00
Cred.LßN 79,40 79,00
Crown v.G.c 75,30 77,00
Desseaux 193,00 193.00
Dordtsche pr. 229,00 226,20
Dorp-Groep 43,00 42,70
Dorp v.div.B9 44,00
Econosto 208,00 206,00
EMBA 118,00 116,00
Enraf-N.c. 47,10 47,20
Eriks hold. 322,00 322,00
Frans Maas c. 66,00 66,00
Furness 102,20 102,30
Gamma Holding 75,00 74,00
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 28,00 27,50
Geveke 40,90 40,30
Giessen-deN. 117,50 119,00
GoudsmitEd. 200,00 201,50
Grasso's Kon. 94,30 93,20
Grolsch 106,70 106.00
GTI-Holding 157,00 157,00
Hagemeyer 82,00 82,30
H.B.G. 187,00 186,00
HCS Techn 15,30 15,10

Hein Hold 129,50 129,80
Hoek's Mach. 166,00 169.00
Holdoh Hout 425.00 440,00 b
Holec 18,90 18,70
H.A.L.Tr. b 1457,00 1463,00
Holl.Am.Line 1460,00 1470,00
Heineken Hld 129,50 129,80
HolLSea S. 1,58 1,58
Holl. Kloos 335,00 330,00
Hoop en Co 14,50 14,40
Hunter D.pr. 2,05
ICA Holding 16,80 16,80
IGB Holding 44,00 43,70
IHC Caland 22,00 21,90
Industr. My 169,00 168,00
Ing.Bur.Kondor 605,00 605,00
Kas-Ass. 37.20 37,00
Kempen Holding 16,70 16,70
Kiene's Suik. 1240,00 1240,00
KBB 76,20 75,40
KBB (eert.) 75,80 74,80
Kon.Sphinx 78,50 77,50
Koppelpoort H. 277,00 277,00
Krasnapolsky 157,50 157,50
Landré & Gl. 47.50 46,50
Macintosh 45,80 46,50
Maxwell Petr. 592,50 592,50
Medicopharma 76,00 78,00
Medicoph.laang.)
Melia Int. 7,00 7,00
MHVAmsterdam 20,70 20,50
MoearaEnim 1075,00 1070,00
M.Enim 08-cert 14100.00 13900,00
Moolen en Co 32,80 32,40
Mulder Bosk. 40.00 50,50
Multihouse 10,50 10,00
Mynbouwk. W. 436,00 439.00
Naeff 225,00
NAGRON 48,50 48,70
NIB 510,00 519,00
NBM-Amstelland 16,20 16,10
NEDAP 296.50 296,00
NKF Hold.cert. 237,00 238,00
Ned.Part.Mij 32,60 32,40
Ned.Springst. 10400,00a10300.00
Norit 658,00 663,00
Nutricia 259,00 a 257,00 a
Omnium Europe 19,20 19,20 a
Orco Bank c. 79,50 79,50
OTRA 500,20 501,00
Palthe 153,80 154,00
Polynorm 93,00 91,50
Porcel. Fles 125,00 125,00
Ravast 57,00 57,00
Reesink 62,50 62,00
Riva 67,50 66,50
Riva (eert.) 67,00 65,00
Samas Groep 61,50 61,20
Sanders Beh. 80,20 80,20
Sarakreek 36,00 36,00
Schuitema 1242,00 1260,00
Schuttersv. 87,00 87,00
Smit Intern. 26,30 26,30
St.Bankiers c. 26,10 26,30
TelegraafDe 435,00 429,00
Text.Twenthe 244,00 241,00
Tulip Comp. 57,40 57,80
Tw.Kabel Hold 126,40 126,20
Übbink 96,00 95,50
Union Fiets. 15,70 15,50
Ver.Glasfabr. 245,00 245,00
Verto 69,80 69.50
Volker Stev. 55,50 53.70
Volmac Soflw. 83,70 83,40
Vredestein 20.20 20.10
VRG-Groep 44.50 44,40
Wegener Tyl 175,00 174,30
Westlnvest v 28,00 28,50b
Wolters Kluwer 159,50 158,00
idem div 89 156,50 154,00
Wyers 61,50 61,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,80 36,80
ABN Aand.f. 69,30 68,70
ABNBeleg.f. 52,40 52,10

ALBEFO 51,70 51,60
Aldollar BF $ 20,60 20,60
Alg.Fondsenb. 229,00 228,00
Alliance Fd 12,30 12,10
Amba 45,10 45,00
America Fund 284,00 278,00
Amro A.in F 91,60 91,50
Amro Neth.F. 70,00 69,40
Amro Eur.F. 68,60 67,50
Amvabel 100,00 98.60
AsianTigersFd 57,00 56,80
Bemco Austr. 66,00 65.50
Berendaal 107,00 107,70
Bever Belegg. 28,00 28,10
BOGAMIJ 116,20 116,50
Buizerdlaan 36,70 36,70
Delta Lloyd 40,50 40,50
DPAm.Gr.F. 21,90 21,90
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 73,80 73,40
Eurinvest(l) 105,00 105,00a
Eur.Ass. Tr. 5.60 6.00
EurGrFund 53.70 53.60
Hend.Eur.Gr.F. 169,50 169.70
Henderson Spirit 73,80 73,30
Holland Fund 63,60 63,60
HoU.Obl.Fonds 119,50 119,50
Holl.Pac.F. 113.90 112,90
Interbonds 570,00 570,00
lntereff.soo 36,10 36,10
Intereff.Warr. 256,00 257,50
JapanFund 49,20 49,90
MX Int.Vent. 60.00 60.00
Nat.Res.Fund 1390,00 1390,00
NMBDutch Fund 34,50 34,20
NMBOblig.F. 36,20 36,20
NMBRente F. 101,70 101,70

NMB Vast Goed 38,90 38,70
Obam, Belegg. 197,30 196,70
OAMFRentef. 15.20 15,20
Orcur.Ned.p. 46,50 46,70
Rentolent Bel. 1353,50 1353,10
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 102,00 102,00
SciTech 17.95 17,90
Technology F. 18,70 18,70
Tokyo Pac. H. 242,00 242,00
Trans Eur.F. 70,70 70,30
Transpac.F. 545,00 550,00
Uni-Invest 119,50 119,70
Unico Inv.F. 84,00 84,10
Unifonds 27,50 27,10
Vast Ned 122,90 122,90
Venture F.N. 41,60 41,90
VIB NV 86,70 86,70
WBO Int. 79,20 79,30
Wereldhave NV 206,70 206,70
Wereldh.divB9 203.00 202,00

Buitenlandse obligaties
83A EEGB4U) 104,30 104,10
3/2 EngWarL 37,20 37,00
53A EIB 65 99,20 99,20

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35,00 35,00
Amer. Brands 64.20 64,00
Amer. Expres 30,70 31,10
Am.Tel.fc Tel. 31,90 32,00
Ameritech 52,00 51,60
Amprovest Cap. 130.00 129.00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 28,30 27,20
Atl. Richf. 86,50 85,20
BAT Industr. 5,55 5,40
BeU AÜantic 74,60 74.30
BellCanEnterpr 39,00 38,50
Bell Res.Adlr 1,38 1.38
BeU South 42,60 42,30
BET Pubhc 2,35 2,35
Bethl. Steel 27,80 27,20
Boeing Comp. 62,25 62,50
Chevron Corp. 49,50
Chrysler 28,75 28,30

Citicorp. 27,70 27,20
Colgate-Palm. 46.50 46,50
Comm. Edison 33.60 33.50
Comp.Gen.El. 410,00 415.00 a
Control Dato 19,70 20,00
Dai-lchiYen 3630,00 3630,00
Dow Chemical 98,50 97,50
Du Pont 100.00 99,00
Eastman Kodak 48.60 48,00
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 240,00 240,00
Exxon Corp. 45,25 45,25
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 24,50 23,95
Ford Motor 55,90 54,30
Gen. Electric 47.50 47,00
Gen. Motors 93.20 91,50d
Gillette 35.25 35,00
Goodyear 50.00 50,00d
Grace & Co. 28,40 27,90
Honeywell 63,90 66,80
lnt.Bus.Mach. 127,20 126,00
Intem.Flavor 51,90 49,80
Intern. Paper 50.40 50,15
ITT Corp. 54,20 53,30
Litton Ind. 76,70 75,50
Lockheed 46,30 48,00
Minnesota Mining 67.50 67.00
Mobil Oil 47,70 47,00
News Corp Auss 10,80 10,80
Nynex 70,00 69,50
Occ.Petr.Corp 28,00 27,50
Pac.Telesis 33,10 33,30
P.& O. ® 6,80 6,80
Pepsico 41,10 40,50
Phüip Morris C. 110,40 108,25
Phill. Petr. 20,50 20,70
Polaroid 41,50 41,70
Pnvatb Dkr 290,50 295,00
Quaker Oats 53,20 53,00
RJR Nabisco 100,00
StGobin Ffr 617.00 613,00
Saralee 49,00 47,40
Schlumberger 35,90 35,50
Sears Roebuck 42,30 42,10
Southw. Bell 43,50 43,20
Suzuki (yen) 799,00 788,00
Tandy Corp. 43.50 43,30
Texaco 49,75 50,10
Texaslnstr. 43,00 42,40
T.I.P Eur. 1,93 1,93
ToshibaCorp. 1140.00 1130,00
Union Carbide 30,10 29,70
Union Pacific 70.00 69,00
Urusys 29,50 29,50
USXCorp 31,10 31,10
US West 62,20 61,80
Warner Lamb. 80,80 80.30
Westinghouse 55.70 55,90
Woolworth 55.50 54,00
Xerox Corp. 62,80 63,80

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 53,50 52,50
Am. Home Prod. 184.00
ATT Nedam 66,00 65.50
ASARCO Ine. 56,00
Atl. Richf. 182,50 179,00
Boeing Corp. 132,00 130,00
Can. Pacific 41,00 40,00
Chevron Corp. 103.50
Chrysler 58.00 58.00
Citicorp. 57.00 54,60
Colgate-Palm. 97,00 96,00
Control Data 38,00
Dow Chemical 206,00 201,50
Eastman Kodak 99.50 96.00
Exxon Corp. 94,00 94,00
Fluor Corp. 49,00
Gen. Electric 98,00 97,00
Gen. Motors 196,00 190,70
Gillette 73,00 71,00
Goodyear 104,00 103,00
Inco 83.00 80,00
1.8.M. 263.00 258,50
Int. Flavors 106.00

ITTCorp. 115.00 112.50
Kroger 19,00 19,00
Lockheed 98,00 99,00
Merck & Co. 133,00 130,00
Minn. Min. 141,00 138.00
Pepsi Co. 83,70 81,00
Phiüp Morris C. 230,50 225,00
PhiU. Petr. 41,80 41,20
Polaroid 79,00 79,00
Procter & G. 188.00
Quaker Oats 108,00 102.50
Schlumberger 74,00 73,00
Sears Roebuck 86,00 85,00
Shell Canada 81,00 80,50
Tandy Corp. 89,50 88,60
Texas Instr. 88,00 87,00
Union Pacific 143,00 142.00
L'nisvs Corp 60.00 60,00
USX Corp 64.00 63,50
Varity Corp 4,10 5,40
Westinghouse 116,50 116.50
Woolworth 115,00 112,00a
Xerox Corp. 126,00 125,00

Warrants
Akzo 39,30 38,70
AMRO warr. 2,40 2,50
Asia Pac Gr F. 6,15 6,20
Bogamy 6.70 7,20
FalconsSec. 14.55 14,10
Honda motor co. 2580,00 2545,00
K.L.M. 85-92 147,00 141,00
Philips 85-89 14,00 14,30
St.Bankiers a 2,30 2,20
St.Bankiers b 3.10 3,00

Euro-obligaties & conv.
10'/4AegonBs 100.00 100.00
Aegon warr 12,75 12,80
lO'/sABN 87 98,50 98,50
13Amev 85 98,00 98,00
13Amev 85 94,75 94,75
10Amev85 101,35 101.35
11 Amev 86 98,00 98.00
14'/4AmroB7 97,00 97,00
13 Amro-BankB2 101.25 101.25
10' 2 Amro 86 96.80 96.80
10 Amro 87 99.00 99,00
53A Amro 86 101,00 101,00
Amro Bank wr 26,50 26,50
Amro zw 86 68,50 68,50
9 BMH ecu 85-92 101,50 100.50
7 BMH 87 97,00 97,00
10'/BEEG-ecu 84 101,25 101,25
934E18-ecuBs 105,00 104,75
12l/2 HIAirl.F 91,75 91,75
12 NIB(B) 85-90 102,00 102,00
11'/4NGUB3 101,50 101.50
10 NGU 83 100.50 100.50
2/4NMB 86 84,50 84.50
NMBwarrants 51.50 50.50
83A Phil. 86 95.30 95,30
634 Phil.B3 95,00 95,00
HRaboB3 101.60 101,60
9Rabo 85 105.25 105.25
7 Rabo 84 108,00 108,00
12'AUnü. 98,00 98,00

Parallelmarkt
Alanhen 17,70 18.00f
Berghuizer 54,00 53,50
Besouw Van c. 42,50 42,00
CB Obüg.F.l 100,50 100.50
CB Obug.F.2 100.80 100,70
CB Obhg.F.3 102,30 102,30
De Drie Electr. 27,70 28,00
Dentex Groep 39,00 39,70
Dico Intern. 89,10 89,30e
DOCdato 33,50 33.00
Geld.Pap.c. 82.50 84.60
Gouda Vuurv c 67.00 67.00
Groenendijk 33,00 33.70
Grontmij c. 110,00 113,60

Hes Beheer 239.00 e 240,00
Highl.Devel. 12,00 b
Homburg eert 3.70 3,70
InfotheekGr 22.10 21.40 -
Interview Eur. 7,80 7,50
Inv. Mij Ned. 50.00 50,30
KLM Kleding 30,50 31,00
Kuehne+Heitz 26,50 25,50
LCIComp.Gr. 35.00 35,40 «*" 1
Melle 271.00 271,00
Nedschroef 84.20 84.20 ' * J
Neways Elec. 10.10 10,30
NOG Bel.fonds 29,90
PieMed. 11,60 11,40
Poolgarant 10,55 10,50
Simac Tech. 18,80 18,90
TextLite 6,10 5,70
Verkade Kon. 268.00 264.00
Weweler 78,10 76,90

OPTIEBEURS
serie omzet v.k.

Akzo c apr 150,00 383 7,30 6.5Ó*- "akzo c apr 170,00 253 o,Boa 0,80 t*
akzo p okt 150,00 301 8,00 8,50 ".
amev c apr 55,00 655 2,20 2,70, ',
amev c apr 60,00 340 0,80 UOa Jamro c apr 85,00 331 1,50 1,60 *
d'fl c feb 210,00 233 120 130 S
d/fl c mrt 210,00 518 2,60 2,75 .
d/fl c scp 210,00 491 5,70 a 5,40 5
coc c feb 265,00 326 7,80 6,30 ,
coc c feb 270.00 958 4,30 2,70 ,
coc c mrt 275,00 244 4,80 4,00 ,
coc p feb 265,00 587 0,80 0,80 i
coc p feb 270,00 804 2,00 2.50-*
coc p feb 275,00 265 4,90 a 5,50
coc p mrt 265,00 268 3,20 3,50 a
coc p mrt 270,00 548 5,00 5,70
goud c mei 400,00 285 14,50 13,00
hein c jul 160,00 365 3,50 3,50
hoog c apr 55,00 260 27,50 a 25,50
hoog c apr 70,00 311 12,10 12,20
hoog c apr 75,00 683 8,10 7,80
hoog c apr 80,00 759 5.10 4.8*
hoog c apr 85,00 638 2.90 J,M
hoog c okt 85,00 234 6.20 6,00 -,
hoog p apr 80,00 375 2,80 3,00 «
kim c apr 45,00 641 2,30 1.90 «
kim c apr 50.00 1074 0.70 0.50 .
kim c jul 45,00 274 3,60 3.30 -kim p apr 45,00 476 1.30 a 1.50 i
kim p apr 50,00 460 4,40 5,00, -kim p jul 45,00 274 2,00 2,20 -
knp c apr 50,00 387 3,10 3,00. *Knp c apr 55.00 335 1,00 0,96 J*nlq p mei 97,50 1000 0,70 a 0,60 J
nis p feb 110,00 1000 0,45 a 0,35 ,
phil c apr 40,00 279 0,70 0,60 ,
phil c o§3 30,00 225 11.20 11JJ0 ,
phil p apr 35,00 346 U 0 1,50
phil p jul 35,00 534 2,10 2,30 1
olie c apr 120,00 316 6,40 5,60 j
olie c apr 125,00 1148 3,30 2,80 .
olie p apr 125,00 449 2,50 3.50 «
olie p apr 130,00 339 6,00 7,20a »
unil c apr 120,00 519 12,00b 12,00 "unil c apr 130,00 966 4,70 4,80 "unü c apr 140,00 482 1,30 1,30 "■
umi p apr 130,00 604 3,00 3,10 »
voc c apr 40,00 293 1,70 1,50b3
I ' 'i=latwi g=bitden+ti-diï. .

b=bi*den h=l»ten+M-div.
c=ex-claim k=gedaan-t-h 'd=e«-di»idend l=gidi»i»g
"=g*daan+bieden »k-slotkoers vorige dag .
f=gwtoin-rliten sk=slotkoert gisteren Sai —»tj

economie

Nederlandse gas- en olieproduktie gedaald
>EN HAAG - In Nederland is
"ng jaar minder gas en olie ge-
roduceerd dan in 1987. De gas-
;"duktie liep terug met 12 pro-■«■nt en de olieproduktie met 9[ocent. Dit blijkt uit de voorlo-"t!e. Pr°duktie-opgave van het
£*a«stoezicht op de Mijnen die
.PT "et ministerievan economi-
"te zaken zijn gepubliceerd.

Jlt de Nederlandse bodem is vo-

rig jaar66 miljard kubieke meter
aardgas gewonnen. Dat is 9 mil-
jard kubieke meter (12 procent)
minder dan in 1987. De afname
houdt verband met de verhou-
dingsgewijs warme winter en
lentemaanden. Uit de velden op
het vasteland werd 49,1 miljard
kubieke meter geproduceerd en
uit de velden buitengaats 16,9
miljard kubieke meter.

In ons land werd vorig jaar 4,41
miljoen kubieke meter aardolie
gewonnen tegen 4,86 miljoen ku-
bieke meter in 1987, een afname
van 9 procent. Uit Schoonebeek
en de velden in Zuid-Holland
werd bij elkaar 1,38 miljoen ku-
bieke meter gewonnen. De olie-
velden op het Nederlandse ge-
deelte van de Noordzee produ-
ceerden 3,03 miljoen kubieke

meter.
De teruggang van de olieproduk-
tie is voor een belangrijk deel te
wijten aan een produktiestop
van vijfvelden in de Noordzee in
maart 1988. Een beschadiging
van de pijpleiding naar Urnu-
iden door een gezonken schip
veroorzaakte de stagnatie. De
produktie uit het olieveld onder
Wassenaar werd in december ge-

stopt. Dat veld is 32 jaar onafge-
broken in produktie geweest. In
totaal werd er ruim 7 miljoen ku-
bieke meter uit gewonnen.
Het aantal olie-en gasboringen in
Nederland steegvorig jaarin ver-
gelijking met 1987 met 7 procent.
Het totaal aantal boringen in
1988 bedroeg 77, zo blijkt uit een
overzicht van de Rijks Geologi-
scheDienst. Dat is 5 meer dan in
1987. Van de 29 opsporingsborin-
gen, gericht op het vinden van
nieuwe velden, waren er 19 suc-
cesvol.

Mees & Hope leent

’100 miljoen
AMSTERDAM - Tot dinsdag
middag 14 februari staat de in
schrijving open op f 100 miljoer
aan 6,75 procent obligaties 198J
per 1994 ten laste van Bank Mees
& Hope. tegen 99,5 procent. Hei
effectieve rendement bedraag
6,87 procent, zo heeft bank giste
ren bekendgemaakt. De leninj;
wordt op 15 maart 1994 in haai
geheel afgelost. Vervroegde af
lossing is uitgesloten. Stortin'
dient te geschieden op 15 maart

DSM: beurslieveling
HEERLEN - De aandelen DSM,
afgelopen maandag geïntrodu-
ceerd op de Amsterdamse Effec-
tenbeurs, hebben de eerste week
op glanzende wijze doorstaan.
De door de Staat voor 108 gulden
verkochte aandelen deden het

vanaf de start goed dooi specta-
culair te stijgen naar 123,10 gul-
den opwoensdag. Daarna stabili-
seerde het nieuwe beursfonds op

’ 119,60 op vrijdagmiddag.
Ook qua omzet deed DSM het
goed in de eerste beursweek. Er

waren dagen dat de omzet die
van deKoninklijke Olie, steevast
topper op de beurs, benaderde.
Kritiek op de koers kwam wel
van Kamerlid Thijs Wöltgens
(PvdA) die van mening is dat de
introductiekoers van 108 gulden
veel te laag is geweest en dat de
schatkist daardoor minstens 100
miljoen gulden tekort is gedaan.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-^--gen goud en zilver op 10-02-1989 om -'14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alle
kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.100-/ 26.600; «■«.
vorige ’ 28.200-/ 28.500; bewerkt
koop ’ 28.200; vorige ’ 28.500 latei:
Zilver: onbewerkt ’ 355-/ 425 vorige

’ 365-/ 435; bewerkt verkoop ’ 470 la. „
ten, vorige ’ 480 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui- j
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,02 2,14-
Brits pond 3,55 3.80.
Can. dollar 1,70 1.82
Duitse mark(lOO) 111,00 115.00--
lers pond 2,89 3,14
Austr. dollar 1,79 1.91 .
Jap. yen (10.000) 160,25 165,25
Ital. lire. (10.000) 14,75 16,15*«
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.schiU.(lOO) 15,79 16,39
Spaanse pes.(lOO) 1,74 1,89
Griekse dr. (100) 1,22 1,42
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 2,08025-08275
Brits pond 3,6825-6875
Duitse mark 112,885-935
Franse franc 33,155-205220
Belg. franc 5,3845-3895
Zwits. franc 132,940-3,990
Japanse yen 163,35-163,45
Ital. lire 15,465-515
Zweedse kroon 33,145-33,195
Deense kroon 29,015-29,065
Noorse krooh 31,165-31,215
Canad. dollar 1.75925-76175
Oost. schill 16,0490-0590
lers pond 3.0100-0200
Spaanse pes 1,8140-8240
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,8550-8650
Hongk.dollar 26,55-26,80
Nieuwz.doUar 1,2825-2925
Antill.gulden 1.1500-1800
Surin. gulden 1,1500-1900
Saudische ria) 55,35-55.60
Ecu gulden 2,3530-3580Geen Japanse

importstop op
Nederlandse kaas

DEN HAAG - De Japanse regering
heeft het Nederlandse ministerie
van Landbouw meegedeeld geen
importstop te overwegen op Neder-
landse Kernhemkaas. Volgens be-
richten zou die kaassoort besmet
zijn meteen voor de mens gevaarlij-
ke bacterie en uit de Japanse win-
kels zijn gehaald. De Nederlandse
Landbouwattaché in Tokio is mee-
gedeeld dat Japanse keuringsdien-
sten 212 kaasmonsters hebben on-
derzocht. In 8 van die monsters
werd de bacterie aangetroffen. Van
die 8 monsters waren er 7 Franse
kaassoorten. Het achtste positieve
monster betrof een Nederlandse
Kernhemkaas. Wel heeft de Japanse
overheid opdracht gegeven iedere
zending Kernhemkaas geheel te
controleren. Tot nu toe werd dat
steekproefgewijs gedaan. Dit bete-
kende dat slechts 10 procent van
iedere zending werd gecontroleerd.

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
algemeen 310,1 308,3
alg.-lokaal 301,5 300,4
internationals 319,5 316,8
industrie 271,4 270,8
scheep/luchtv. 289,0 284,5
banken 370,5 371,1
verzekering 602,9 602,9 -handel 493,0 488.8
cbs obl.index 110,7 110,8-
-rend. staatsl. 6,82 6.81
waarvan 3-5 jr 6,79 6;79
waarvan 5-8 jr 6,82 6*Bl
waarv.s langst 6,85 BJB4
rend. bng-len. 6,84 B*Bs
rend. banklen. 6,85 6.86

Twee grote Amerikaanse baridjeri
hebben gisteren hun „prime rat^'Jderente voor de meest kredietvjararj-
dige klanten, verhoogd van lO.i
11 procent. Continental Bank nam'
het initiatief tot de renteverhoging-en werd al snel gevolgd door Repu-
blican National Bank.

Zaterdag 11 februari 19897

De eerste week van de DSM-aandelen

(ADVERTENTIE)

SIEMENS
Siemens Autotelefoon.
Dan bent u zeker goed
verbonden.

fl flveel onderweg
fl fl en onbereikbaar?
flflj ■ Met de Siemens
fl£W V Autotelefoonfl fl besteedt u uw tijd
fl flfl efficiënt

_W " optimale ontvangst-jß gevoeligheid
H " intern telefoonboek voor

nummers en namenH " hands-free schakelingH " 2 jaar garantie op zend/V ontvanger, overal in
_W Nederland bij alle
_W dealers voor SiemensB Autotelefoon.
fl Siemens

Mobiel* Communicatie

■Riftmena
lIWII« 11> CM'IIIrI [■ CMMUCITII

jAAArWWW
Wij zijn geautoriseerd dealer voor Siemens Autotelefoon,

Postbus 121I 6400 ACH>«_afl | Heerlen
Auto Telecommunicatie Nederland bv

Voor informatie
045-426150

DIREKT LEVERBAAR

Limburgs dagblad



Duitsland 1
10.00 Heute.
10.03 Sportschau.
10.35 ""ARD-Wunschkonzert.

(Herh.).
12.10 Plusminus.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15 Programma-weekoverzicht.
13.45 Friedrich Ebert. Filmportret van

de in 1925 overleden president van
de Weimer Republiek.

14,30 Sesamstrasse.

15.00 Formel Eins. De ARD-hitpara-
de met Kai Boeking.

15.45 Die zweite Haut. Tv-film van
Klaus Poche.

17.15-17.25 Die Marseillaise. Herh.
17.55 Die Sportschau. WK skiën,
reuzeslalom dames vanuit Vail/USA -
1e manche. Commentaar: Gerd Ru-
benbauer.

19.00 Markt.
19.25 Meister Eder und sein Pu-

muckl. Serie. Afl.: Pumuckl will
Schreiner werden.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Sandokan. Italiaans-Spaans-

Franse speelfilm uit 1963van Umber-
to Lenzi.

22.00 " «Trekking van de lottogetal-
len.

22.05 Tagesschau.
22.05 (TT)Das Wort zum Sonntag.

Meditatie door Pater Gerhard Voss uit
Niederaltaich.

22.20 ««Die Deern ist richtig. Blij-
spel van Anton Hamik.

00.05 Treffpunkt Central Park. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1972 van Aram
Avakian.

01.30 Tagesschau.
01.35-01.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

# Uta Stammer, Christa Wehling, Jürgen Pooch en Fritz
Hollenbeck in 'Die Deern ist richtig'.

(Duitsland 1 - 22.20 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Kabel- en CAI-abonnees
voor kanalen 21e schema exploitant

■ = zwart wit programma

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

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

Nederland 2: 31. 33. 35, 49, 54. 56 en 60
Nederland 3: 23. 32. 34. 43. 48. 52 en 59
Duitsland 1:9. 12. 24 en 46
Duiteland 2: 21. 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48, 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40. 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Télé 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

telgië TV 1
10.00 1.0. op zaterdag.
12.15 Babel. Nieuwsbrief voor Turkse

migranten.
12.30 Sprechen Sic Deutsch?.

Af1.15: Es kann einen plötzlich über-
fallen. (herh.).

13.00-13.25 Kilimanjaro. Jongeren-
magzine. (herh.).

14.30 Filmspot. (herh).
15.00 Culturele hoofdsteden van
Europa. Afl.9: Lissabon.

16.00 Pyjama voor twee. Amerikaan-
se speelfilm uit 1961 van Delbert
Mann, met Rock Hudson, Doris Day,
Tony Randall e.a.

17.45 Juke Box.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Af 1.77.

(herh.).
18.05 Plons. Afl: Plons en de bloem.. (herh.).
18.10 Klim op. Tienermagazine. Pre-

sentatie: Ben Crabbé en Christel Van
Dijck.

18.50 Boeketje Vlaanderen. Toeris-
tisch magazine met -toeristische por-
tret: Grimbergen en Meise (Vlaams-
Brabant); -dit leuke land; -agenda.
Presentatie: Gerty Christoffels vanuit
Neerpett n.a.v. het Internationaal
Ppppenfestival.

19.20 Joker- en lotto-trekking, me-
dedelingen, programma-overzicht
en paardenkoersen.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie.

Afl c,Q

20.25 Dadah ft Dood. Tweedelige
Australische-Amerikaanse tv-film van
Jerry London. Deel 2 (slot). Met Julie
Christie en Hugo Weaving.

21.55 Mona Lisa. Relaxen met ever-
greens, wereldhits en filmmuziek.
M.m.v. de BRT Big Band 0.1.v. Freddy
Sunder. Presentatie: Nancy Cornelis.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Sport op zaterdag.
23.15 The Bradbury Theatre. Cana-

dese serie. Afl.6: Vingerafdrukken.
23.40 Poolshoogte. Astronomische

rubriek van Dr. G. Bodifée. Vandaag:
Grote en kleine hond in het Zuiden.

23.50-23.55 Coda. Don't care, van
Gilbert Isbin, uitgevoerd door Gilbert
Isbin, gitaar.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz. 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz!. FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) -FM6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91 9 mHz

België TV 2
Geen uitzending.

België RTBF 1
08.15 Nouba nouba, met o.a. Fifi et
Coucou, La souris motorisée; Graine
d'ortie, serie. 09.30-10.30 Schooltelevi-
sie. 11.40 Interwallonie,magazine voor
Portugezen. 12.20 Interwallonie, ma-
gazinevoor Turken. 13.00Tribune éco-
nomique et sociale: La CSC. (herh).
13.30La pensee et les hommes, maga-
zine. Vandaag: Le Compagnonnage
Beige (herh.). 14.00 Les Maclotes, to-
neelstuk in dialect van Jacques Mo-

(Belgiè/TV 1 - 16.00 uur)

rayns. 15.55 The Muppets Show. Gast:
Brook Shields. 16.20 Noubanimé, kin-
derprogramma met de Smurfen. 16.45
Livres parcours, literair magazine. Van-
daag: Le langage a tout prix. 17.15 Au
nom de la loi, juridisch magazine. 18.25
Gourmandisches, culinaire tips. 18.45
Télétourisme, toeristisch magazine.
19.15 Paardenkoersen. 19.20 Trekking
van de joker en lotto. 19.30 Journaal.
20.00 Variétés a la une. 20.05 Le jardin
extraordinaire, natuurmagazine. 20.35
Homicide sur commande. Amerikaan-
se 2-delige tv-film van Michael Tuchner
naar de bestseller van Jonathan Cole-
man. 22.10 Match 1, sportmagazine.
22.55-23.30 Journaal.

" Doris Day en Rock Hudson in 'Lover come back .

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
16.00 Dynasty. Amerikaanse serie.

Afl.: Opschudding.
16.45 ""Tineke. Gevarieerd pro-

gramma van Tineke de Nooy.
18.15 Baas boven baas. Spelpro-

gramma rond de hond. Presentatie:
Will Luikinga.

18.40 Fabeltjeskrant.
18.45 ««Top 40. Wekelijks overzicht

van de veertig populairste platen.
Presentatie: Jeroen van Inkel.

19.25 Even afrekenen. Voorlichtings-
programma over de (on)kosten van
de auto.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Verona. Komische taferelen

met Henk Spaan en Harry Vermee-
gen.

21.00 RUR. Jan Lenferink interviewt
drie gasten op het gebiedvan politiek,
sex en amusement.

21.45 Beauty & the Beast. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Goudkoorts. Mou-
se ontdekt pertoeval een grote schat.
Hij geeft in zijn onwetendheid een
prachtige halsketting aan Cathy, die
er nogal de aandacht mee trekt.

22.35 Young doctors in love. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1982 van Garry
Marshall, met Michael McKean, Scan
Young, Harry Dean Stanton e.a. De
vermaarde chirurg Dr. Pang heft de
leiding in een groot ziekenhuis. Dat is
niet makkelijk: Zo is gangsterleider
Sal in het ziekenhuis ondergedoken
en laat een jonge dokter zijn verliefd-
heid op een vreemde manier blijken.

00.10 Journaal.
00.15-01.55 Violette en Francois.

Franse speelfilm uit 1977 van Jac-
ques Rouffio, met JacquewsDutronc,
Isabelle Adjani, Serge Reggiani e.a.
Violette en Fran***cois houden er een
vrij leventje op na. Ze zijn eigenlijk
veel te jong, hebben 2 kinderen en
kunnen met moeite de touwtjes aan
elkaar knopen. Maar daar vinden ze
wat op.

Duitsland 2
09.30 ""Programma-weekover-

zicht.
10.00 Zie Duitsland 1.
12.10 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal magazine.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.40 (TT)Diese Woche. Actualitei-

ten.
14.00 Reisebilder aus der DDR. Do-

cumentaire. Afl.: Weimar - Ich war im-
mer gerne hier...

14.30 ■Ungeküsst soll man nicht
schlafen geh'n. Oostenrijkse speel-
film uit 1936 van E.W. Emo.

15.55 Musizieren am Bildschirm.
Jeugdprogramma met o.a. Markus
Wasmeier.

16.10 Mittendrin. In unserer Welt mit
Peter Lustig.

16.35 Flucht mit Luzifer. Jeugdserie
naar een verhaal van Jeanne Schla-
geter. Afl.3: Der Entschluss.

17.00 Heute.

17.05 Unter der Sonne Kaliforniens.
Amerikaanse serie. Afl.: Ertappt und
enttauscht.

17.35 Unter der Sonne Kaliforniens.
Afl.: Ein Vertrauensbruch.

18.10 Landerpsiegel. Informaties en
meningen uit de Bondsrepubliek.

18.58 Programma-overzicht. "19.00 Heute.
19.30 (TT)Die Schwarzwaldklinik.

Serie. Afl.: Arzt unter Verdacht.
20.15 ««Nase vorn. Programma van

en met Frank Elstner.
22.00 Heute.
22.05 Das aktuelle Sport-Studio.

Sportmagazine met Karl Senne. Met
o.m. WK alpine skiën: reuzenslalom
voor dames in Vail, USA. Aansl.: Lot-
totrekking.

23.25 Sacramento. Amerikaanse
speelfilm uit 1961 van Sam Peckin-
pah.

00.55-01.00 Heute.

België Télé 21
14.25 Volleybal: Finale EK dames-

teams te Brussel. Commentaar: Michel
De Ville. 19.00 Top 21, hitparade. Pre-
sentatie: Maureen Dor. 20.00 Monty
Pythons Flying Circus, sketches. 20.30
Amicalement votre, serie met Tony
Curtis en Roger Moore. Af1.23: Regrets
eternels. 21.20-24.00 WK skiën: slalom
voor dames (1e en 2e manche). Com-
mentaar: Erie Krol.

TV 5
12.00 Thalassa. 12.45 Jazz Off. 13.00 j
Journal Télévisé. 13.15 Jardiner Avec;
Nicolas. 13.30 L'inconnue de Vienne. "15.00 Sacrée Soiree. 16.05 Brèves. \
16.10 Visa Pour le Monde. 17.25 Li- j
vres-Parcours. 17.50 Télétourisme. |
17.55 Brèves. 18.00 Théatre. 20.00[
Inédits. 22.00 Journal Télévisé. 22.30|
Dites Moi. 23.45-00.50 Coeur et j
piqué.

programma's zaterdag televisie en radio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NCRV
15.30 Rust roest. Nederlandse serie.

Afl.s. (herh.). De voorbereidingen
voor de bankoverval verlopen desa-
streus. Hopelijk heeft Anja nog een
plan.

15.59 Familie Knots. Nederlandse
serie. Af 1.17: Een lot uit de loterij. Opa
rtnots heeft de hoofdprijs in de loterij
gewonnen, maar hij kan zijn lot niet
vinden.

1ff.23 Vrouwtje Theelepel. Teken-
filmserie, (herh.).

16.47 Dit is Disney. Tekenfilmmaga-
zine.

16.56 Lokaal kabaal. Nederlandse
jeugdserie.

17.30 Journaal.
17.45 Tegenwoordigheid van geest.

Gevarieerd programma over geloof
en samenleving.

18.24 (TT)Weg van de snelweg. Se-
rie programma's over toeristische be-
zienswaardigheden. Afl.6: Groeten uit
Noord-West Zwitserland.

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

paal. Presentatie: Dick Passchier.
19.23 Rust roest. Nederlandse serie.

Afl.6. Vandaag gaan de bwoners van
Avondrust debank beroven, maar ko-
men ze wel langs het beveiligingssys-
teem?.

19.49 Cheers. Amerikaanse comedy-
serie. Men maakt Frasier wijs dat Re-
becca verliefd op hem is. De grap
loopt uit de hand alsFrasier zijn vrien-
din de bons geeft.

20.22 (TT)Drempels weg finale. Ac-
tieshow met o.a. Sandra Reemer,
Madeline Bell en de New London
Chorale, Vicky Brown, Marco Bakker
"e.v.a.

22.05 ""Lee Towers - Close toge-
ther. Special met Lee Towers. m.m.v.
The Jody Singers en het Relite Koor.
(herh.).

22.30 Journaal.
22.41 Hooperman. Amerikaanse poli-

tieserie. Afl.: John Doe, we hardley
know you. Er wordt een lijk opgevisd
dat onherkenbaar is. Maar dan gaat
een huurster van Hooperman zich er-
mee bemoeien.

23.03 St. Elsewhere. Amerikaanse
ziekenhuisserie. Afl.: Last dance at
the wrecker's bali. Dr. Westphall pro-
beert het ziekenhuis van de onder-
gang te redden en een ex-gevangene
heeft het op dr. Morrison en zijn gezin
gemunt.

23.50-00.02 ""Opmaat. De orgel-
meesters. Bernard Bartelink bespeelt
het Müllerorgel van de Grote Kerk te
Haarlem.

" John Ritter in 'Hooperman'. (Nederland 1 - 22.40 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.00 Studio Sport. Met o.m. WK

Schaatsen, heren all-round te Oslo
en het ABN Tennistoernooi.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.44 Sesamstraat.

18.00 Paspoort. Magazine in het Ma-
rokkaans, Arabisch en het Neder-
lands.

18.30 You're welcome. Cursus En-
gels. Les 4.

19.00 (TT)Jeugdjournaal extra.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.46 Trekking van de Lottogetal-

len.
20.00 Journaal.
20.29 Don Donkersloot en Sander

Pandje. 6-delige serie. Afl.6 (slot):
Don Donkersloot sticht vrede. Op een
braderie ontmoeten Don en Sander
Nel van deDerde Wereldkraam en ze
organiseren een stiptheidsactie voor
de oorlog.

20.49 Nieuwsspits. Gevarieerd jon-
gerenmagazine, live vanuit de Open-
bare Bibliotheek in de Tolstraat te
Amsterdam. Presentatie: Frits Spits.

21.40 Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.41 Studio Sport. ABN Tennistoer-

nooi.
23.41-23.46 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Roti Perlman en Linda
Hamilton in 'Goudkoorts.
(Nederland 2-21.45 uur)

Duitsland 3 West
08.45 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

19. Herh.
09.15 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 32. Herh.
09.45 Gymnastik im Alltag. (9).
10.00 News of the week. Engels

weekjournaal.
10.15 Actualités. Nieuws in hetFrans.
10.30 Avanti! Avantü. Cursus Ita-

liaans. Les 4. (herh.).
11.00 Wenn die Liebe hinfallt. Infor-

matieve serie over menselijke rela-
ties. Afl.: Lust oder Last - Sexualitat.
Herh.

11.30 FernUniversitat im Dritten.
Kulturtheorie. Les 1: Versammlungs-
freiheit.

12.15 Die Erde lebt. Serie van en met
David Atenborough. Afl.6: In der
Wüst'e. Herh.

13.00 Musik im West 3. Grosse Gei-
ger. Tatiana Grindenko en Gidon Kre-
mer voeren werk uit van Bartok en
Bach.

13.30 Theodor Heuss-Preis an Carl
Friedrich von Weizsacker.Laudatie
van Helmut Kohl.

15.00 Sport im Westen extra. WK
Biathlon en WK Rodelen, recht-
streeks vanuit Winterberg.

17.00 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.:
166: Mummenschanz.

17.30 Die Invasion der Flaschen.
Reportage over de gevolgen van de
wegwerpverpakking voor het milieu.

18.15 Kommunikation - Zeitung. [
Neuigkeiten zum Anfassen, korte do- jj
cumentaire over de toekomst van de |
krant.

18.30 Degrassi Junior High. Jeugd- j
serie. Afl.s: Keine Gegner!

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal [
magazine.

19.30 Sport im Westen.
20.00 Rheinhausen - Herbst 1988. j

Documentaire over de nasleep van |
een arbeidsconflict in een staalfabriek \
van Krupp.

21.30 Ich trage einen grossen Na- j
men. Spelprogramma met Hans [
Gmür. [

22.15 Kultur im Gesprach. Ein König =in seinem Reich, portret van de uitvin- :
der, journalist, schrijver en musicus [
Eduard Rhein.

00.20-00.25 Laatste nieuws.

Radio 1

radio
leder heel uur nieuws. 7.04 TROS
NieuwsShow metom 7.08 Nattuur-
rubriek; 7.20 Weerbericht; 7.25
Eigen nieuws. 7.30 Nieuws; 7.33
Uitgaantips; 7.50 Dierenmanieren;
8.07 TROS Aktua; 8.25Ontbijtgast;
9.05 Oproep Medisch; 9.08 Doe 't
zelfrubriek; 9.20 Kieskeurig; 9.35
Eigen nieuws. 9.40 Actualiteit; 9.50
Kieskeurig op wielen; 10.10 Me-
disch; 10.33 Eigen nieuws. 10.38
Plantenrubriek; 10.50 Boekenru-
briek. 11.04 TROS Kamerbreed.
1204 TROS Aktua Sport. 12.55
Mededelingen voor land- en tuin-
bouw. 13.07 TROS Aktua. 13.30-
-14.30 TROS Country. 18.07 Cou-
lissen. 19.03 De Samenloop. 23.05
Met het oog op morgen. 0.02 Een-
zaam avontuur. 1.02-7.00 Nie-
mandsland.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04-16.00:
VARA's Vrije Zaterdag, met om
7.04 Non-stop oude hits; 8.04 De
Opening; 11.04 De bal op 't dak;
12.04 Spijkers met koppen; 14.04
Typisch Hollands 16.04 Echo.
16.10 Zin in muziek. 17.04 Glas in
lood. 18.04 Echo. 18.15 Levensliel
en levensleed. 19.03 KRO's coun-
try time. 20.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.04 Rabar-
bara. 8.04 Drie voor negen. 9.04
Gospel-rock. 10.04 Popsjop. 12.04
Paperclip-Radio. 14.04 Popstation.
16.04 NCRV-zaterdag-sport. 18.04
Driespoor. 19.03 Koploper. 20.03
Harro de Jonge, met om 20.03 El-
pee pop special; 21.03 Elpee- en
CD pop; 22.03 Country style.
23.03-24.00 Late date

SSVC
! 10.00 Children's SSVC. Kinderpro-
|. gramma.Vandaag: PC Pinkerton.
I 10.05 Dangermouse.
! 10.30 Jimbo and the Jet Set. Kinder-

serie. Vandaag: Holiday weather.
| 10.40 OWL TV. Een serie over natuur
I en wetenschap voor zeven- tot
I twaalfjarigen.
! 11.00 Defenders of the earth. Serie.
! Vandaag: The panther peril.
j 11.25 The satellite show. Veel plezier

en avonturen als de show een bezoek
brengt aan de opnamelokatie van dè
Australische serie 'Neighbours'.

{11.55 Lost in Spain. Nieuwe serie.
Vandaag: Wild adventure. Het ruimte-

I schip wijkt van de koers af om een
: Smith uit de ruimte te redden.
j12.45 Pop Spot. De laatste nieuwtjes

in het popcircuit.
[13.15 Grandstand. Sportverslagen

van tafelteniswedstrijden in Preston,
rugbywedstrijden, squashwedstrijden
in Edinburgh en paardenraces in

I Newbury.
118.05 News and weather.= 18.15 How to be cool. Nieuwe serie.

Vandaag: The vortex, met Roger Dal-
trey en Freddie Jones.

Ë 19.00 Bob's full house. Bob Monk-
house met zijn bingo show en nog
meer bijzondere prijzen.

119.40 'Allo 'Allo! Rene steelt vier ba-
ren goud van de generaal en is voor-
nemens met Yvette naar Zwitserland
uit te wijken.: 20.00 The Paul Daniel's magie
show. Vandaag meer magie en ver-
tier van Paul, met als speciale gasten
de Australische adagio dansers Liz-; /Steve, Roy Alan uit Engeland met
Lord Charles.

j20.45 Copacabana. Een komische
musical uit 1985 met Barry Manilow,
Annette O'Toole. Een liefdesaffaire in

! de beruchtste club inde stad, waar
I gangsterRico Castelli een stokje voor
I steekt.
j22.20 News and weather.
j22.35 Aspel and Company. Nieuwe

serie met Michael Aspel en gasten
Roger Moore, die zijn debuut maakt

I als zanger.

23.10-00.40 Blind Justice. Afl|
White Man listen. De dood vanf
kleurlinge bezorgt Frank en JaT
heel wat werk.

Duitsland 3 SWF
10.55 Theodor Heuss-Preis an Carl

Friedrich von Weizsacker. Laudatie
van Helmut Kohl.

15.00 Sport im 111 extra. 1. WK rode-
len in Winterberg, samenvatting.
Commentaar: Helmut G. Muller. 2.
WK biathlon in Freistritz, samenvat-
ting. Commentaar: Waldemar Hart-
mann.

17.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les
19. (herh.).

17.30 Warum Christen glauben. Do-
cumentaire. Afl.s: Ein Mann fürs Le-
ben. Herh.

18.00 Lindenstrasse. Tv-serie van
Hans W. Geissendörfer. Afl.: Mum-
menschanz.

18.30 Zu Hause sterben. Reportage
over stervensbegeleiding.

19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Weltmacht Rom. Documentai-

re over de geschiedenis van Rome.
Afl.2: Das Ende Karthagos.

20.15 Thema-avond over acteren.
Reportage over motieven, ervaringen
en plannen van acteurs.

21.00 Südwest aktuell - Neues.
21.05 Fame. Der Weg zum Ruhme,

Amerikaanse speelfilm uit 1980 van
Ajop Pcirker

23.15 Hello Actors Studio. Docu-
mentaire over deze beroemdste to-
neelschool van Amerika. Deel 1: Die
Schauspielschule.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden
met .... (8.00 Nws.) 9.00 Toppers
van toen klassiek. 10.00 Caroline.
11 00 Kurhausconcert: Guarneri
Trio. 12.02 Strauss & Co. 13.00
Nws. 13.02 VeronicaKlassiek- Ra-
dio Symfonie Orkest 0.1.v. Jean
Fournet, m.m.v. Boris Belkin, viool.
14.30 Veronica Kamermuziekserie
88/89: Wiener SchubertTrio. 15.07
Nieuwe grammofoon- en compact-
platen. 16.00Lang leve de opera!
18.00 Nws. 18.02Avondstemming:
met o.a. componist van de maand
Sir Arthur Sullivan. 20.00 Nws.
20.02 Vastenmeditatie. 20.30
KRO-Klassiek op zaterdagavond
met om 20.30 Claudio Monteverdi,
zijn muziek, zijn brieven (2); 21.40
Orgelrubriek. Historische orgels in
Noord-ltali'e 918). 22.20 Laudate.
23.00-24.00 KRO-Literair: Camera
Obscura.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktber.
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Taal van alledag.
10.00 Hollandse nieuwe. 10.15 De
muzikale fruitmand. 11.15 Tijdsein-
thema. 12.00Nws. 12.05Meer dan
een lied alleen...! 12.44 EO-Metter-
daad hulpverlening. 12.45 Vragen
naar de weg. 13.00 Nws. 13.10
Hallo Nederland. 13.30 Opo Doro
(Open deur). 14.00 Jazzspectrum.

15.30 Minjon. 16.30 Homonos.
17.00Licht en uitzicht. 17.45 Post-
bus 51, De Nederlandse Antillen en
Aruba. 17 55 Mededelingen en
Schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 lyi Haberler (Goed nieuws).
18.25 Kayen Rasja (Er is hoop).
18.40 Arabisch progr. 19.00 Progr.
voor buitenl. werknemers. 20.30
Laat ons de rustdag wijden. 21.14.
EO-Metterdaad hulpverlening.
21.15 Reflector. 21.35 Deze week.
22.00-23.00 Zaterdagavonduur.

RTLPLus
08.00 Konfetti. Kinderprogramma met

Nicole Bierhoff.
08.30 Space firebird. Japanse teken-

film uit 1981 van Taku Sugiyama.
09.45 Klack. Spelshow voor kinderen

met Nicole Bierhoff.
; 10.15 California Clan. Amerikaanse

familieserie. (herh.).
| 11.00 Explosiv. (herh).
| 11.45 Sketchhotel. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Hotel Casablanca (2).
i 12.00 Klasse. Quiz met de Lexiko-
! thek.
| 12.30 Klassik am Mittag met mede-

werking van het RTL-orkest.
! 13.00 Heute bei uns.
| 13.10 Die Welt der Schnorchel.

Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Fin-
sternis über Schnorchelland / Willie
und Dupsie im Alleingang.

| 13.30 Rapido. Muziekmagazine voor
jeugdigen. Presentatie: Ingo Schmoll.

i 14.25 Kanal 4 vor Ort. Vandaag onaf-
hankelijke films uit de DDR in Keulen.

i 16.00 Tammy. Amerikaanse familie-
serie van Sherman Marks. Afl.6: Was
die Zukunft bringt.

i 16.25 Tekenfilm.
| 16.30 Animal Express. Bezoek aan

de Zoo van San Diego.
; 16.50 RTL-Spiel.
i 17.00 Computer Kids. Amerikaanse

familieserie. Afl.: Ein Paket und seine
Folgen.

I 17.55 Die Zeitreisenden. Amerikaan-
se SF-serie van Virgil Vogel. Afl.: Das
Ende einer Legende.

| 18.45 RTL-Aktuell. Presentatie Arme
Schulte en Arme Hacker.

| 19.00 Anpfiff. Die Sportsendung am
Samstagabend.

! 19.50 Die Petroleum-Miezen. Franse: speelfilm uit 1971 van Christian Ja-
que, met Brigite Bardot, Claudia Car-
dinale, Michael J.Pollard, Patty Shep-
pard, Emma Cohen, Micheline Presle

! e.a.; 21.30 Alfred Hitchcock zeigt. Ameri-
kaanse misdaadserie. Afl.: Zwischen-
fall in einer Polizeistation.

j22.00 Alles Nichts Oder? Spelpro-
gramma met Hugo Egon Balder en
Hellavon Sinnen.; 23.00 The Teenies - Ein College

I dreht durch. Amerikaanse speelfilm
uit 1979 van James Hunter.

! 00.20-00.25 Betthupferl.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT I.'
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-*
zicht. 09.30 Wirtschafsforum. 1l
SAT 1 Bliek. 10.05. Unser Haus.
Die Augen gerade aus. 10.50 T 6
Geld. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Un
tollen Tanten an der Südsee. Ooi
rijkse speelfilm uit 1963 van Rolf O
12.30 BUnternehmen Panthersp»
Amerikaanse speelfilm uit 1953 va1
lan Dwan. 14.00 Ihr Horoskop. A* I
programma-overzicht. 14.05 F*
Feuerstein. Afl.: Freds geheime
denschaft. 14.30 So em Affenthd
Afl.: Em romantischer Abend.
Der Goldene Schuss. 15.05 If I
Haus. Afl.: Dv hast die Wahl. 15.5»
letip Garten. 16.00 SAT 1 - Tel»
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35
Leute yon der Shiloh Ranch. Afl> i
Austin, werde hart! 17.35 SAT 1 91
17.45 Justitias kleine Fische. Affll
steht in den Sternen. 18.15 Mmi1 i-
oder die unglaublichen Abenteue' ">
Maxwell Smart. Afl.: So em 3 *,
18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 SAT 1 W« c
Aansl.: programma-overzicht. If,
MacGyver. Amerikaanse detective 5
Cliff Bole. Afl.: Eine tödliche Liebe,,
20.00 SAT 1 Sportblick. 20.10 rW 6|
Afl.: lm Kreuzfeuer. 21.05 SAT 1c o
21.10 Keine Zeit zu sterben, EnD j,
speelfilm uit 1958 van Terence Yd f
23.00 SAT 1 Bliek. 23.10 Die Aij 3flippten. Afl.: Die ganze WaW q
23.35 Das Madchen Julius. Italiaj cspeelfilm van Tonino Valerii. 0> n
01.20 Programmaoverzicht. er

3 SAT
16.50 Heute abond in 3sat. 16.5-*
Dam Des. Kinderserie. 17.20 Die |;
schaft in Oregon. Amerikaanse sM
film uit 1979 van Stewart Raffill. 11
Heute. 19.22 3sat aktuell. 19.30
Bolena. Opera van Felice RomanO-V
names van de Bregenzer Festsli
1986. 22.25 'Nach Moskau...' Ter*
op de Theatertage der Bundesrepjj
Deutschland in de Sowjet-Unie JÏPresentatie: Dietmar N.Schmidt. *1
Hortons Kleine Nachtmusik. I
avond met Peter Horton en zijn g&\
00.40 3sat-Schlagzeilen. ,

Omroep Limburg
9.03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal. 10.03 Limburg
boven 11.03 Festival: een uur cul-
tuur puur. 12.03-12.59 het evene-
ment: het muziekleven in Limburg.
17.03 Limburg aktueel: nieuws en
aktualiteiten. 17.15-17.59 Vrij spel:"
pop in Limburg.

BRT 2
5.3Ö Welkom Weekend. 6.00, 7.00,
8.00 Nieuws. 7.30 RVA-berichten.
7.45 In hetspionnetje. 8.12 Te bed
of niet te bed. 10.00Nieuws. 10.03
Buitenspel. 11.30 De Vlaamse top
tien. 12.00 Top 30. 14.00 Radio
Rijswijck. 17.00 Nieuws. 17.05Fris
van Lefever. 18.00 Nieuws. 19 00
Dansbar. 20.00 Domino. 23.00-
-02 00 Twee tot twee.

Sky Channel
07.00 ""Popformule. Muzie^;

gramma met Martijn Krabbé en
riska van Kolck.

08.00 Fun Factory. Kinderprog"
ma. .

12.00 Sports programme.
13.00 Motor sports.
13.30 Fashion tv. Modemagazine'|
14.00 Saturday Movie Matinee- '16.00 Ford Ski Report. Ski MagaJ,"

gepresenteerd door Ray Robins""
Kate Foster.

17.00 ««Sky Trax. UK NetworK
40. .

18.00 Eurosport Sports Progr'
mes on Sky. .

01.30 Arts Channel Program"
from Sky.

04.25-06.30 Landscape Channel

Super Channel
07.00 Boogaloo Pooper Doo.

stop tekenfilms met G.I.Joe, TH" (
humanoids en Robotech. ,

11.00 The Mix. Gevarieerd progf'
ma met videoclips, popgroepen enj:
en de laatsteroddels uit de intern3, j
nale muziekscene, en amusem^i
wereld. . j

19.30 Videofashion! Internat^modenieuws uit de modecentra
laan, Parijs, London en New-Yoi*
aandacht voor de mannenmode-,

20.00 ■ Mary of Scotland.
kaanse speelfilm van John Ford- , s

22.00 Twilight Zone. Amerika- 11

serie sciencefiction-verhalen. j
23.00 Bestsellers. Wekelijkse afl8, ring van een miniserie. j

00.00 The Mix. Gevarieerd oroT
ma met videoclips etc. „i

03.00-07.00 Gevarieerde Italia"'^amusementsprogramma's van
netwerk Rete Mia.

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7.15yVj
kasten. 7.45 Veranstaltu^
der. 8.10 Presseschau. °-J
sinnliche Worte. 9.00 ReS'*^gazin. 9.05 LP-Markt. '".f*
oder Niete'. 12.00Musik t*>
12.15 Veranstaltungs£a

4j12.30 Presseschau. ]fltJBrennpunkt. 13.00 H"D
14.05 Hitparade. 16.05COl^^fJugendmagazin. 17.05 Qf*»^.
magazin. 18.00 Regionaii"p'
ten. 18.30 Freie Tribune- '
18.45 Evangelium in unse' f,
19.00-21.00 Saturday Nig'i/
Show. Aansl.: nieuws en v>
len.

Luxemburg RTL
5.30 Guten Morgen 9 *''*~Bf( i*
wie kein anderer. 110° VoO"!Elf. 12.00 Is jan Ding! If"J*15.00 Sportshop. 18.00 U' tyt
che Geschichten. 19.00-'
junges Programm.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 «
melodie. 8.05 In unsere<,J|
9.05 Musikpaviljon. 12.0» . «
port. 14.05 Orchesler °f 5 m
15.00 Café Carlton. 17,ofltgl
Tee. 19.05Kölle Alaaf! 2■■^■"Hzum Traurnen. 22.30 .
press. .1 I
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Duitsland 1
"'IOq. rJ°9ramma-weekoverzichtl -afiit Ile,ric'l Fischer-Dieskau er-
T^ahrns sinj,t- Deel 1* Muziek van

Ness e MISERIOR -ein Lem-

L ""Presseclub.
-*Ipie '^e sschau met Wochen-

fen. ",a9azin der Woche. Actualitei-

,K»lS c[°9ramma-weekoverzicht.i^ndoT Ha"ister im Nachthemd.
[Oo ,ser'e- Afl.6.

jrétteht ?Unsere Hoffnung für euch
|o-jcU| «*«*"" Inwijding van kardinaal
an i,-rn Meisner tot aartsbisschop
*0R|U'?n-e «öieqei hard Strauss. Till Eulen-
jatiuit h lust'9e Streiche. Opvoering

tf ,45 Dae Keulse Philharmonie.
-ji e. Afi|Vid und Sara- Italiaanse se-

-1 ,o0 SRD-Ratgeber. Recht.
05-^"loX'^beruns.Hjjt e . «"«spiegel. Reportages van

ir* lo crrl01*?6 correspondenten.
«"fl ig7 HLindenstrasse. Serie.

I, Og _: Gipslos glücklich.
■e Wpju Goldene 1. De winnaar van

i .i 0 *eK van de ARD-tv-loterij.
Nt u>rtS°haU* Met WK' Skiën'I^üm. ''" Commentaar: Fritz vonlp>"dTaxis.

jj 'Oo >r°9ramma-overzicht.
,I'lS ,i9esschau.
Vry*)*»«Zoff in Beverly Hills.
aui Manse speelfilm uit 1986 van]»&»sky

il ;ilrn( g «*rl'nale aktuell. 39e Berlijnse
i- Val- Commentaar: DagmarV^tein.* SituD"sPort extra. WK. SkiënI i$ ivail.
v% |J.a9esschau.
Nhmiï?* Am Rhein- Filmreportagei 45 et Keulse nachtleven.

cesschau*Nachtgedanken. Be-%rh"?9 door Har|s Joachim Kv-

Duitsland 2
*Pro9ramma-weekover-

kilGrund aufau9ebcn*M-

thodistische kerkdient vanuit Frank-
furt am Mam. Voorganger: Günter
Winkmann.

10.15 Mosaik. Vandaag: Moed voor
zijn overtuiging uit te komen.

11.15 Robinson in Brasilien. Repor-
tage over de Braziliaanse professor
en schrijver Joao Übaldo Ribeiro.

12.00 ««Das Sonntagskonzert. Fes-
tival der Stimmen - lm Rhein, im scho-
nen Strome.

12.45 Heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Damals, vor vierzig Jahren.

Serie oude weekjournaals. Vandaag:
Brennpunkt Berlin.

13.30 Siebenstein. Serie met Adel-
heid Arndt. Afl.: Siebensteins Schat-
ze.

13.55 Hals über Kopf. Jeugdserie.
Afl.: Mem Name ist Lehmann.

14.25 ""Willy Schneider. Man mus-
ste noch mal zwanzig sein, muzikaal
portret.

15.10 Umwelt. Gepresenteerd door
Felix Tolxdorff.

15.40 Heute.
15.42 Die Sport-Reportage. 1. WK

biathlon. 2. WK rodeln in Winterberg.
3. WK alpine skiën vanuit Vail.

18.00 Danke schön. Nieuws van de
Aktie Zorgenkind en bekendmaking
van de weekwinnaars.

18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwen-
maagzine met Maria von Welser.

18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.

19.10 Bonn direkt. Politiek magazine.
Presentatie: Peter Ellgaard.

19.30 Die Knoff-hoff-Show. Van Joa-
chim Bublath met Ramona Leiss.

20.15 (TT)Eurocops. Europese mis-
daadserie. Afl.: Raub in Paris.

21.10 Einer mit Herz. Amerikaanse
speelfilm uit 1981 van Francis Ford
Coppola.

22.55 Heute. Sport am Sonntag.
23.10 ""Festival der Stimmen. Con-

cert van de Schubertiade in Hohene-
mens.

23.55 Berlinale '89. Aspecten van de
Filmfestspielen.

00.15-00.20 Heute.

"Richard Dreyfuss en Nick Nolte in 'Down and out in Be-
verly Hills'. (Duitsland 1 -20.15 uur)

België/TV 1
> sn^tekoek* Afl23: Verandering
""S jj^doet eten. (herh.).
r-2a T?rtie Colargol. Kinderserie.Vv (herh.)., \Serirou«vtje Theelepel. Teken-

IpUün VOor kinderen. Afl.: Doppie
;i,\ 6

.pPie en hun uppie/De Vikings
l « fi£useuem. (herh.).
Jfcoo Èi * Tekenfilmserie. Afl.s.
(i IfrHsse|Cnaristieviering vanuit

{t «NesT 2evende dag. Praatcafé met
ii\ Jlntatieve studiogasten en
i W> den Bosch.
5 rar"r 6rinday Proms. Ouverture
1 Nee,? Var> Robert Schumann en

* ,6st Va
n «foor klarinet, altviool en or-

' S& Max Bruch. 'i* Afl ,allteit van de voeding. Se-\c -J: Vlees. Presentatie: Arme-S feers. (herh.).
f ■^n-T Klnderen van het eiland.
" JSartia 'eugdfilm van Yoshitake
")V' met Yoko Tamaka, Misakoftfo IT Sumie Sasaki.

AlsSi eßox*j"lg 4 nia Mosa. Braziliaanse serie.
'ifj ij.

)fiPSDo'Vira* Poppenserie van Dirk
irs fï£ en Pierre Badot. Afl.6.i % y.leuws.! S^ "> tak. Animatieserie. Afl.: 78.

liVfS 1?- A,L pi°ns b°uwt eenï0 uh)-a9a?inVen en laten leven. Milieu-
L 'ne- Presentatie: Gil Claes.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
19.45 Sportweekend. Aansl.: ver-
keerstips: De veilige auto voor de
oudere automobilist.

20.30 Made in Vlaanderen. Sara,
Vlaamse tv-film van Jan Keymeulen.

21.25 De Zweedse film. Documentai-
re over 25 jaarZweedse filmproduk-
tie, die sinds 1963 een enorme ople-
ving kenden.

22.30 Nieuws.
22.45 Klassiek Wenen. Britse docu-

mentaire over de muziek van het
klassieke Wenen. Afl.6: Schubert, de

jonge romanticus.
23.35-23.45 Coda. Plastische kun-

sten. Uit de Griekse cyclus, van Carl
Rottman.

" Sandrien Luytens in 'Made
in Vlaanderen: Sarah,
(BelgïèlTV 1 - 20.30 uur)

Nederland 2
VPRO
09.00 Dribbel. Kleuterserie. Afl. 12:

Dribbel speelt in de wind.
09.05 Apie van de Hoek. Nieuws voor

kleuters.
09.20 Mevrouw ten Kate. Kinderse-

rie. Afl.9: Dieren bevrijden. Mevr. ten
Kate gaat dieren bevrijden en een
bange meneer moet meedoen.

09.50 Achterwerk in de kast. Menin-
gen van kinderen vanuit de kleinste
studio ter wereld.

10.05 Nonni. 6-delige IJslands-Duitse
kinderserie. Afl.4: Het is Kertmis.
Nonni en Marini mogen mee naar Ski-
palon om daar het feest te vieren.
Maar het wordt onderbroken door ijs-
beren.

11.00-12.00 Reiziger in muziek. Han
Reiziger ontmoet musici, experts, fa-
naten en andere liefhebbers.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

14.00 Tussen kunst en kitsch. Kijk-
dag in het Westfries Museum in
Hoorn. Presentatie: Cees van Dron-
gelen. (herh.).

14.40 Misa Criolla. Documentaire
rond de plaatopnamen van de
Creoolse Mis, van Ramirez, met een
groot gemengd Spaans koor en Ar-
gentijnse musici m.m.v. José Carre-
ras. Commentaar: Cees van Dronge-
len (herh.).

19.00 Bij Lobith. Talkshow gepresen-
teerd door Ivette Förster en Guilly
Koster.

20.00 (TT)Journaal.
20.10 Van Kooten en De Bic. Keek

op de week.
20.30 Belevenissen. Tweewekelijk

programma waarin mensen op onop-
vallende wijze worden gevolgd.

20.56 Diogenes. VPRO's venster op

de wereld.
21.57 Sans toit ni loi. Franse speel-

film uit 1985 van Agnès Varda, met
Sandrine Bonnaire, Macha Mèril,
Yolanda Moreau e.a. Mona is een
meisje zonder ambities en idealen.
Ze heeft ookgeencontact met andere
jongeren. Zo gaat ze op reis en ont-
moet veel mensen. Maar niemand
begrijpt haar vrije mentaliteit.

23.40-23.45 Journaal.

Duitsland 3 West
09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 6. (herh.).
09.30 Telekolleg aktuell. Algemene

cursus-informatie.
10.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 6. (herh.).
10.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 19. (herh.).
11.00 (TT)Sehen statt horen. Week-

journaal voor slechthorenden.
11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.

Programma voor werknemers uitPor-
tugal, Italië en Turkije.

12.30 Tele-Akademie.
13.15 Bilder der Jahrhundertwende.
Documentaire over Wilhelm 11.

15.00 Musik im Femsehen. Das Kla-
vier, (herh.).

16.00 ARD Radiosymfonieorkest
Frankfurt 0.1.v. Eliah Inbal.

17.00 AufLeben undTod. Afl.3: Freie
Fahrt nach New Orleans.

17.45 Reiseführer.
18.00 Falcon Island. Jeugdserie.

Afl.2: Das wertvolle Erz.
18.30 Gott und die Welt. Religieus

magazine.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws.
19.30-19.45 Sport im Westen.
20.00 Tödliches Geschaft. Ameri-

kaanse tv-film van John Korty.
21.32 West 3 aktuell.
21.40 Ich stelle mich. De satiricus

Gabriel Laub.
23.10 Bangladesch nach der Sint-
flut. Reportage.

23.50 Swing. Tv-film van Joachim
Bode.

00.00-00.15 Laatste nieuws.

België TV 2
15.10 Belgisch Kampioenschap

Veldlopen. Rechtstreeks vanuit Wa-
regem. Commentaar: Ivan Sonck.

16.30 WEuropabeker Volleybal. Fi-
nale vrouwen Brussel. Commentaar:
Mare Uytterhoeven.

18.00-19.00 Badminton. Poona-toer-
nooi te Antwerpen.

België/RTBF 1
10.00 Independants a votre service, fi-
nancieel magazine. 10.30 La pensee
socialiste, politieke uitzending, (herh.).
11.00 Kerkdienst. 12.00 Faire le point.
13.00 Variétés a la une. 13.05 Jour-
naal. 13.25 Jeunes solistes, muziek-
concours met jonge amateursocialis-
ten. Presentatie: Georges Dumortier.
14.20 Variétés a la une. 14.25 Salut
champion. Afl. 10: La petitte perle du
Brésil. 15.20Visa pour le monde, docu-
mentaire. Vandaag: Venetië. 16.40 Ci-
néma a la une. 16.45 Agence tous ris-
ques, Amerikaanse serie. Afl. 17: Le
crane de cristal. 17.35 Noubanimé, ge-
varieerd kinderprogramma. 18.00 Poi-
vre et sei, serie. Afl. 18:L'augmentation.
18.30 Le week-end sportif, sportmaga-
zine gepresenteerd door Gaëtan Vig-
neron. 19.25 Prognostoc Top 5. 19.30

Journaal. 20.00 Cinéma a la une. 20.05 \
Pas possible, gevarieerd programma. |
21.25 Carnaval, Frans-Belgische j
speelfilm uit 1987 van Ronny Coutteu- j
re. 23.15 Livres parcours, literair maga- \
zine. Vandaag: Le langage a tout prix. i23.40-01.00 Laatste nieuws.

TV5
12.00 LAssiette Anglaise. 12.45 De La j
Cave Au Grenier. 13.00 Journal télévi- j
sé. 13.15 One, Two, Flic. 14.45 Apostr- j
ophes. 16.05 Brèves. 16.10 Histoires j
naturelles. 16.30 Aventures Et Sports. j
17.55 Brèves et Météo Européene. j
18.00 Jeu, Set Et Match. 19.00 Us- \
huaia. 19.30Flash Varicelle. 20.00Avis :
de Recherche. 21.30 Trente Millions =D'AMis. 22.00 Journal télévisé. 22.30 =Météo Européene. 22.35 7 sur 7. 23.30 j
Ex Libris. 00.30-01.00 Papier Glacé.

programma's zondag televisie en radio

Nederland 1
"Je?! °lnroePParochie. Eucharistie-
IfWntjjd de eerste zonda9 van de

"Jerkln30 5 voor 12* Informatie uit
%bent Were'd Presen,atie: Ad Lan-

fêchtk 5 Nieuws voor doven en%>*hthor«-nden.
Cr
Ifle'J^Oorlogswinter. Serie.
Wn (nerh>- oom Ben wil Jack'jntijg. ,en Michiel doet een vreselijke
ÉrUQ * n- De Duitsers trekken zich
i'6Tv « is ,eest in het dorP-
faula p Werki°urnaal. Presentatie:Ui Tvaulci° en Pieter Jan Hagens.
jraminv| 9azine. Gevarieerd zon-

Ta,, Taaa 9Programma van Annette

iljO '9'en Felix Meurders.3steaai-.
01 g .Ma9azine. Vervolg.
scrvr"de en zin vriendjes. Bel-
ehaaanadese tekenfilmserie. Afl.:

I|. . e Smurfen. Tekenfilmserie.- Ja ik wil, deel 2.in

18.27 De grote Meneer Kaktus
show. Kinderprogramma met Peter
Jan Rens.

18.54 Kwik en Flupke. Vlaamse te-
kenfilmserie, (herh.).

19.00 Journaal
19.05 ""Flying doctors. Australische

serie. Afl.: Geleende tijd. Baxter huurt
een sproeivliegtuigmet een piloot, die
zijn zoon heeft verloren door overma-
tig contact met chemische middelen.

19.53 Per seconde wijzer. Spelpro-
gramma. Presentatie: Kees Driehuis.

20.28 Goochelgala 1988. Hoogtepun-
ten uit het Wereld Goochelgala 1988
in het Congresgebouw te Den Haag.
Presentatie: Peter Jan Rens.

21.18 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Gulden herinnerin-
gen. De dames denken terug aan alle
plannen die ze ooit verzonnen heb-
ben om aan extra inkomsten te ko-
men.

21.43 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.13 Bankroet. (Bust)Engelse serie.
Afl.s: Een vermogend man. Neils cu-
ratrice gaat uitzoeken waar de 30.000
pond uit de boeken gebleven is. Neil
heeft een winstgevbend plan.

23.03 Welbeschouwd. Discussiepro-

gramma 0.1.v. Marcel van Dam.
23.43 Natuurmoment. Aandacht voor

Natuurmonumenten. Presentatie:
Hanneke Kappen.

23.48-23.53 Journaal.

" Paul Nicholson in 'Bankroet - een vermogend man.
(Nederland 1-22.13 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.35 Fryslan yn de trigter jierren.

6-delige serieover Friesland in de cri-
sisjaren. Deel 1. (herh.).

11.00 Open Universiteit. Ontgroe-
ning en vergrijzing.

11.30 Weekjournaal.
12.00 Studio Sport. Met o.a. WK

schaatsen, heren all-round te Oslo.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.35 Sportuitslagen + W5.
17.45 Sesamstraat.
18.00 De jaren dertig. Les 1.
18.30 Algemeen voorlichtingspro-

gramma. Voorjaar 1989.
19.00 Studio Sport.
20.00 Journaal.
20.10 Studio Sport.
20.25 Hollandse nieuwe. Afl.7: Een

eenzame strijd.
20.55 Panoramiek. Achtergrondinfor-

matie bij actuele ontwikkelingen in de
politiek.

21.25 Acteren. Serie over acteren.
Deel 1.

22.10 Werken aan werk. Serie over
economisch-administratieve beroe-
pen. Afl.6. (slot).

22.40 De Trojaanse oorlog. Afl.6.
23.40 Journaal.
23.45-23.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

# Scène uit defilm 'Sans toi ni loi
(Nederland 2-21.57 uur)

Duitsland3SWF
08.00 Avec plaisir. Cursus Frans. Les

18.
08.30 Telekolleg 111. Cursus algebra.

Les 32. (herh.).
09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 6. (herh.).
09.30 Telekolleg aktuell. Algemene

informatie over cursussen.
10.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de, les 6. (herh.).
10.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 19. (herh.).
11.00 (TT)Sehen statt horen. Week-

journaal voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Programma voor gastarbeiders uit
Portugal, Italië en Turkiej.

12.30 tele-Akademie.
13.15 Bilder der Jahrhundertwende.

Programma over de cursus Jahrhun-
dertwende 1880-1930.

14.15 Die Geheimnisse desKaisers.
Reportage over de psychische ge-
steldheid van keizer Wilhelm 11.

15.00 Onbekend.
17.15 Ernahrungsphysiologie. Afl.s:

Het raadsel van cholesterol (2).
17.30 Nimms Dritte! Televisieweek-

blad met Gerard Ruddies.
18.00 Touristik-Tip. Toeristisch ma-

gazine.
18.15 45 Fieber. Magazine uit Berlijn.
19.00 Abendschau Bliek ms Land

am Sonntag.
19.30 Die Sechs Siebeng'scheiten.

Scholierenquiz.
20.15 Europalsche Kulturland-

schaften. Vandaag: Kunst uit Um-
bria.

21.00 Lieder können Brücken
bauen. Muzikale ontmoetingen in
Praag. Presentatie: Ladislav Staidl.

21.45 Südwest aktuell - Neues urn
neun.

21.50 Flutlicht. Sportmagazine.
22.45 Hoppala. Blunders uit de film-

en televisiewereld. Presentatie: Peter
Rapp.

23.30 Hello Actors Studio. 3-delige
documentaire serie over deze be-
roemdste toneelschool van Amerika.
Deel 2: Die blossgelegte Seele.

00.15-00.20 Laatste nieuws.

#Natassja Kinski en Frederick Forrest in 'One from the
heart'. (Duitsland 2-21.10 uur)

België Télé 21
13.00 Volleybal: Finale EK dames-
teams te Brussel. Commentaar: Michel
De Ville. 16.50 WK skiën: slalom voor
heren (1e manche). Commentaar: Erie
Krol. 18.30 Cross country: Kampioen-
schap van België te Waremgem. 19.20
WK skiën: slalom voor heren (2e man-
che). Commentaar: Erie krol. 21.00 Le
train sifflera trois fois, Amerikaanse
speelfilm uit 1959 van Fred Zinneman.
22.25-23.20 Le week-end sportif. Pre-
sentatie: Gaëtan Vigneron.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7.02 KRO's
ontbijtshow. 7.53 Ter overweging.
8.05 Groot nieuws. 9.02 Veronica
sport. 10.02 Wegwezen. 11.02
VARA Radio 1 zondageditie. 12.02
Ophef en vertier. 13.05 Hier en Nu.
14.02 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 18.02 Meer over minder op
zondag. 19.02 The Groove Juice
Special 20.02 Toppers van toen.
21.02 Play it agam. 22.02 Now's
the time. 23.02 Met het oog op mor-
gen. 0.02 TROS Nachtwacht; 6.02-
-7.00 Een goede morgen met Ron
Brandsteder.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 8.02 Vroege
Vogels. 10.02 Tony van Verre ont-
moet André van der Louw (6).
10.30 Muziekmozaiek. 12.02 Ne-
derlands op AVRO 2. 13.02
AVRO's radiojournaal. 14.02 Mu-
ziek metMela. 16.02 Gitaarspecial.
16.30 Kom 's langs in Des Indes
18.02 Dat zoeken we 0p... 19.02

Leuterkoek en zandgebak. 19.10
Ssssssst 19.30 De hersengym-
nastiek. 20.02-7.00 Zie radio. 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 8.02 Hek-
sennest, dorp der dorpen. 9.02 Zin
in pop. 10.02De wakkere wereld.
12.02 KRO-miniparade. 13.02 Het
weeshuis van de hits. 15.02 Tijd
voor toen. 16.02KRO's zalige lief-
deslijn. 18.02 KRO's Hitweek.
19.02 Pop-eye. 20.02Radio Thuis-
land. 21.02 De krijsende tafel
22 02-24.00 Op Slag van Maan-
dag.

Radio 4
8.00 Nieuws. 8.02 H Vier. 9.00 On-
der de groene linde. 09.15 Musica
religiosa et profana. 9.55 Program-

maoverzicht. 10.00 Eucharistievie-
ring. 11.00 Für Elise. 13.00
Nieuws. 13.02 Opera matinee: His-
torisch op CD. 14.00 Concert op
zondagmiddag: Koninklijk Concert-
gebouworkest 0.1.v. Kurt Sander-
ling m.m.v. Murray perahia, piano
(In de pauze: Praten over muziek).
16.00 Jazzgeschiedenis. 16.30

Diskotabel, nieuwe grammofoon-
platen en CD's. 18.02Continu klas-
siek. 20.00 Nws. 20.02 Specialitei-
ten a la carte. 22.00Kamerconcert:
Van Barok tot heden in kleine be-
zetting. Belgisch Klarinet Kwartet.
22.42 Finale. 23.12-24.00 Marilyn's

"lichtjaren, hoorspel.

#Rob van Rees, Algi
mene Verkeersdient
Rijkspolitie Driebei
gen, verzorgt vei
keersinformatie op d
radio.

SAT 1

= 08.00 Programma-overzicht. 08.05 So
**= ein Affentheater! Afl.: Ein romantischer

| Abend. 08.30 Familie Feuerstein. Afl.:
I Freds geheime Leidenschaft. 08.55
| Unser Haus. Afl.: Du hast die Wahl.
| 09.45 Sportblick. 10.00 Telethema
[ Auto/Reise. 10.15 Telethema Wirt-
: schaft. 10.30 Das wars diese Woche.

Armin Halle im Gesprach. 10.55 Teletip
Gartne. 11 .05Das letzte Gefecht. Am&
rikaanse western uit 1954 van Sidne>
Salkow met Dale Robertson, Mary Mur
phy, J.Carrol Naish e.a. 12.45 Mitten ir
Europa - Deutsche Geschichte. Afl.
Krise und Reichtum des Mittelalters
13.15 Unser Haus. Afl. Wie der Vater
so der Sohn. 14.05 Teletip Koenen
14.15 Tier + Wir. 14.40 SAT 1 Spor
Live. Eishockey. De wedstrijd van deze
week: Landshut-Düsseldorf. 17.10 Das
Geheimnis der Lederschlinge. Ita
liaans/Duitse avonturenfilm uit 1964
van Luigi Capuano, met Peter var
Eyck, Ivan Desny, Ingeborg Schoner
Guy Madison, Giacomo Rossi Stuart
Giulia Rubini e.a. 18.45 SAT 1 Bliek
19.00 Gewinn in SAT 1. Aansl. pro-
gramma-overzicht. 19.10 Die Schone
und das Biest. Afl.: Osymandias. Dcc
1. 20.00 SAT 1 Sportblick. 20.10 Die
Fledfermaus. Oostenrijkse operettefilrr
uit 1961 van Geza von Schiffra, me
Peter Alexander, Marianne Koch, Mari
ka Rokk. Hans Moser, Willy Millo-
witsch, Günther Philipp e.a. 22.00 SAI
1 Bliek. 22.10 «Auf der Flucht. Ameri
kaanse detective van Andrew McCul
lough. Afl.: Gefahrliche Heimkehr
22.55 SAT 1 Bliek. 23.05 Stunde dei
Filmemacher. 23.20 Nancy, ein eiskal
tes Playgirl, Amerikaanse speelfilm ui
1968 van Alex March, met Leigh Tay
lor-Young, Ryan O'Neal, Van Heflin
Ray Ritchie e.a. 01.00-01.10 Program
maoverzicht.

SSVC
12.00 Children's SSVC. Kinderpro-

gramma met de nieuwe serie The
Wombles.

12.35 Boss Cat. Nieuwe serie. Afl.:
TC falls in love.

13.00 Behind the Beat.
13.30 4 What it's Worth.
14.00 News and Weather.
14.10 Eyewitness. Verslag van men-

selijke.verhalen uit de hele wereld.
14.55 Jim'll Fix It. Jimmy Savile zorgt

ervoor dat dromen werkelijkheid wor-
den.

15.35 Benson. Afl.: Taking it to the
Max.

16.00 Match of the Day. Verslagge-
ving van de voetbalwedstrijd tussen
West Ham United en Lutton Town.

18.05 The Chronicles of Narnia. Afl.:
The Lion, The Witch and The Wardro-
be. Deel 4.

18.35 Bullseye. Quiz gepresenteerd
door Jim Bowen.

19.00 Highway. Met Harry Secombe
in Greenock.

19.30 News and Weather.
19.35 Only Fools and Horses... Se-

rie. Afl.: The unlucky winner is
20.25 Wish me Luck. Oorlogsserie.
21.15 Mastermind. Met quizmaster

Magnus Magnusson.
21.45 Sunday Premiere: Number 27.

Met Joyce Carey en Nigel Planer.
Mevrouw Barwick woont haar leven
lang in hetzelfde huis. Dat verandert
als er een bod wordt gedaan door een
jongeman.

23.00 News and weather.
23.10-23.35 Hale & Pace. Detective-

serie. Afl.: Yuppies from the other
space. Meer plezier en lachen gebla-
zen met dit doldwaze duo.

Sky Channel
07.00 Hourof Power

08.00 Fun Factory. Kinderprogramma
met Dennis, Inspecteur Gadget, The
Popples e.a.

12.00 Shell International Motor
Sports.

13.00 World Wrestling Federation
Wrestling.

14.00 Sunday Movie Matinee.
16.00 Beyond 2000.
17.00 ""The Coca-Cola Euroe hart

Hot 100. Muziekprogramma.
18.00 Eurosport Sports Program-

mes On Sky.
01.30 Arts Channel. Madame Butter-

fly. Opera van Puccini vanuit deScala
te Milaan met Yasuko Hayashi érv
Hak-Nam Kim.

04.40 Music. The Thieving Magpie.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-

berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nieuws. 9.02 Woord op
zondag 9 30 Te Deum Laudamus
9.55 Waterstanden. 10.00 Mozes.
10.10 Kerkdienst 10.58 Wilde
Ganzen. 11.00 De andere wereld
van zondagmorgen. 12.00 Nieuws.
12.05 Het zwarte gat. 14.00 Radio
Romantica. 16 55 Mededelingen
en schippersberichten. 17.00Kerk-
dienst. 17.58Wikte Ganzen. 18.00
Nieuws. 18.10 Liturgie en kerkmu-
ziek. 18.40 De onbekende islam
19.00 Programma voor buitenland-
se werknemers. 19.20 Suara Malu-
ku. 19.55 Tambu. 20.30 Zorg en
Hoop. 21.20 Medelanders Neder-
landers, programma voor Surina-
mers. 21.45 Medelanders Neder-
landers, programma voor Turken.
22.10-22.40 Jazz uit het historisch
archief.

Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek. 10.02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek en een co-
lumn. 11.02 Sport. 12.02 D.S.M.
-Limburg/concert: concertserie met
vooraanstaande (amaleur)orkes-
ten, ensembles en koren 18.05-
-19.00 Sport.

BRT 2
6.30 Goede morgen, morgen (7.00
Nws.) 8.00 Nieuws en Lotto-uitsla-gen. 8 12Relax. 9.00 Visum. 10.00
Nieuws. 10.03 De pre-historie.
11.00 Oordegelijk. 13.00 Nieuws
13.10 De tafel van een. 14.00 Fies-
tag 17.00 Nieuws. 17.05 Sportkat-
fee met nationale en provinciale

voetbaluitslagen (om 18.0C
Nieuws). 20.00 Vragen staat vrij
(22.00 Nieuws). 23 30-2.00 Twee
tot twee. (om 0.00 uur Nieuws. o.oc
Jazz in de nacht).

3 SAT
16.30 Diese Woche in 3sat. 16.45 Mini-
Ziss am Sonntag. Kinderprogramma.
16.55Am Dam Des. Een serie voor kin-
deren. 17.20 Essen wie Gott in
Deutschland. Culinair programma.
18.00 Musik an der Isar. Uit de serie
'Sonntagskonzert'. 18.45 Der Weg zur
Gegenwart. 19.00 Heute. 19.15 Tage-
buch. 19.30 Abschied von einer Stadt.
Film van en met Hans Dieter Hüsch,
onder regie van Wolfgang F. Hen-
schel. 20.30 Verleihung des deutschen
Kleinkunstpreises 1988. Regie: Wolf-
gang F. Henschel. Live uit het Forum-
theater 'Unterhaus' in Mainz. 23.00 Ea-
innern Sic sich... Das Kriminalmuseüm
erzahlt: Fünf Fotos. Regie Helmut AsrF
ley met Horst Niendorf, Reinhard Glem-
nitz, Hosrt Naumann e.a. 00.00 3sat-
Schlagzeilen.

satelliet
RTL Plus

| 08.00 Li-La-Laune-Bar. Amerikaanse
tekenfilmserie. Afl.: Die Traumwelt-
/Der gefahrliche Karneval; Die Welt
der Schnorchel;Wilde Riffbeeren/Der
widerspenstigen Prinzessin Zah-
mung; Heathcliff; König derTiere/Die

| Katze kanns.
j09.30 Sandokan - der Tiger von Ma-

laysia. Italiaanse speelfilm uit 1970
van Mario Sequi.

| 11.00 «Eva erbt das Paradies. Oos-: tenrijkse speelfilm uit 1951 van Franz
j Antel.
I 12.30 Klassik zu Mittag m.m.v. het

RTL-Orkest.
| 13.00 Heute bei uns.
j13.10 Computer Kids. Amerikaanse
j serie. (herh.).
j14.00 Tammy. Amerikaanse serie.

Afl.: Grossvater im Zwielicht.
E 14.30 BZwischenlandung in Paris.
! Westduits/Franse speelfilm uit 1955
j van Jean Dréville.
I 16.05 RTL Musikrevue. Popmuziek
j gepresenteerd door Frank Papke.
| 17.00 Antonius und Cleopatra. En-
I gelse speelfilm uit 1972 van Charlton
! Heston.
j18.45 RTL-aktuell.
; 19.00 Ein Tag wie kein anderer. Toe-

ristische quiz.
j20.00 1000 Sterne leuchten. Duitse

speelfilm uit 1959 van Harald Philipp,
met Germaine Damar, Toni Sailer,
Maria Sebaldt e.a.

I 21.40 Das Bild als Botschaft. Van-
avond: Die Aufweckung der Tochter

! des Jairus.
j21.45 Spiegel TV. Nieuwsmagazine.| 22.20 Finale. Die Sportsendung am

Sonntagabend met Burkhard Weber.| 23.00 Videomagazin. Actueel video-
! nieuws.
| 23.30-00.15 MOSH. Presentatie: Sa-

bina Classen.

Super Channel
07.00 Boogaloo Pooper Doo. Non-

stop tekenfilms met G.l. Joe, The in-
humanoids en Robotech.

11.00 The Mix. Gevarieerd program-
ma met videoclips etc. en de laatste
roddels uit de internationale muziek-
scene en amusementswereld.

13.00 It is written. Informatieve reli-
gieuze serie.

13.30 The Mix. Vervolg van 11.00 uur.
17.30 The World Tomorrow. Actuele

religieuze zaken.
18.00 European Business weekly.

Zakennieuws.
18.30 Gillette World Sport Special.
Laatste sportnieuws.

19.00 Lookout Europe. Adeline van
Lier op speurtocht naar onontdekte
plekjes en steden in Europa.

20.00 Legend Of Walks Far Woman.
Amerikaanse speelfilm uit 1982 van
Mei Damsky.

22.00 Bestsellers.
00.00 The Mix. Gevarieerd program-

ma van en uit de internationale arties-
tenwereld.

03.00-07.00 Gevarieerde Italiaanse
amusementsprogramma's van het
netwerk Rete Mia.

Belg. Rundfunk
6.35 Frhlicher Auttakt. 7.45 Verea-
staltungskalender. 8.00 Frohlicher
Auttakt. 8.30 Glaube und Kirche.
9.05 Mundartsendung: Ameroll-
cheren an Verlellchere en Dorel-
jeschwatz. 10 00 Volkslieden 11.05
Schlagersouvenirs 12.35 Ruck-
blick 14.05Die deutsche Schlager-
parade. 16.05Domino - Die Spiel-
show des RBF. 17.05 Sportmaga-
zin. 18.40 Seniorenfunk 19.00
Wunschkonzert. 21.00 Sportresul-
tate vom Wochenende und Seo-
deschluss.
Luxemburg/RTL
4.00 Musik 9.00 Katertruhstuck
11.00 Ruckblick. 12.00 Musikpara-
de 14 00 Wünsch Dir was. 17.00
Sportshop. 18.00 Nachgefragt
19.00 Volkstümliche Hitparade
21.00-1.00 Ein junges Musikpro-
gramm.

WDR 4
4.05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie. 8.05 Das grosse Platz-
konzert. 10.05 Operette nach
Wunsch. 12.05 Musik ist Trumpl.
13.00 Heimatmelodie. 14.05 Was
dart es sein? 17.00Chöre der V6l-'
ker. 18.05 Schellack-Schatzchep
19.00 Erinnerung: Melodien vo,n
gestern und vorgestern. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30 Nachtea-'press.
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Organisatie verwacht 110.000 bezoekers bij 22 shows

'Walt Disney on ice' in
maart óók in Nederland
Van onze showpagina-redactie

STOCKHOLM - Showbizz,
entertainment en sportwed-
strijden op het ijs. Schaat-
sende stripfiguren uit de le-
gendarische stal van Walt
Disney, afgewisseld met
een wervelende show van
professionele schaatsers on-
der wie de mooie Finse
Kristiina Wegelius, de stoe-
re Oostenrijker Michael Me-
mec en de pittige Britse
Penny Booth: dat biedt de
Amerikaanse producer
Kenneth Feld in zijn meest
recente 'Walt Disney's
World On Ice Show. Vol-. gende maand is het schaats-
spektakel in ons land te be-
wonderen.

■De kleurrijke productie van
Ringling Brothers and Barnum

i& Dailey is - sinds de spectacu-
laire presentatie van de ijsshow
op de Parij se Eifeltoren, twee
jaar terug - uitgelopen op een
ware concurrentieslag met de
makers van Holdiday On Ice. In-
zet is de gunst van het publiek.
Wie biedt het meest en welke

show is het meest toegankelijk
voor een zo breed mogelijk inter-
nationaal publiek?
Kon Walt Disney World On Ice in
Nederland vorig jaar nog terug-
kijken op ruim 72.000 bezoekers
in Rotterdam Ahoy, dit jaar ver-
wacht de Nederlandse organisa-
tie, Mojo Concerts en Holland
Sportief, ruim 110.000 gegadigden
op de tribunes te krijgen bij dit
ijsfestijn. Dat houdt mede ver-
band met een uitbreiding van het
tourschema in Nederland. Niet
alleen Rotterdam wordt aange-
daan, maar ook de Martinihal in
Groningen. In totaal worden er
22 voorstellingen gegeven, waar-
van negen in Groningen en der-
tien in Rotterdam. De ruim twee
uur durende shows vinden
plaats in de periode van 15 tot 27
maart. De voorverkoop van toe-
gangsbewijzen is inmiddels ge-
start.
Het schaatsende circus doet Ne-
derland aan, na een succesvolle
Zuidamerikaanse tournee en
eveneens geslaagde optredens in
Kopenhagen, Stockholm, Hel-
sinki, Lausanne, Parijs, Gent en
Luxemburg.
In de show is niets aan het toeval
overgelaten. Twee uur lang is er
amusement, entertainment en
perfect ballet op het ijs. Ludieke

sprongen van levende stripfigu-
ren als Goofy, Donald Duck en
Mickey Mouse worden afgewis-
seld met revue, dansen showvan
een select team van professione-
le schaatsers.
Het thema van de show is 'Sport
Goofy'. Deze tekenfilmheld heeft
de droom een topsporter te wor-
den, maar door zijn onhandig-
heid mislukt alles. Met behulp
van zijn sportvriend Robot en
Kristiina Wegelius, de zesvoudig
Scandinavische kampioene, lukt
het hem toch de Olympische
Spelen te winnen.
Bij de voorbereidingen van de
nieuwe show is niet over een
nachtje ijs gegaan. Bij talenten-
jachtenin Amerika zijn de kwali-
teiten van tientallen jeugdige
schaatsers ontdekt, die na een in-
tensieve training deel mochten
uitmaken van Walt Disney's 'ma-
gie kingdom on ice'. Voor hen is
er doorgaans een fel bevochten
plaatsje ingeruimd in een van de
showballetten.
De echte kampioenen hebben
hun eigen onderdeel in het pro-
gramma. Dat geldt onder andere
voor de jonge Michael Memec,
een zesvoudige kampioen uit
Oostenrijk en Penny Booth, een
Britse kampioene. Een stijlvol
paar, dat garant staat voor een

adembenemend optreden.
Ik vraag Michael Memec, na af-
loop van zijn optreden in Stock-
holm, waarom hij een rol am-
bieert in Walt Disney On Ice?
„Mijnleven staat in het teken van
schaatsen. Als ik aan het publiek
mijn talenten kan tonen, dan ben
ik gelukkig. Dit is voor mij de
ideale combinatievan iets van de
wereld zien en schaatsen. Want
dat laatste is mijn leven," aldus
de Oostenrijker.
Voor Kritiina Weglius (28) uit

Finland geldt eigenlijkhetzelfde.
Als één van Finlands vrouwelij-
ke topatletes stimuleertKristiina
de opvatting dat kinderen moe-
ten sporten. „En het spel eerlijk
spelen," voegt ze er aan toe. Dat
laatste is volgens haar het be-
langrijkstevoor de jeugd.Kristii-
na: „Daarom is deze showzo leuk
en zo goed geworden. Hij toont,
dat je moet proberen je uiterste
best te doen bij het sporten, maar
tevens, datje hiervan de 10l moet
kunnen inzien."

Hoe dat moet tonen stuntman
Bobby Kelnhofer, de clowns
Keith Austin en Kento en een
groot aantal anderen. Maar als
een rode draad duiken deteken-
filmcreaties op met hun sportie-
ve ijsacts. Soms in komische,
spannende, sportieve of aandoe-
lijke scènes. En daarin schuilt
dan ook de kracht van de formu-
le van deze ijsshow, die het hoge
niveauvan vorig jaar ogenschijn-
lijk moeiteloos evenaart.

" Donald Duck en de drie neefjes Kwik, Kwek en Kwak, dieeveneens van de partij zijn tij
dens de ijsrevue 'Disney on ice'.

Erotische
verhalen
Van Felice is inmiddels in België
een plaat verschenen. De vaak
omstreden kwismaster ('het is
overigens een fabeltje dat je bij
de BRT ooit rijk kunt worden')
staat binnenkort ook in het thea-
ter met 'de erotische verhalen
van Boccacio'. Ook is er een boek
verschenen met verzamelde
werkjes die Felice op radio en tv
heeft gebracht. Felice: „Het zijn
herkenbare zaken, aangevuld
met korte stukjes van mensen
die mij zeer dierbaar zijn. Er
komt binnenkort nog een boek
van mij met als titel 'Ik ben gene
konijn. De opbrengst ervan gaat
naar de Limburgse Marjet Haels,
die opbouwwerkster is in Capao
Bonito. Ze leert daar jongevrou-
wen volwassen worden. Dat
soort projecten vind ik zinvol".
Felice heeft het druk, maar hij is
geen man die zegt dat hij nooit
vrije tijd heeft. „Ik lees veel,
vooral literatuur van bij ons, van
Torn Lannoye. Voor een vriend
van een postorderbedrijf heb ik
naakt geposeerd. In het Provin-
ciaal Museum voor Moderne
Kunst in Hasselt ben ik een re-
gelmatige gast. Ook het Bonne-
fantenmuseum in Maastricht
staat op mijn lijstje".
In de huid van 'Felice' beleeft
Dré dus nogal eens wat. Felice:
„Ja, zo kwamen er Brusselaars
naar Maasmechelen afgezakt op
zoek naar de kleine 'barbieri'... In
St.Truiden is een weddenschap
van 50.000 frank afgesloten of
Damiano nu al dan niet écht be-
staat. Ze kunnen hem nu zien op
de télévisionné, nietwaar, voila
madremadonna".

Vara herhaalt
televisie-serie
'Waaldrecht'

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - 'Het Peyton
Place van de VARA. Zo
werd de drama-serie 'Waal-
drecht' in de jaren zeventig
door de beroepskijkers
smalend genoemd, maar
het Nederlandse publiek
genoot met volle teugen. De
belevenissen van de bewo-
ners van het fictieve dorpje
Waaldrecht gingen er in als
koek. De VARA herhaalt de
serie vanaf zondag 19 fe-
bruari. Er zijn acht afleve-
ringen geselecteerd.

Die spottende benaming - 'Pey-
ton Place van de VARA'- was
wellicht begrijpelijk omdat de
verhalen zich, net als in de Ame-
rikaanse serie, in één plaatsje af-
spelen, maar niet terecht. 'Waal-
drecht' gaat voorbij aan de sui-
kerzoete romantiek van de Ame-
rikaanse 'soap' en biedt in plaats
daarvan de zo levensecht moge-

lijke belevenissen van personen
van diverse pluimage. Sociaal
drama, zich afspelend in zowel
het persoonlijke als het arbeids-
leven.

'Waaldrecht' kwam in het sei-
zoen '73-74 op het scherm. Vol-
gens Bea Brouwer van de drama-
afdeling van de VARA is er geen
echte reden om een deel van de
serie opnieuw uit te zenden.
„Omdat-ie zo oud kun je hem op

een gegeven moment gewoon
weer uitzenden. Er zit geen filo-
sofie of zoiets achter. We hebben
ook 'Oorlogswinter' herhaald. Er
is gewoon plaats in het schema
om iets te herhalenen dan kiezen
we iets uit dat al vrij oud is".

Qua vormgeving is 'Waaldrecht'
nu natuurlijk behoorlijk geda-
teerd, maar wat betreft de thema-
tiek gaat dat zeker niet op, meent
Bea Brouwer. „Je lacht je rot,

want de mensen lopen natuurlijk
in ouderwetse kleren rond, maar
deverhalen kun jezo in deze tijd
plaatsen".
Allerlei maatschappelijke pro-
blemen komen in de serie aan de
orde. Zo is er een aflevering over
een recidivist en is er aandacht
voor zaken als gastarbeiders, mi-
lieu-vervuiling en abortus. De
uitgesproken aanwezigheid van
dit soort 'kwesties' komt volgens
Bea Brouwer niet uit de tijd en
storend over. „Het is ook abso-
luut niet belerend. Het zijn ge-
woon verhalen met een bepaalde
strekking en personages die iets
overkomt".

Aan 'Waaldrecht' werkten zes
Nederlandse schrijvers mee: An-
ton Quintana, Kees Holierhoek,
Max Dendermonde, Frank Her-
zen, Henk van Kerkwijk en Dick
Walda. De afleveringen werden
geregisseerd door Nick van de
Boezem, John van de Rest, Joes
Odufré en Eimert Kruidhof. Van
de laatste is momenteel bij de
AVRO de serie 'De Wandelaar'
met Kees Brusse te zien.

show

Felice: 'Belgen krijgen van mij een beroerte'

Pseudo Italiaan legt met
kwis kijkers in de luren

redactie: harrie cremers

Van onze showpagina-redactie

MAASMECHELEN
Vlaanderen heeft een nieu-
we televisiester, die meteen
al voor het nodige rumoer
zorgt. Het is Felice Damia-
no, 'de kleine barbier' uit
Maasmechelen, die met een
tv-kwis op donderdagavond
bij de BRT de opvolger is
geworden van de naar de
VTM overgestapte Walter
Capiau. Zeg maar 'Hoger
Lager', want zo was de
naam van diens uiterst po-
pulaire kwis-, c.g. gokpro-
gramma. Felice Damiano -geboren en getogen in Bel-
gië - manifesteert zich als
een pseudo-Italiaan, die
'rap van tong' en als een
'spring-in-het-veld' voor de
tv-camera's verschijnt.
Vooral oudere kijkers heb-
ben moeite met het rare
taaltje dat Felice hanteert.
Zelfs de destijds naar België
geëmigreerde hitzanger
Rocco Granata (die van 'Ma-
nna') kan als Italiaan nau-
welijks iets begrijpen van
Felice's wartaal. Aleen de
Belgische pers is vrijwel
unaniem 'positivo' over Dré
Steegmans, want zo heet hij
volgens de burgerlijke
stand.

„Felice is dus mijn vriend, de
kleine barbier uit Maasmechelen
die met zijn optreden steeds een
hommage brengt aan Felice Ot-
tati van ijssalon Arlecchino", al-
dus Dré die je al enkele jaren op
zondagochtend bij BRT 2-Om-
'roep Brabant kon horen in het
programma van Luk Saffloer.
Daarin nam hij aktuele toestan-
den uit binnen- en buitenland op
de korrel. Felice ging ver, héél
ver: ministers en zakenlieden
kregen een flinke veeg uit de

«pan. Voor de dienst Amusement
van de BRT-televisie waren Feli-

«ce's spitsvondige humor en tem-
, perament 'geknipt' om hem te in-
viteren als kwismaster. Een spel-
*programma waarbij je de emo-
,ties de vrije loop kunt laten. „We

met het systeem van
" meerdere vragen, lopen wat heen
.en weer tussen de kandidaten
aan de desk en de videoscher-
men, gokken en maken grapjes.
Dat alles met een Italiaans getint
decor".

■"Ooit stond Felice op de planken
met het soloproject 'Ik lig volle-
dig in de knoop. Cabaret, absur-
diteiten. Verder was Felice ook
nog kelner in een koffiehuis en
nu dan tv-presentator.
Felice: „Die soloshow ging op de
fles ondanks dat ik met de groep
'Bockworkshop' de eerste prijs
van 'Cameretten' in Delft in de

o wacht sleepte. Weet je, de echt-

" genoten van de cabaretleden
"pendelden niet zo graag heen en
" weer. Van mijn jobalskelner heb
ik nooit spijt gehad. Je moet
overleven. Zeker wanneer je ar-

tistiek bezig wil blijven. Trou-
wens in zon koffiehuis komen
allerhande typetjes. Ik ben alert
op die zaken, de humor ligt op
straat. De tv-presentatie gaat me
goed af, misschien omdat ik
vroeger nauw was betrokken bij
het jongerenwerk. Theater en to-
neel blijven echter mijn oude
liefdes. Toen ik nog bij de Jezuie-
ten op school zat, droomde ik al
van het toneel. Ik was ronduit
slecht in sport, maar pakte al
mijn collega-studenten daarvoor
terug op de planken. Omdat deze
Felice volgens de Jezuieten een
te grotemond had - nu verdien ik
daar m'n geld mee - werd me

vriendelijk, doch dringend ver-
zocht een andere school op te
zoeken".
Of Vlaanderen grote komieken
heeft? Felice heeft daar zijn
eigen opvattingen over. „Humor
is een doodernstige zaak. De do-
sis humor is net zo belangrijk als
de kwis zelf. Daar wordt goed
over nagedacht. Je moet je inte-
griteit bewaren. 'Radeis' met Jos
de Pauw noem ik de 'Tijl Uilen-
spiegel' van nu. En wat dacht je
van Frank Dingenen, bekend
van 'Meester hij begint weer' en
liedjes als 'Maurice da's ginne
coureur, maar 'ne profiteur. Ka-
magurka en Herr Seele, die voor

de VPRO 'toffe' dingen mochten
doen en mijn medeschrijver Ka-
rel Vereertbruggen zijn mis-
schien minder bekende namen,
maar toch wel zeer groot in hun
aanpak van humor. Weet je, nu
lacht iedereen wel met Felice,
maar bij de Bockworkshop was
de humor vaak veel beter, ster-
ker".
Dré Steemans oftewel Felice
woonde heel wat jaartjes in
Maasmechelen, even over de
grens met Stem en Geleen. Maar
oorspronkelijk is hij afkomstig
uit Antwerpen. Zijn vader was
groothandelaar in- en exportvan
alcoholische dranken. Thuis had

Felice alleen maar zussen en het
vak van zijn vader zag hij hele-
maal niet zitten. Hij wilde zo vrij
zijn als een vogel in de lucht. Het
liefst zo ver mogelijk van huis
zijn en daarom zakte hij af van
Antwerpen naar Limburg.

Felice (Dré Steemans)

...„de dosis humor is net zo belangrijk als de kwis zelf...

Griekse ster dertig jaarzangeres

Nana Mouskouri
viert jubileum

Van onze showpagina-redactie
HEERLEN - Het is maar weinig
artiesten gegeven een wereldcar-
rière op te bouwen, die, na een
periode van dertig jaar nog
steeds stand houdt. Miljoenen
fans over de gehele wereld heeft
ze met haar gevoelige stem en
uitstraling weten te veroveren.
Het noemen van de voornaam is
meestal al voldoende om te we-
ten dat men het over Nana Mous-
kouri heeft. De in 1934 in Athene
en thans in Genève woonachtige
zangeres viert dit jaar haar 30-ja-
rig artiestenj übileum. Een ge-
beuren dat niet ongemerkt voor-
bü zal gaan, want Mouskouri
komt een aantal malen naar ons
land om op te treden tijdens tv-
shows. Een aantal gala's brengt
ze ook en opnieuw in de Bene-
lux. Data en plaatsen moeten
nog worden bekeken door haar
management.
Nana had altijd al het gevoel dat
ze een carrière in de showbusi-
ness zou maken. Haar vader be-
heerde een kleine openluchtbio-
scoop en elke dag na de laatste
voorstelling, wanneer haar vader
de lichten doofde, klom Nana al-
tijd eventjes op de bühne en
keek neer op de lege zitplaatsen.
„Het was een heerlijk gevoel

daar te staan in het maanlicht-
had altijd het idee dat ik zo »
wegvliegen", herinnert ze &
nog.
Een vriend van de familie, die!
troffen was door haar mo°
stem en muzikaliteit bood *haar zang- en muziekstudie
bekostigen, aangezien b°
ouders weinig geld hadden.
1951 ging ze op advies van 1-'
muziekleraar naar het Consep
torium van Athene. Ze besl^zich op jazz te oriënteren en P,
als big band vocaliste werker}'
een Grieks café 'Le Tzaki'. n
begon een grootse carrière-
eerste kennismaking van N*
Mouskouri met het Nederlan£publiek vond plaats in AmS',
dams toenmalige meest vo<
staande jazzclub 'The Blue N°L
Eén van haar toehoorders, de .
kende componist Maros H**Jdakis, was bijzonder onder de
druk en schreef tientallen c'I
sons voor haar, waarmee .
het Songfestival van Grie^,
land in 1960 en een songfes*1
in Barcelona won.

Dit werd de gelegenheid omiojj
de grenzen van griekenlafld J
kendheid te krijgen. Ze kf\p
vele aanbiedingen over de I 1 jj
wereld en trad veelvuldig opJJ
1961 kreeg ze voor haar eer',
single 'White roses of At" 1 p
haar eerste gouden plaat j
Duitsland, toen in een Pit-maanden tijd meer dan afiJ\half miljoen exemplaren vve^verkocht. Binnen een jaar vjj£
Nana Mouskouri naar de VJ
enigde Staten waar zij, op J
produktionele leiding van QjL'
cy Jones, haar eerste elpee *girl from Greece sings' opnal^»
Zoals gezegd kende een han .;"
vol Nederlanders Nana I°( jr
kouri al van haar uitstapjes I[l ,f
jazz, het grote publiek zou P*"'
1969 volgen met haar hit
enfant', gevolgd door nuin'1 ,-,
als 'Milisse Mou', 'Ni vivre-;
mourir', 'Quand tv chan f
'Why worry' en haar nummer
hit 'Only love'. ,#
Nana Mouskouri concerte ,j.
op de grootste podia ter «vver .
in de Royal Albert Hall in % jt
den, L'Olympia in Parijs epj
Carnegie Hall in New Vork-
misschien wel het beste en r° p
ste concert gaf ze toen ze n^t
jaar weer terugkeerde naar e$
geboorteland Griekenland .^)
optrad in het Herod
Theater aan de voet van de *^j^t*
polis met onder haar toehoor
de Griekse president Konsta
Karamanlis met naast zich d ,é\
nistervan cultuur en ex-zang
Merliha Mercouri. , s il\Zowel haar plaatopnamen *£ jjr
verkoop daarvan zijn talrU*' yf1

middels heeft Nana MouS* )(,r
over de gehele wereld zo n m
dige 200 gouden en platina^**-
ten in ontvangst mogen neij (̂l

Ze zingt en spreekt niet a pt
Grieks, maar ook Italiaans. $
gels, Frans, Duits, Spaan»^
sinds kort Nederlands op , ofl
recente LP/CD/MC 'A voice
the heart'. S

" Nana Mouskouri
.totnutoe mocht ze zon slordige 200 gouden en platina plate^f

ontvangst nemen...
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Het predikaat A zal in Limburg
slechts zijn weggelegd voor de
Heerlense of de Maastrichtse
schouwburg. Het bestuur van de
Stichting Cultureel Centrum Kerk-
rade vindt daarom dat de goede
akoestiek van het Wijngrachtthea-
ter moet worden uitgebuit. Omdat
de laatste tijd juist concertzalen
worden gebouwd, schroeven de
musici hun eisen op. Daarom, zo
zegt de stichting, moet de exclusivi-
teit van de theaterruimte en de faci-
liteiten van het gebouw optimaal
zijn ont de concurrentieslag met de
concertzalen aan te gaan. Daarom
ook moet het muziekaanbod uitge-
breid worden. De stichting denkt
onder meer aan jazz-muziek.
Ondanks het tekort van ongeveer
1,3 miljoen, waarmee de stichting
kampt, vindt het Cultureel Centrum
Kerkrade (Wijngrachttheater en Ro-
dahal samen) dat er geld vrij ge-
maakt moet worden om deze profi-
lering mogelijk te maken.

rette en ballet. Daartoe moet de or-
kestbak echter vernieuwd worden
hetgeen een investering betekent
van meer dan een miljoen gulden.
Momenteel wordt een onderzoek
gehouden naar de mogelijkheid om
dit te doen.

De aanpassingen van de theaters
kosten de gemeenten handenvol
geld. Heerlen heeft voor de renova-
tie van de schouwburg in totaal al
4,3 miljoen gulden op tafel gelegd.

Dat het Wijngrachttheater in Kerk-
rade in de muziek haar toekomst
ziet liggen, is niet verwonderlijk.
Niet voor niets noemt Kerkrade
zich de 'Klankstad. Het blijkt ech-
ter dat buiten het Wereld Muziek
Concours en het Orlandofestival de
behoefte van het Kerkraadse pu-
bliek aan klassieke muziek bedui-
dend minder is. „Veel meer belang-
stelling bestaat er voor populaire
muziek, show en amusement," al-
dus een notitie voor het bestuur van
de Stichting Cultureel Centrum
Kerkrade.

In de toekomst zal naast muziek - in
alle verschillende vormen - het
Wijngrachttheater ook dienst blij-
ven doen als bioscoop (op woens-
dag) en de bedoeling is dat er meer
aandacht besteed wordt aan kinder-
theater. Toneelvoorstellingen zul-
len in aantal worden teruggebracht.

Al langere tijd wordt er in Zuid-
Limburg 'getast' naar mogelijkhe-
den voor de kleinere en grotere
theaters om het hoofd boven water
te houden. De enige mogelijkheid
daartoe is een specialisatie. Zo wil
de stadsschouwburg van Heerlen
zich gaan toeleggen op opera, ope-

Specialisatie

Stichting De Nor vindt
cultuuraanbod te 'mager'

Plan voor oprichting 'Kultureel Platform'

Roebroek, voorzitter van Avioras,
een vereniging die zich bezighoudt
met het wel en wee van verschillen-
de vogels, heeft er een jaar of twin-
tig voor nodig gehad om zijn collec-
tie eenden bij elkaar te krijgen. Het
is zogezegd zijn levenswerk. „Met
een mannetje en een vrouwtje heb
je nog geen koppel. Je kunt pas
gaan kweken als ze bij elkaarpassen
en daar is soms jaren tijd voor no-
dig", zegt de kenner.

Dezelfde
Volgens Roebroek zijn het steeds
dezelfde dieven geweest die het gé-'
munt hebben op zijn vogels. „Een
kenner kan het niet zijn", meent
Roebroek, „want ze pakken maar
wat ze pakken kunnen. En daar zit-
ten heel gewone, maar ook heel
zeldzame dieren tussen. Ik had de
puzzel compleet. Nu zijn er enkele
stukjes kwijt die je niet zomaar
overal vandaan kunt halen".

De vijvers van Roebroek hebben in
het verleden al zes keer bezoek ge-
had van dieven. In totaal is hij onge-
veer veertig eenden kwijtgeraakt.

De schadevan de laatste diefstal be-
draagt rond de 5.000 gulden.

Van onze verslaggever
KLIMMEN - Serve Roebroek uit
het Voerendaalse buurtschap Ter-
maar is behoorlijk aangeslagen.
Voor de derde keer in een jaar tijd
stalen dieven een groot aantal een-
den uit zijn vijvers. In de nacht van
woensdag op, donderdg was het
weer raak.De watervogels beteke-
nen zijn lust en leven.
Na de diefstal van zijn gevederde
vrienden in maart en augustus vorig
jaar liet Roebroek een hekwerk vanmeer dan twee meter hoog om zijn
tuin optrekken om ongewensten af
te schrikken. Tevergeefs. Inmiddels
heeft hij een Mechelse herder aan-
geschaft en wordt het hekwerk bin-
nenkort electronisch beveiligd.
Roebroek heeft een flinke beloning
uitgeloofd voor degene die hem
door een tip zijn eenden kan terug-
bezorgen.

Theater profileert zich ten opzichte van schouwburgen

Meer muziek in 'Wijngracht'

Loslopende hond onder auto
OIRSBEEK - De personenwagen van Maastrichtenaar R.O. raakte giste-
ren om 12.30 uur zwaar beschadigdtoen een loslopende hond plotseling de
Provinciale weg in Oirsbeek overstak en onder de auto terecht kwam.
O. kwam met de schrik vrij, de dierenambulance ontfermde zich over d§
hond.

Van onze verslaggever
HEERLEN- Stichting De Nor heeft
het initiatief genomen tot het op-
richten van een Kultureel Platform
in de Oostelijke Mijnstrejek. Dat
platform moet nog deze maand ge-
formeerd worden. De stichting acht
het initiatief noodzakelijk omdat
Heerlen als Kultureel Centrum vol-
gens haar hevig teleurstelt. Het is de
bedoeling dat eind '89 een Kultureel
Manifest voor de jaren negentig
wordt vastgesteld.

De Nor is niet karig in het leveren
van kritiek op het culturele leven in
Heerlen. Volgens de stichting heeft
een hoop mensen een grote hekel
aan het centrum. Als voorbeelden
noemt De Nor de parkeerbonnen,
de slechteontsluiting, het woud van
verkeerslichten, de slechte bereik-
baarheid en het ontbreken van wer-
kelijke topvoorzieningen.

Nachtclub
De stichting laat weten zelf op zoek
te gaannaar mensen diein hetverle-
den te kennen hebben gegeven zich
zorgen te maken over de 'culturele
woestijn' in dit gebied. In principe
kan iedereen zich aanmelden bij de
Nor. Er zal gewerkt worden 'zonder
aanziens des persoons en zonder
respect voor bestaande competen-
ties of lange tenen.

Overigens spreekt de stichting van
cultuur in de breedste zin des
woords. „In het pakket hoort een
nachtclub evengoed thuis als een
schouwburg".
Wanneer het nog sponsorloze Kul-
tureel Platform echt van de grond
komt, is het de bedoeling dat in de-
cember een programma gepresen-
teerd zal worden aan de betrokken
overheden, instellingen en bedrij-
ven.

volle evenementen als de Parade,
het WMC en Pinkpop. Maar on-
danks hun grote betekenis bieden
deze festivals geen oplossing voor
het gebrek aan dagelijkse en klein-
schalige behoeften".
In het manifest dat de stichting wil
opstellen moet een opsomming ko-
men van alle recreatieve en culture-
levoorzieningen die gewenst zijn in
Oostelijke Zuid-Limburg. De stich-
ting ziet voor het platform tevens
een taak weggelegd om aan te geven
wie verantwoordelijk is voor het
handhaven en uitbouwen van deze
voorziening.

TreilTig
„Naast bioscopen, cafés, een amuse-
mentshal en een schouwburg be-
staat er slechts een mager aanbod
van aktiviteiten op het gebied van
cultuur die in elke andere stad van
enige omvang wél te vinden zijn",
meent de stichting.

Ook in de andere steden van de re-
gio, Brunssum, Kerkrade en Land-
graaf is het volgens de stichting
treurig gesteld met het cultuuraan-
bod. De voorzieningen die er zijn,
noemt De Nor niet stabiel genoeg.
„Wel bestaan er de grote en waarde-

(ADVERTENTIE)

ipipiaiaaiiß
Daar zijn wij alweer met onze alombekende

INRUILACTIE
Uw gebruikte meubelen zi|n geld waard U wordt vrijblijvend gehaald

Eventueel gemakkelijke betalingsvoorwaarden

MOONEN B.V.
Meubelfabriek en Woninginrichting

Houtstraat 24. Klimmen tel 04415-1204

Veel verdriet om
gestolen eenden

Serve Roebroek loofl flinke beloning uit

Parochie
pp, c*an een Jaar zijn pos-
'd ? en Frans Mulders

Jheide bezig met het ver-
""■ van materiaal voor
I ter gelegenheid

*-1 150-jarig bestaan van
°chie. Alle archieven van

[J^hie, maar ook andere
I ''en u>orden nauwkeurig

g?'o2en op wetenswaardig-
jy■ Slreekhistoricus J. Hoen

erbeek zal in het boek een
l schetsen van de perikelen
j*1 °ntstaan van deSt. Cor-

en de bouw van
r-j(Ste 'cer'c- Maar natuurlijk
B üofc het verdere wel en
( an de kerkgemeenschap
'J^ergeten. De totstandko-

"an de Corneliusparochie
U J een groot deel te danken
ie Persoonlijke inzet vanpoorters van 'de gehucht
QfJheide', zoals het vroeger
)^lClële stukken stond. Op
)ut LVan d*e overweging

~' het boek de titel 'Vier
jj ■ Ze}f. Het boek verschijnt
riCe

,Un' als deparochie daad-
rx «rt l$: ket 150-jarig bestaan

n , Wie nu reeds intekent,
ijg *l boek voor 25 gulden
l- n3 naderhand gaat het 30
l^1 kosten. Intekenen kan

van 32 gulden
I 'ei-T^-f verzendkosten) op gi-

Ihu 9 1042486 t.n.v. kerk-
i^ r St. Cornelius Heerler-
l"ib onc*"e," vermelding jubi-

Valentijn
I iqj. uit Amerika overge-

fenomeen is de Valen-
fi daQ9 °P 15 februari. Het is
\n om vrienden en vrien-

ate eens extra in het zonne-
\\^etten. Een soort alterna-. Oh„ ader- danwei moederdag
I i^^enwonenden van gelij-- f l dus. Maar ook ieder an-
Ikri^ n een vriend danwei

iQf lri taten blijken dat hij
4' hr7anwelzij hem, hij hem oj
'i\\Q T. (even opletten), welH V vJndt. Kaarten sturen is
jBliejl^ka een heel geliefde be-
f^r a rond Valentijnsdag,
j^l^fP bosje bloemen is ook
thg en een klein cadeautje
j in Grote cadeaus
ftg J 3 Valentijnsdag taboe.
?fc«?v OTn de geste, niet om
JU Maar goed, taboes
lU., u,?.111 doorbroken te lüor-

«J 2ijn benieuwd.

Koude
«er,. - -"1 föl wij hier genieten

" z^e-ochtige temperatu-
%. k rrLen in Canada bijvoor-

fkSn eïend en bibberend in de
\rf hopend dat het toch als-
\ c, niet kouder mag wor-
Vq n student te Tilburg,.
Ü Si r̂sPr°nkelijk afkomstig
*'stQ Velveld, loopt momen-Vq e in Canada. De laatstee WCtn zVn ouders vermeldt[Vj^o-crtting dat het kwik
feL zol dalen tot om-
Nde„ e6O graden Celsius.
f*Tbi maar " schrijft zoon-
Uigj i- >JJou, waar de koude
fa 0

9°ed voor is," dachten
S£aers. Maar de koude
i o° i n*et ec^lt vee^ invloed
hi van de zoon
Ni g-Z^en. Bij nader inzienbibberen maar.

Gelijk
.<iet f.<H i?»opoTnt niet vaak voor, dat
foler nden briefaan de ge-
\zn a°-d op vrijwel alle
Sk u instemming krijgt.
%^ °rden de verzoeken en
J^Oeji n9en ter kennisgeving
?<l«-nao'nen en verdwijnen
?i 'ut, Uan de bestuursta/el.'It 'e basisschool De Door-
"3 'Is i^e Kerkraadse wijk

n deze week wel. In
tis Jn Commissie voor onder-3>eri oest wethouder Cap
jMt er. toegeven dat de

lJst voor de gymzaal
h^Q-l °rf' e schoonheid van
kNilfi die veelvuldig wordt
V^a alt te9ew' Het onder-
C*""«O *rf mo-teriaal is diep-
st en' P beroino is niet op
V "iet 2i*'Tl ur9ente klachten
C-*va o-anwezige materiaal,l <U> Veel kapot is. Omdat
C% een ouder-
mi!' 's k^u al twee maanden
h '«JöpP-i1 men nu uit naar
ISte ta £ vervanger. Zijn
t)i °rcle aJc is de gymzaal weer
ftSi>en brengen. Brieven

1 toni, aan gemeenteradench vel effect dus.

Van onze verslaggever
KERKRADE - Het Wijngrachttheater in Kerkrade gaat zich
in de toekomst meer toeleggen op muziek. Directrice Arme-
marie Schipper heeft dit donderdag meegedeeld tijdens een
commissievergadering in Kerkrade. Het theater zoekt naar
een eigen identiteit omdat het predikaat 'A-categorie', voor
culturele podia van naam, geen haalbare kaart is voor het
Wijngrachttheater.

'Fair Play' zelf verbaast
over beroepsprocedure

Van onze verslaggever
KERKRADE - Met grote verba-
zing lazen de directeuren John
Janshen en Chris Hahnraths
woensdag in de krant dat hun be-
drijf Fair Play de gemeente
Landgraaf voor het College van
Beroep voor het Bedrijfsleven
had gedaagd. „We hebben ons al-
lang neergelegd bij het besluit
van Landgraaf om ons te weige-
ren. Procederen heeft helemaal
geen zin. Ik dacht danook dat we
die zaak afgeblazen hadden,
maar er moet ergens iets misge-
lopenzijn", zegt Chris Hahnraths
half glimlachend, half hoofd-
schuddend.

De Verordening Speelautoma-
ten in Landgraaf is dusdanig dat
alleen twee campings meer dan
twee automaten mogen plaatsen.

„Landgraaf heeft die verorde-
ning wat snel gemaakt en zich te
zeer gericht op de al bestaande
situatie. Maar zeg nou zelf, twee
campings bestempelen als 'amu-
sementshal', dat kan toch niet!",
aldus Hahnraths.

In de Ontmoeting op Zaterdag
op pagina 15 kunt u kennis ma-
ken met de mannen achter een
snel groeiend Kerkraads bedrijf
in de amusementsindustrie.

# Directeur John Janshen bij een gokappa-
raat dat model staat voor de proporties die zijn
bedrijf inmiddels heeft aangenomen.

Foto: DRIES WIDDERSHOVEN

" Serve Roebroek bij zijn vijver, waar deze week weer een aantal eenden uit werd gestolen.

_^
Foto: FRANS RADE

Straat blijft
open voor

vrachtverkeer
Van onze correspondent

SCHIMMERT - De Raad van
State heeft bepaald dat deKos-
ter Jacobsstraat in Schimmert
niet gesloten hoeft te worden
voor vrachtverkeer. De heer J.
Simons die aan genoemde
straat woont, had hierom ge-
vraagd. Toen de gemeente
Nuth niet aan zijn verzoek vol-
deed, stapte hij naar de Raad
van State waar hij nu dus nul
op 't rekest heeft gekregen.

De weg tussen de Remigius-
straat en de Knolwei in Schim-
mert zou vrij van vrachtwagen-
verkeer blijven tot 1 januari
1990, had de gemeente gezegd.
Later kwam de gemeente op
die toezegging terug vanwege
de verkeersveiligheid omdat
het vrachtverkeer ging draaien
of achteruitrijden.
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Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat, in volle
overgave aan Gods heilige wil, van ons is heenge-
gaan, voorzien van deh.h. sacramenten, mijn lieve
man, onze goede en zorgzame vader, schoonvader,
opa, zwager, oom en neef

Hubert Joseph
Packbier

echtgenoot van

Maria Antonia Vrpomen
op de leeftijd van 82 jaar.

In dankbare herinnering:
Wijnandsrade: M.A.Packbier-Vroomen

Nuth: Tiny Gardeniers-Packbier
Martin Gardeniers

Simpelveld: Jeanny Wierts-Packbier
Jo Wierts
Serve, Paul, Noël

Wijnandsrade: Frans Packbier
Weustenrade: Bep L'Ortije-Packbier

Hub L'Ortije
Erie, Frank

Mechelen: Martin Packbier
Mariêtte Packbier-Pleijers
Ankie

Eys: Wiel Packbier
Mia Packbier-Drooghaag
Sandra, Mark

Etenaken: Felix Packbier
TonnyPackbier-Piters
Familie Packbier
Familie Vroomen

9 februari 1989
Swier 68, 6363 CN Wijnandsrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 14 februari om 11.00 uur in de St.-Stepha-
nuskerk te Wijnandsrade, gevolgd door de begrafe-
nis op de begraafplaats Oudenbosch.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Maandag as. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in een
der rouwkamers van De Universele, Hoofdstraat
100, Hoensbroek; gelegenheid tot afscheid nemen
dagelijks van 14.00 tot 15.00 en van 19.00 tot 20.00
uur, zondag alleen van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t ~~
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij hem moeten
missen, delen wij u mede, dat toch nog onver-
wacht, in de leeftijd van bijna 28 jaar, is overleden,
onze lieve zoon, kleinzoon, broer, zwager, oom en
neef

Cor Bisschops
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Landgraaf: P.J.L. Bisschops
M.A. Bisschops-Jaspers

Landgraaf: P.H. Bisschops
A.T. Bisschops-Wol ters
Mandy
Familie Bisschops
Familie Jaspers

6373 BT Landgraaf, 9 februari 1989
Doornkampstraat 18
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 13 februari as. om 12.00uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwenha-
gerheide, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Cor wordt bijzonder herdacht in de avondmis he-
den, zaterdag 11 februari, om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.00 uur tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven, is heden, in
de leeftijd van 83 jaar, van ons heengegaan, mijn
lieve moeder, onze oma, zus, schoonzus, tante en
nicht

Gertrudis
Eijkenboom

weduwe van

Lambertus van Hoesel
Namens de familie:
H.J. van Hoesel

Sittard, 10 februari 1989
Corr.adres: Houtstraat 68, 6127 EE Grevenbicht
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 14 februari as. om 11.00uur in de kerk van
de H. Catharina te Grevenbicht, met aansluitend
crematie in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Maandag om 19.00 uur avondwake in voornoemde
kerk.
Mam is opgebaard in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Sittard; dagelijks bezoek van 17.30 tot
19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig .te be-
schouwen.

Met diep leedwezen geven wij kennis van het
overlijden van onze oud-directeur en oud-
commissaris de heer

J. van Keulen
Ons medeleven in deze droeve dagen gaat uit
naar zijn echtgenote en kinderen.

Directie en personeel
Ciba-Geigy Ten Hom b.v.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is om iedereen per-
soonlijk te bedankenvoor de overweldigende
blijken van medeleven welke wij mochten
ontvangen bij het overlijden van mijn lieve
man, onze zorgzame vader, zoon, schoon-
zoon, broer, zwager, oom en neef

Bert van der Laak
betuigen wij langs deze weg onze oprechte
dank. Het was voor ons een grote troost.

Elly, Mare en Inge
Familie Van derLaak
Familie Swelsen

Heerlerbaan, februari 1989

POLLEFERTORE

1964 m&r 198$—————— Hl. ~*** g. . -Rw ft*"1 ■BH

REUNIE
op zaterdag 27 mei 1989

in verpleegkliniek "KLEVARIE" te Maastricht ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van het opleidingsinstituut "de
POLLEFERTORE". ,
Wij nodigen hiertoe uit:- oud-bewoners en -medewerkers v.d. Pollefertore;- oud-cürsisten v.d. opl.Ziekenverzorging, Bejaardenverzorging

c.g. -hulp en B-verpleging;- oud-docenten van deze opleidingen.

Om een inzicht te krijgen in het aantal deelnemers verzoeken
wij u onderstaande coupon vóór 1 maart 1989 in te zenden.

Ik kom met/zonder partner op de reünie op 27 mei.

Naam:
Adres:
Postcode: Woonplaats:

In gefrankeerde enveloppe adresseren aan:
Reüniecommissie Pollefertore
Polvertorenstraat 4
6211 LX Maastricht

U kunt ook bellen van 13 t/m 17febr. v. 9.00-12.00 u. op
043-215274. Om in de kosten tegemoet te komen verzoeken wij
u een bijdrage van ’ 10- p.p. over te maken op banknr.
85.81.03.303 of postrek.nr. 1035482 t.n.v. verpleegkliniek
Klevarie onder vermelding: reünie.
Na ontvangst van uw bericht en uw
bijdrage zenden wij u een programma toe.

J
s

Begrafenis- en krematieverzorging
HEERLEN e.o. HOENSBROEK e.o;
v.h. CROMBACH /x-^jr-V-kP^

Zekerheid voor een Waardig Afscheid ,
Een stijlvolle en zorgvuldigebegeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen ten**
Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Begrafenis- enkrematieverzekeringen.
Tevens verzorgingvan komplete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.
Heerlen e.o. üü , ,
Oliemolenstraat3o-Postbus27ss SSS HoeilSDroek CO.
6401 DG Heerlen -TeL 045-714427. mnvA cuwstraal *18 , 1(rt)
Waarin opgenomen: I.G. Boon. Tel. 045-416814. WuiïMWk 6«1 "Hoensbroek - TeL 045-211^
DAG EN NACHT BEREIKBAAR. WWJiïA " "^BEREUÜ,AAK-
J.S. Post, gedipl. uitvaartverzorger. 4fl..

Transcendente medidatie
Voor ALLES beter uitgerust.

I TM: geeft rust dieper dan slaap.
I TM: lost diepgewortelde stress en spanningen op.
I TM: geeft helderder denken en doeltreffender handelen.
I TM: verlicht slapeloosheid, normaliseert bloeddruk.
I TM: geeft meer energie, zelfvertrouwen, stabiliseert.
I TM: is een eenvoudige ontspanningstechniek en wordt 2x per dag

beoefend gedurende 15 a 20 min. in een comfortabele stoel.

J Vrijblijvende informatie-avonden:

I Brunssum: Nuth: Maastricht:
■ Dr Brikke Oave mw. Postel Alexander Battalaan "**■ Lindeplein 5 Europalaan 3 Dinsdag 14 februari
■ Maandag 13 februari Dinsdag 14 februari
■ Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis.
| Inlichtingen: 045-241385 / 043-252610 '"*k--———— —"—■—-H

f
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hij voor ons is geweest,
delen wij u mede dat God tot Zich heeft genomen, in de leeftijd van 82
jaar, voorzienvan het h. sacrament der zieken, mijn lieveman, onze goede
en zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

Sjeng Schmitz
, ridder in de orde van Oranje-Nassau

echtgenoot van

Elly Schmitz-Visschers
Geleen: mevrouw E. Schmitz-Visschers
Geleen: Truusje en Gerard tenDam-Schmitz

Terneuzen: Anny en Ben Lagerwey-Schmitz
Limbricht: Miep en Harry Schmitz-Schepers

Dino, Julien, Emile, Gaston
Reuver: Sandra en Marcel Nohlmans-ten Dam

Didier
Amsterdam: Mare ten Dam

Utrecht: Caroline ten Dam
Delft: Erie Lagerwey

Utrecht: Stefan Lagerwey
6166 AB Geleen, 10 februari 1989
Beekhoverstraat 49
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op dinsdag 14 februari om
10.30 uur in de kerk van deH.H. Marcellinus en Petrus te Oud-Geleen, ge-
volgd door de crematieplechtigheid om 11.45 uur in het crematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Liever geen bezoek aan huis.
Avondwake maandag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcentrum van Dela,
Vouershof 1 te Geleen; bezoek op zaterdag en zondag van 14.00 tot 15.00
uur, maandag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, deze annon-
ce als zodanig beschouwen.

Hij diewij liefhaddenen verloren,
is niet meer waar hij was,
maar is altijd waar wij zijn.

Voor hem een zegen, voor ons te vroeg, is hedennacht van
ons heengegaan,mijn dierbareman, onze zorgzame vader
en lieve opa

Jaques Mobers
* 27 augustus 1906 t 9 februari 1989
echtgenoot van

Josephine Demandt
J. Mobers-Demandt
Lia en Wim Courage-Mobers
Lars, Björn
Riet en Franz Doetsch-Mobers
Robert, Sacha
Ton en Anke Mobers-v.d. Weyden
Kim, Niels

Baenjehof 19, 6131 LA Sittard
De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden op
maandag 13 februari om 10.30 uur in de kerk van het H.
Hart van Jezus te Sittard-Overhoven, waarna de begrafe-
nis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de
Wehrerweg te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schrif-
telijk condoleren.
De avondmis zal worden gehouden op zondag 12 februari
om 17.30 uur in dekerk van St.-Petrus (GroteKerk) te Sit-
tard.
Er is gelegenheid tot afscheidnemen in derouwkapel van
het Maaslandziekenhuiste Sittard, dagelijksvan 17.30 tot
19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zen-
den, deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten
hebben, geven wij u kennis van het feit dat wij heden afscheid hebben
moeten nemen van onze lieve, zorgzame moeder, grootmoeder, over-
grootmoeder, schoonzus en tante

Johanna Margaretha
Christina Crombach

sinds 24 april 1977 weduwe van

Hendrikus Cornelius Petrus
Michael Trommelen

Zij stierf op de leeftijd van 88 jaar.
Heerlen: C.J.G. Trommelen

J.M.A. Trommelen-Übben
Bunde: M.J.G. Bollen-Trommelen

L.A.G.M. Bollen
Maastricht: Rob Bollen
Roermond: Peter en Mirjam Cilissen-Bollen

Manon en Justin
Familie Crombach
Familie Trommelen

5 februari 1989
Corr.adres: Vrusschemigerweg 11, 6417 PB Heerlen
De plechtige uitvaartmis heeft in familiekring op vrijdag 10 februari jl. in
de H. Moeder Annakerk te Heerlen plaatsgevonden.
Moeder werd begraven op de begraafplaats te Imstenrade.

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken die, op
welke wijze dan ook, blijk van medeleven
heeft getoond bij het overlijden en de begra-
fenis van mijn lieve man, onze goedevader en
opa

Albert Dragstra
Tevens maken wij van deze gelegenheid ge-
bruik om dokters en personeel van het zie-
kenhuis en van Schuttershof hartelijk te be-
danken voor de goede verzorging.

H. Dragstra-Westerduin
kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
Woorden schieten eigenlijk te kort, maar toch wil-
len wij u allen langs deze weg van harte bedanken
voor uw bloemen, uw kaartje, uw persoonlijk
woord of gewoon uw aanwezigheid bij het overlij-
den en de crematie van

Toon Berg
Hij was kennelijk niet alleen voor ons zo bijzon-
der ...

Henny Berg-Sluymers
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, februari 1989

4- Frederika Noya-Pattinama, 77 jaar, we° jf
t van E. Noya, Kast. Malborghstr. 43, 604^Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal ée^iden worden maandag 13 februari om 11.00 J.

de parochiekerk van de H. Thomas te Roerm I
t cA

tJan Heber, 71 jaar, echtgenootvan Toos v j.Pater Dr. Neijensstr. 3, 6097 CX Heel. De P'^l (
ge uitvaartdienst zal gehouden worden maano y
februari om 10.30 uur in de parochiekerk va
Stephanus te Heel. Pi*vst Maria Smeets, oud 80 jaar, weduwe van », a *Janssen, 6243 CE Geulle, Westbroek 12, 6i* i ,
Geulle. De uitvaartdienst zal worden gehouö^fl1-,
maandag 13 februari om 10.30 uur in de St"
nuskerk te Geulle. Er is geen condoleren. r

t i
4. Jacobus Muijtjens, oud 66 jaar, echtgeno0rf '' Margaretha Steiger, 6222 BL Maastricht, P „o*
hemweg 39. De uitvaartdienst zal worden s^r»denop'maandag 13 februari om 11.00uur in. ö«■ jjf''
van St.-Jan de Doper te Limmel-Maastricht-
geen condoleren. t

MJ^P uitvaartverzek^vDVfa VOORKOMT Z^/
' udAl meer dan 40 jaarvertrok

045-251200

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij de begrafenis van mijn
lieve echtgenoot en vader

Wiel Curvers
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

G.R. Curvers-van Burg
kinderen en kleinkinderen

Op 18 februari as. is het een jaar geleden datwij af-
scheid hebben genomen van onze lieve moeder

Lena
Beurskens-Vogels

Ter intentie van haar zal de jaardienst gehouden
worden op zaterdag 18 februari as. om 10.00 uur in
het kerkje te Asselt (Swalmen).

Kinderen Beurskens

Daar het voor ons onmogelijk is iedereen persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van belang-
stelling bij het overlijden van

Louis Motké'
betuigen wij langs deze weg onze oprechte dank.

Mevr. Motké-Koreman
Kinderen en kleinkinderen

DANKBETUIGING
Hartelijk dankau da directie postkantoor Heerlen,

collega'! en ond-collega's, familie en kennissen voor de
planten, bloemen, brieven, kaarten en fijne kado's. t

Was een onvergetelijke da|.
Juliette Willems

Valkenburg, februari 1989
"7939 St.-Gerlacn «7

t
]Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,. dat alles voor hem betekende, geven wij met droef-
" heid kennis dat, toch nog onverwacht, van ons is
" heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
' broer, zwager, oom en neef

Wim Verreek
echtgenoot van

Ellie Rongen
Hij overleed op 55-jarige leeftijd in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Chèvremont: Ellie Verreck-Rongen
Bettina
Frank en Cécile
Familie Verreek
Familie Rongen. 6463 BN Kerkrade, 10 februari 1989

1 Prinses Irenestraat 41
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden

woensdag 15 februari as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van St.-Petrus Maria ten Hemelopne-
ming te Chèvremont, waarna aansluitend de cre-
matie in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot

[ schriftelijk condoleren.
Wim wordt bijzonder herdacht in de avondmis van. dinsdag 14februari as. om 19.00uur in voornoemde

_
parochiekerk.

| Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-

" tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145, Chèvremont, dage-

" Ujks van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.

" Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
" lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
r wen.

■—i«^—

i Op vrijdag 10 februari 1989 overleed onze mede-
-1 werker en collega, de heer

W.G.P. Verreek
' Wij zullen zijn inzet en kollegialiteit missen.

Direktie en medewerkers van de Dienst
Verkeersongevallenregistratie te Heerlen

t
Bedroefd om zijn heengaan, dankbaar voor zijn
werkzaam en voorbeeldig leven, geven wij ukennis

\ dat heden plotseling van ons is heengegaan, mijn. lieve man, onze goede en zorgzame vader, schoon-, vader, opa, zwager, oom en neef

Karl Zurek
echtgenootvan

Nelly Cillekens
op de leeftijd van 79 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Nelly Zurek-Cillekens
Hoensbroek: Sjef en Corrie

Zurek-Romeijn
Pascal

Nuth: Ellie en Theo
Jacobs-Zurek
Nicolle en John
Chantal en Ed

Hoensbroek: let en Luciën
Schoonbroodt-Zurek
Leon, Jean
Familie Zurek
Familie Cillekens

9 februari 1989
Marktstraat 59, 6431 LL Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 14 februari om 11 uur in de dekenalekerk
van St.-Jan Evangelist te Hoensbroek, gevolgd
door de begrafenis op de centrale begraafplaats aan
de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Maandag as. om 19.15 uur avondwake in de kleine
St.-Jan aan de markt.
Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in een
der rouwkamers van De Universele, Hoofdstraat
100, Hoensbroek; gelegenheid tot afscheid nemen
dagelijksvan 14tot 15uur en van 19 tot 20 uur, zon-
dag alleen van 14 tot 15 uur.
Voor vervoer naar en van de begraafplaats is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-» heven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van
deelneming, ons betoond bij het overlij-
den en de begrafenis van mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, dochter, schoondochter,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Jacoba van Loon
echtgenote van

Kornelis Hoekzema
betuigen wij u onze oprechte dank.

K. Hoekzema
Martha en Jan de Wit-Hoekzema
Martin Hoekzema
Rina en Rik
Braamse-Hoekzema
Richard, Ramona, Michel
Familie van Loon
Familie Hoekzema
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MIA
Sarah gezien

Mam/Oma
gefeliciteerd

Jo
Ton - Ilona

Léon - Gaby
Tamara - Ricky
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GD
112.02.1959* 12.02.1989: PROFICIAT
[PAP en MAM
(Jupie en Fuutje)

mit uch 30-joarig
| HUWELIJKSFEEST

die drie van uch
mit aanhang



HEERLEN - De Duitse doua-
ne heeft in 1988 tijdens contro-
les in het 110 kilometer lange
grensgebied tussen Düssel-
dorf en Keulen voor een be-
drag van 2 miljoen Mark aan
drugs in beslag genomen. On-
danks een vermindering van
25% aan grenspersoneel wer-
denvorig jaar bij 718 controles
meer dan 1000 drugsmokke-
laars aangehouden.
Die balans is opgemaakt door het
hoofdgrenskantoor Aken-Noord.
Tot het werkgebied behoren 14
grenskantoren. Tijdens de controles
werden 62kilo hasj, 1071 gram hero-
ïne, 525 gram cocaïne, 2080 gram
amfetamine enkleine hoeveelheden
LSD en methadon inbeslaggeno-
men.
In 233 gevallen kon de douane pas
na een zeer grondig lichamelijke on-
derzoek drugs vinden.
Vorig jaarwerden aan de Duits-Ne-
dërlandse grens 43 personen aange-
houden met munitie en/of wapens,
waaronder 41 pistolen, enkelerevol-
vers en machinepistolen.

Gisteren presenteerden de Kamers van Koophandel de florissante
cijfers uit een enquête onder de Limburgse bedrijven over het voor-
bije jaar, waarmee die lijst aangevuld kan worden: meer investe-
ringen, meer export, meer winstgevende bedrijven. Daarnaast zijn
de verwachtingen van de Limburgse ondernemer ook voor dit jaar
zéér hoog gespannen. Kortom, het optimisme over de economi-
sche bloei lijkt niet te temperen en dat hoeft ook niet. Dat optimisme
is gegrond en er is ook geen aanleiding om te gaan waarschuwen
voor mogelijke slechtetijden. Limburg is onmiskenbaar uit een diep
dal gekropen en daar mag iedereen blij mee zijn.

Het betere economische tij geeft tevens ruimte om het klimaat in
Limburg op meerdere fronten te gaan versterken. Werkgelegen-
heid is niet meer het alleen zaligmakende argument vóór besluiten
over nieuwe economische activiteiten. Daarvan getuigt al de visie
van Gedeputeerde Staten, die - nu het goed gaat met Limburg -meer waarde hechten aan het plateau van Margraten dan aan de
werkgelegenheid bij Enci. De aanmerkelijk verbeterde rende-
mentspositie van de Limburgse bedrijven betekent meer armslag
voor de zorg voor het milieu, want dat begint zo langzamerhand
een schaars goed te worden. En schrijven de economische wetten
niet voor: alles wat schaars is, is duur?

Uit de gestegen winsten kunnen bijvoorbeeld milieuvriendelijke
projekten worden gefinancierd, of de scholing van werkelozen
voor milieutechnische beroepen. Gezien de verloedering van het
milieu belooft de milieutechniek een sector te worden waarin geld
te verdienen valt, en dat moet de rechtgeaarde ondernemer toch
aanspreken.

H.B.

Wekelijks
50 kg hasj

'Natte' ijsvloer
in Glanerbrook

" Dweilen op de ijsvloer in Glanerbrook

VENLO - De gele vrachtauto's met
het opschrift 'Nooit Gedacht' ston-
den gisterochtend op industrieter-
rein Grote Boller in Venlo klaar om
richting Bocholtz te rijden, waar de
grensovergang zou worden geblok-
kerd. De wagens stonden gistermid-
dag nog steeds bij het eethuisje op
het industrieterrein. Tot groot ge-
noegen van de chauffeurs, in dienst
bij Frans Maas en Nedloyd Road
Cargo in Venlo, diehet bereikte ak-
koord tussen bonden en werkge-
vers al danniet met eenkoele dronk
beklonken. De stakingen bij Frans
Maas, Nedloyd, Trio en C en S in
Geleen haddeneen nieuwe CAO op-
geleverd.

De chauffeurs waren gistermiddag
bijeengekomen om de overeen-
komst, na tien dagen staken, te vie-
ren bij het eethuisje dat al die tijd
open was voor de stakende chauf-
feurs. Er heerste een ontspannen
sfeer op het industrieterrein. „leder-
een is blij dat de staking voorbij is.
Tien dagen posten aan poorten gaat
jeniet in de koude kleren zitten. De
druk is gelukkig van de ketel", ver-
telt een opgeluchte FNV-districts-
bestuurder Jelle Krol. Hij had die-
zelfde middag nog een gesprek met
werkgevers over het tijdstip dat
weer gewerkt gaat worden als de le-
den zondag officieel 'ja' zeggen te-
gen het akkoord.

Paul Jansen, secretaris van de afde-
ling Limburg van de Vervoersbond
CNV kijkt met tevredenheid terug
op de samenwerking met broer
FNV. „We hebben allemaal gestre-
denvoor hetzelfde doelen dat is be-
reikt." Het vakbondstweetal heeft
de voorbije dagen hun leden ge-
steund waar dat kon. Het eethuisje,
dat gerund wordt door een oud-
chauffeur, fungeerde als een soort
crisiscentrum waar iedereen dagen
nacht terecht kon. Jelle en Paul zul-
len evenals de chauffeurs weer moe-
ten wennen aan gewone nachtrust.
„Dat is maar goed ook, want ik be-
gon me al een mol te voelen", zegt
de FNV'er lachend.

„Wij kunnen nu carnaval gaan vie-
ren", vertelt een chauffeur van
Frans Maas. Hij heeft er geen mi-
nuut spijt van gehad dat de staking
roet in het carnavalseten gooide.
„Het was nodig om onze stem te la-
ten horen. Carnaval kan volgend
jaar weer gevierd worden. Met de
stakingkon niet gewacht worden."

Chauffeurs klinken op bereikt akkoord in Venlo
" De staking is voorbij. Bij het eethuisje op het industrieterrein Grote Boller wordt nog nage-
Praat . Foto: JAN PAUL KUIT

** Di>RICHT - De Vereniging
"rier, ecteuren van Overheidsor-

-1 hOüH°r Sociale Arbeid (DIVO-
"""Sr»* 1- Ben 9 juni haar jaarlijks
*thet 'n het MECC in Maastricht.
""■W °°g op het wegvallen van de
4 gekÜe ganzen in 1992 is als the-"sozen: "Zorg in Europa".

Congres
DIVOSA

«*ker M~lr J-Dykstra, stafmede-
'""oon van het proefstation
lf*bru rd ? n Zeist, zal donderdag
idgfjri ri de algemene ver-ng v

g van de Limburgse Vereni-
'6r jj

n Vleesveehouders spreken
1iw», v°ederproeven voor vlees-
s>

OIJ H *^.?ngen, secretaris van de
atitjjj «-*erij corrirnissie van het
«*nat°uWschap, weidt over de pro-
todii n.. van de rood- en witvlees-
c vUct»e uit.
't g gadering wordt gehouden in<beoi ee nschapshuis te Baexem81I«t om half twee.

Meesveehouders
benieuwdnaar

voederproeven

L Vervolg van pagina 1

ibberf jde politiewoordvoerder
ilitie Westduitse douane en
**elni?ntdekt dat de Venlonaren
■Hun 50 kil° hasJ smokkelden
tl, w" w°onplaats Venlo naar Es-
in v *r de drugs vervolgens wer-
ing rdeeld.
!rnbfr?1.an zei dat de P°litie in n°-
"rSorlP„jdens een grote „razzia" 91
heifjZ1 arresteerde, van wie ver-
in ar*en al een bekentenis heb-
ber \f gd- °ok de vermeende

" 1 bende is opgepakt, aldus
"*arisp ?n' Het zou gaan om een
H xf*\ Koopman uit Essen, die
Hhanri ,alers en ongeveer 60 tus-
!rland voornamelijk in Ne-
«ar VpHOU, hebben gerekruteerd.
'bben k

ldt zou de bende zijn hasj

*" Uit i/rokken van twee man-
'om e Venlo, die bekend staan als
Urjen

n.^erry". Volgens de politie
inon ZlJ.»»bij tonnen" hasj leverens altijd op vrije voet zijn.

bereiding op de twee komende
belangrijke duels hierdoor niet
mogelijk is.

Smoke Eaters-voorzittter Piet
Keulers: „Ik heb ook van de pro-
blemen, gehoord. Het is allemaal
triest. Hopelijk hebben ze voor
zondagavond het ijs in orde en
zijn er dan geen problemen
meer."

Glanerbijook-directeur Jan
Cloodt ontkent stellig dat het ijs
niet in orde zou zijn. „Er is niets
aan de hand. Wij hebben gewoon
nieuwe lijnen op het ijs gemaakt.
Omdat we die plekken opnieuw
moeten bevriezen, is water op
het ijs gekomen. Smoke Eaters
hoeft zich verder niet ongerust te

Foto: PETER ROOZEN
maken. Zondagavond is er goed
ijs voor de spelers. Daar kan de
club op rekenen."

De afgelopen maanden zijn er
meerdere malen problemen ge-.
weest met de vriesinstallatie.
Eén wedstrijd moest zelfs wor-
den gestaakt en overgespeeld
omdat tijdens het spelen op het
Üs waterplassen ontstonden.

De buitentemperaturen zijn mo-
menteel niet bevordelijk voor
een optimale bevriezing van de
ijsvloer. In het vorig jaargeopen-.
de sport- en recreatiecentrum
Glanerbrook is destijds de vloer'
van de oude ijshal opgenomen.,
Die vloer werd voorheen door
ammoniak gekoeld. Nu gebeurt
dat met behulp van freon, dat.
een geringerkoelvermogen heeft,
dan ammoniak.
Bij debouw en inrichting van het'
complex is echter steeds gesteld
dat de vrij dunne pijpen in de
oude vloer afdoende waren om
met de nieuwe vriesinstallatie ijs
te maken, ook bij hogere buiten-
temperaturen.

Van onze verslaggever
GELEEN - De kwaliteit van het
binnenrjs van Glanerbrook in
Geleen baart rjshockeyclub
Smoke Eaters opnieuw zorgen.
Door de relatief hoge buitentem-
peraturen was denieuwe vriesin-
stallatie gisteren kennelijk weer
niet in staat voldoende ijs te ma-
ken. Gevolg: waterplassen op de
ijsvloer wat Smoke Eaters ertoe
noodde de training af te blazen.
Op eigen gelegenheid reisden de
spelers naar de ijshal in Eindho-
ven.
Ook de training van donderdag-
avond werd al een flop door te
zacht ijs.

Het team van trainer Mike Daski
vindt dat een behoorlijke voor-

(ADVERTENTIE,

KELA WONINKRIJK
SHOWROOM

Chesterfields exclusief
geïmporteerd uit Engeland, tax-free

buying possible
Piet van Heugten tapijttegels

rechtstreeks van fabriek.
Alleen zaterdags geopendvan 10.00

tot 16.00u. ot na telefonische
afspraak.

Hoensbroek, Kouvenderstraat 136.
Telefoon 045-222947.
Exclusief voor Limburg.

Caféhouder: „Ik heb gratie van de koningin”

Rechtszaak tegen 'vriend van
Prins Bernhard' aangehouden

" De Schinveldenaar Königs met de brief van 'zijn vriend.
Foto: DRIES LINSSEN

dernemer onverminderd opti
tisch. Slechts tien procent van de-
bedrijven verwacht een omzetda-*
ling; een kwart verwacht een toena-*
me. Van de exporterende bedrijven»
rekent maar liefst 41 procent op een»
stijging van de uitvoer. Het aantajj
investerende bedrijven zal nog licht,
stijgen, terwijl ook de vooruitzicht
ten voor de werkgelegenheid gun>
stig zijn.

Vervolg van pagina 1
Volgens Assink valt de terughou-
dendheid onder de landbouwers te
verklaren uit de onzekere toekomst
die zij tegemoet gaan. „Ze weten
niet precies wat het beleid van de
EG voor hen betekent en daarom is
men over het algemeen voorzich-
tig." De afwachtende houding on-
der de aannemers schrijft Assink

Onzekere
toekomst

landbouwers
toe aan de conjunctuurgevoeligheid
van de bouwsector.
Voor 1989 blijft de Limburgse on-

'Aa
*1 ee^ICHT - Een rechtzaak te-
«*<J> zich 'vriend van prins Ber-

nvRoemende verdachte uit
t*lrj e t v*Werd gisteren voor onbe-

'1 door de politierechter in
Sde ziHangeh?uilen- SP een
rbaij c zitting wil de rechter eeni USant horen.

198*V °£ Werd de Schinveldenaarj^n Politierechter veroordeeldh thfeldb°etc van 600 gulden enVo aar»den onvoorwaardelijke
i*v 8lr»g van de rijbevoegdheid.
5 6erisChte was het met ditvonnis
ir,<.Qerf>^l g,ing in hoger beroep bij
5 stefH htshof in Den Bosch. Het
jHik. öe de politierechter in het
»en er chinveldenaar nam ditN i glng in cassatie bij de Hoge
S^coll Haag- Dit hoogste
Sh '*ie«vege Was echter evenzeer
rJiiist n& dat de politierechter
LW« eslissing had genomen,

«■chtp t
redmiddel schreef dee toen een brief naar prins

Bernard. Vrij snel zou hij daarop
antwoord van prins Bernard heb-
ben gekregen.

„De prins is een goede vriend van
mij. Omdat ik niet langer wilde
wachten diende ik een gratiever-
zoek in bij koningin Beatrix. Van
haar ontving ik later een brief waar-
in stond dat zij mij gratie verleen-
de", luidde gisteren het verweer
voor de politierechter.

Huiszoeking
„Maar die brief heeft de politie inbeslag genomen. Bij mij werd na-
melijk een huiszoeking gedaan om-
dat ik verdacht werd van het schrij-
ven van dreigbrieven naar raadslie-
den in verband met Awacs. Dit kan
ik echter nooit gedaan hebben om-
dat ik analfabeet ben", aldus de ver-
dachte, die geen verklaring gaf wie
dan de brieven naar het Koninklijk
Huis had geschreven.

Politierechter mr Wijnen kon de
verdachte niet meer volgen. De
Schinveldenaar moest immers voor
de rechtbank verschijnen omdat hij
gereden had in de periode waarin
hem de rijbevoegdheid was ont-
zegd. Die ontzegging was hem in
1985 opgelegd, maar doorhet steeds
in beroep gaan van verdachte, pas
later van kracht geworden.

Politierechter mr Wijnen hield de
verdachte het proces-verbaal van de
verbalisant voor, die hem tot thuis
gevolgd was. De verdachte bleef
echter bij zijn verklaring dat zijn
vrouw had gereden.

Cassettebandjes
De Schinveldenaar wilde ook dat
zijn vrouw als getuige opgeroepen
zou worden, maar daar voelden po-
litierechter en officier van justitie

niets voor. De verdachte stelde toen
voor om 15 cassettebandjes te be-
luisteren met gesprekken die hij
voerde over deze rechtszaken, ge-
sprekken met raadslieden en leden
van de rijkspolitie. Dit ging politie-
rechter mrWijnen te ver. Hij besloot
de zaak voor onbepaalde tijd aan te
houden.

Voor de volgende strafzitting wordt
de verbalisant als getuige opgeroe-
pen. Na dierechtszaak is hetvoor de
verdachte nog niet afgelopen. Over
enige tijd moet hij, naar eigen zeg-
gen, weer voor de rechtbank ver-
schijnen. Dan voor een poging tot
zware mishandeling van een raads-
lid van de gemeente Onderbanken.

Een woordvoerder van de rijkspoli-
tie in Schinveld verklaarde desge-
vraagd dat vorig jaar bescheiden
van de verdachte in beslag zijn ge-
nomen, maar daarzat geen briefvan
koningin Beatrix bij.

Gevaarlijke
medicijnen

gestolen

eens sneller voltrekt dan landelijk

(ADVERTENTIE).

De kleine zaak lr""~^ir«««"C Tlmet de I
grote service m P«^PP^en grootste Ê [
collectie ■ k""""""»^"""*"""""^^^^^B
20 meter ■ __ , .. ■ ■"^"TnErifi
mdc m De bril ’ ■MHMWHI
Emmastraat % js populair ’ BmMmmJ
voorbij r r
Algemene Bank
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In het grensgebied tussen Keulen en Düsseldorf
Ruim twee miljoen

aan drugs 'gevangen'
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J^ERS - Uit de auto van
ia.L u ln Lemiers is donder--gochtend tussen 5 en 6.30JJT een artsenkoffer ont-iiph"1- waarir- zich gevaarlijke. «-aicijnen bevinden. De poli-
)n.iuaarschuwt voor het ge-
toff Van dezemiddelen. In het
lo 1 t Waren aanwezig Rohyp-
)in'B Angesic> Valium en Atro-
'e- Met de politie in Vaals

rien contact worden opgeno-
,e " Wanneer de medicijnen er-

aangetroffen.

n u ; - Met een toename
-♦cent aantal eerstejaars van 17,4
i„ ri

1S de RiJksuniversteit Lim-
fUer,

e\rgrootste groeier van alle
L " Nederlandse universiteiten.
ir 2e ji.Versiteiten tellen dit studie-E da„ minder eerstejaars studen-teen jaar eerder.

staan er bijna 35.400 eerste-
U ir Schre" ofruim 300 meer
ige„ 1987/'BB. Dit blijkt uit de tel-mt" p,e'l december 1988 van hetdai Bureau voor de Statistiek

KL groeit
het snelst

Optimisme
De Limburgse economie
wordt sinds enige tijd ge-
kenmerkt door een niet afla-
tend optimisme. Werkloos-
heidscijfers die elk moment
onder het landelijk gemid-
delde kunnen duiken, voor
het eerst sinds meer dan
twintig jaar. Een teruglo-
pend aantal faillissementen,
een daling die zich ook nog

Stakers kunnen nu
carnaval vieren

C limburgs dagblad provincie



Ruding sluit verdere
rentestijging niet uit

HEERLEN - Vooruitlopend op een
internationale regeling die in juli
1990 moet ingaan,vraagt Europarle-
mentariër (Regenboog) Nel van
Dijk de Nederlandse overheid geen
boetes meer uit te delen aan Ooster-
buren die in Nederland wonen en
alleen maar in het bezit zijn van een
Duits rijbewijs. Van Dijk kaart dit
aan naar aanleiding van de bekeu-
ring van twee in Vaals wonende
Duitsers die in een auto reden zon-
der Nederlands rijbewijs.

Achteraf bleek echter dat het pro-
ces-verbaal na overleg met ver-
keersschout Bardoul en deKonink-
lijke Marechaussee niet betaald
hoefde te worden. „De jongens, stu-
denten, rijden in een auto met een
Duits kenteken. Zij hebben daar-
voor ontheffing gekregen van de In-
specteur der Rijksbelastingen. Wij
zullen ook in die richting handelen
en niet verbaliserend optreden", al-
dus een woordvoerder van de mare-
chaussee in Vaals.

Campina winarbeidsconflid

Probleem is dat de Duitse o^e
het hebben van twee woonpl3!
erkent. lemand die in West-"
land en in Nederland woont,
echter over een rijbewijs uit "■
landen beschikken. Om als "in het bezit te komen van ccl
derlands rijbewijs, moet het "
ingeleverd worden. De Duitse.
in zijn vaderland dan geen au*
sturen.

Nel van Dijk: 'Wach
op rijbewijsregeling

Van onze correspondent
WASHINGTON - Verdere stijging
van de rentetarieven in de wereld is
niét uitgesloten. Minister Ruding
(Financiën) heeft dat gisteren ge-
zegd in Washington, waar hij is in
zijn kwaliteit als voorzitter van het
Interim Comité van het Internatio-
nale Monetaire Fonds (IMF).

Ruding gafvoor die verwachte stij-
ging niet de centrale banken de
schuld, die in een hogere rente een
goede manier zien om de inflatie te
beteugelen. „Wat fout is, is de inter-
actie van het beleid hier in de VS en
dat in een aantal Europese landen",
zei hij.

De minister zei niet te denken dat
de huidige onevenwichtige han-

delsbalans tussen deVS aan de ene
kant en Europese landen en Japan
aan de andere kant dit jaar sterk
hersteld zal worden. Ondanks dat
zei hij te verwachten dat de minis-
ters die in april in het kader van de
IMF-vergadering naar Washington
komen, redelijk tevreden zullen zijn
over de staat van de wereldecono-
mie.

Omlaag
In een reactie op de begroting voor
1990 zoals die donderdagavond
door de Amerikaanse president
Bush werd gepresenteerd, gaf Ru-
ding aan daar niet helemaal geluk-
kig mee te zijn. „Het hoofdcriterium
is: doen de Amerikanen genoeg om
hun begrotingstekort omlaag te
brengen? Ik ben bang dat deze be-
grotingvan de heer Bush, in dit eer-
ste jaarwaarin je je slag moet slaan,
te weinig doet", aldus Ruding.

officiële mededeling
GEMEENTE VALKENBURG

AAN DE GEUL
BEKENDMAKING

Burgemeester en Wethouders van
dte gemeente Valkenburg a/d Geul,
njaken ter voldoening aan net be-
paalde in artikel 19, eerste lid, van
de Grondwaterwet bekend, dat ter
secretarie van hun gemeente, vanaf
13 februari 1989 gedurende een
maand voor eenieder ter inzage
wordt gelegd een aanvraag van In-
genieursbureau van Kleef namens
hét Waterschap Zuiveringschap
Limburg d.d. 9 december 1988 met
bijbehorende bescheiden, tot verle-
ning van een vergunning als be-
cfoeld in artikel 14, eerste lid,van de
Grondwaterwet voor het onttrek-
ken van water aan de bodem.
(Jedurende de termijn van terinza-gèligging kan eenieder schriftelijk
bezwaren indienen tegen het verle-
rten van de vergunning bij Burge-
meester en Wethouders van de ge-
meente, binnen welke het onroe-
rend goed waarop de bezwaren be-
trekking hebben, is gelegen.
Op 17 maart 1989 te 9.30 uur, zal ter
secretarie van de gemeente Valken-
burg a/d Geul een openbare zitting
worden gehouden tijdens welke- eenieder, die gedurende de ter-

mijn van terinzageligging bezwa-
ren heeft ingediend tegen het ver-
lenen van de vergunning, in per-
soon of bij gemachtigde, de inge-
diende bezwaren mondeling kan
toelichten;- degenen, die geen bezwaren heb-
ben ingediend, mondeling van
hun gevoelen omtrent de aan-
vraag kunnen doen blijken.

B. en W. voornoemd,
de secretaris,
P. Sluijsmans wnd.
de burgemeester,
Gilissen

" Guus Blezer, drie liefdes. Foto: driesLINSSEN

Met klarinet, computer
en boeken naar China

Guus Bleezer gaat twee jaarEngels geven aan Chinese universiteit

DEN BOSCH - De president *■*» ;
rechtbank in Den Bosch heÊ

i('opstelling van de Eindh0), {
melkfabriek DMV Campina [
arbeidsconflict 'niet fraai' ëen i'"Toch wees hij vrijdag de eis a i
acht contractarbeiders, die Ij \
beidsplaats bij Campina wil°Ê E
houden.

De acht, die bij hun eis weroy
steund door de Voedingsbond
werkten afwisselend een ha ~direct in dienst van Campina, eJ
half jaar via een uitzendt**
Daarna kregen zij geen nieu"* J
tract aangeboden. Al jaren nee$f,
melkfabriek volgens de bo^ L
deze manier mensen in diens 1.

Rechtbankpresident mr.A. vaj
den wees de eis van de werk*1 ï
op formele gronden af. De l
dingsbond FNV spreekt va pt
„teleurstellend vonnis". De tt
overweegt in beroep te gaan j
bodemprocedure aan te spaJ
omdat het effect van deze beS'^iook voor contractwerkers b'J
re bedrijven groot kan zijn- >

Bij controle
4,2 promille
in het bloed

„Dat betekent niet dat ik zonder ge-
voelens zal vertrekken. Mijn moe-
der heeft het er duidelijk moeilijk
mee en ook mijn harmonie 'De
Berggalm' in Klimmen waar ik de
soloklarinet bespeel, moet het tij-
dens haar deelname aan het Wereld
Muziek Concours in Kerkrade dit
jaar zonder mij stellen. Dat gaat me
aan het hart!"

De Chinese overheid betaalt ons,
'foreign experts' (buitenlandse des-
kundigen) maandelijks 550 yuan en
op het einde nog eens een reistoela-
ge van 600 yuan. Een yuan is onge-
veer een gulden, maar in de plaatse-
lijke financiële verhoudingen is dat
veel meer. Bovendien krijgen we
(een collega uit Liverpool en ik) de
beschikking over een 3-kamer ap-
partement in een splinternieuw
complex met gezamenlijke keuken
en douche. Plus de diensten van een
privé-kok(kin).

Heerlénse Bernardinuscollege,
wordt hij nu door de Britse VSO
(Voluntary Service Overseas) uitge-
zonden. Deze organisatie bemiddelt
bij moeilijk vervulbare kaderfunc-
ties in Derde Wereldlanden.

ding op HAVO-VWO-niveau voor
de Engelse taal op poten te zetten.
Aan de universiteit van Zibo, een
'stadje' van een miljoen inwoners,
zal hij met een achttal Chinese do-
centen Engels een nieuwe strategie
uitstippelen, welke vroeg of laat tot
een nieuwe lesmethode moet voe-
ren.
Het komt er opneer de Chinese col-
lega's te overtuigen, die tot nu toe
gewend zijn om volgens een voor-
oorlogse Russische aanpak te wer-
ken. Een leermethode die vooral de
abstracte grammaticaregels en de
verwerving van zoveel mogelijk
idioom voorop stelt. En dat terwijl
nu een veel natuurlijker leergang in
vraag: en antwoordvorm wordt na-
gestreefd.

nese Nieuwjaarsfeest kunnen mee-
maken. Het accent gedurende de
eerste drie weken komt echter ge-
heelen al te liggen op een intensieve
taalcursus Chinees.

Enkele cassettes en studieboeken in
zijn ouderlijk huis in Termaar wij-
zen op schuchtere pogingen in die
richting. „Het is verdomd moeilijk
en door omstandigheden, o.a. het
lesgeven aan het Bernardinuscolle-
ge, is dat alles erbij ingeschoten,"
geeft hij toe. Ook met andere pro-
blemen houdt hij rekening, getuige
een boek over zelfmedicatie.

Guus Blezer, die na zijn lerarenop-
leiding Engels en Frans in Tilburg
in aan deUniversiteit van Nijmegen
zijn doctoraal Engels behaalde, ging
direkt daarna naar een kibboets in
Israël om Engels te onderwijzen. Na
tijdelijke benoemingen aan de Ste-
delijke Scholengemeenschap in
Maastricht en laatstelijk aan het

VILLINGEN-SCHWENNï£>GEN - Bij een alcoholconV
in het zuidenvan de Westd A
deelstaat Baden-Württern^rheeft de politie een autoPl^list met 4,2 promille *° ]#
bloed opgepakt. De V° $
agenten spraken van
„astronomisch" resultaat-
De 35-jarige bestuurder.^wegens een alcoholpercen $
van 3,7 promille al eens ee^
zijn rijbewijs was kwijtger^
was nog wel by zijn PoS,.tje *om vragen van de P 0*1
kunnen beantwoorden. /

Ik heb me voorgenomen veel onbe-
treden paden te betreden. Veel te
reizen, naar detropische binnenlan-
den, niet zo zeer naar de grote ste-
den en via de toeristische Zijderou-
te. Maar de mensen en hun cultuur
in de binnenlanden te ontdekken.
Zibo, die onbekende stad van een
miljoen inwoners op vijf uur 'trei-
nen' van Peking, in de wijnprovin-
cie Shandong, is voor westerlingen
een vrij nieuw gebied. Pas openge-
broken en nauwelijks toegankelijk
voor vreemdelingen. Inderdaad,
een beetje avontuurlijke pioniers-
geest komt me tijdens mijn avon-
tuur in China best van pas."

Gefascineerd

V.S.O.
In Peking zal Guus Bleezer nog een
restantje van de viering van het Chi-

TERMAAR-KLIMMEN - Wanneer
drs Guus Blezer (29) morgenoch-
tend om half tien vanaf vliegveld
Beek naar Schiphol vliegt, om van-
daar via tussenstops in Londen en
Belgrado 18 uur later in Peking te
landen, dan bevindt zich in zijn 40
kg zware bagage zeker zijn Buffet
Crampon-klarinet, zijn schaakcom-
puter en een grote collectie Engelse
Penguins. Symbolen van zijn drie
liefdes: de amateur-blaasmuziek, de
schaaksporten de Engelse taal. Ook
van geliefde muziekvan zowel Mah-
ler, Bartok, Stravinsky en vooral
van zijn idool Frank Zappa zal hij
tijdens zijn 2-jarig verblijf in de stad
Zibo, in de Chinese 'wijnprovincie'
Shandong, geen afstand hoeven te
doen.

Guus Bleezer gaat in China samen
met een Engelse collega twee jaar
lang tien uur per week Engelse les-
geven. De rest van de tijd wordt ge-
bruikt om een nieuwe lerarenoplei-

Een strenge selectie en screening
gingen aan zijn uiteindelijke uitver-
kiezing vooraf. „Van de 200 kandi-
daten bleven er maar twee over. Je
werd compleet uitgekleed, psycho-
logisch wel te verstaan. Men wilde
per se achterhalen hoe zelfstandig je
bent, want onafhankelijkheiden fle-
xibiliteit en inspelen op vreemde si-
tuaties vormen de belangrijkste ka-
raktertrekken waarover je dient te
beschikken. En dan nog drie din-
gen: geduld, geduld en nog eens ge-
duld. Bovendien stelt men strikte
eisen aan de emotionele en econo-
mische onafhankelijkheid van de
vrijwilligers.

Strenge selectie
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Voor het opgeven van
overlijdensadvertenties voor de krant
van maandag, bestaat gelegenheid op
zondagmiddag tussen 15 en 16 uur op
ons hoofdkantoor, of telefonisch
uitsluitend op 045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen.

Gevestigd per 1 februari jl.

Mevr. Drs. M.G. Everduin-Griens
Medisch Psycholoog, Lid F.M.P.

Hei Grindelweg 1
6413 BW Heerlen

Voorinl. tel. 045-226821

■ Telef. spreekuur op vrijdag van 1 8.30-20.30 uur

Mrs. Heuvelmans en van Wersch
advocaten en procureurs

maken bekend, dat
Mw. mr. A.E.P. Kooi

m.i.v. 16 februari 1989 de praktijk als
advocaat en procureur

zal uitoefenen ten kantore van
mr. M.J.J. van Wersch

Pastoriestraal 9a Tel. 045-444426
6369 AN Simpelveld Fax. (145-444544

Afwezig fot maandag 20 februari
J.E.M.CL. van der Ploeg

arts

St.-Rochusstr. 1 3, Kerkrade
waarneming door

dr. Soomers
Kapelweg 54 Tel. 41.84.55

dr. van Mierlo,37927 Elbereveldstr. 5 Tel. 410936

Handelscollege voor commerciële beroepen. Cursus
MIDDENSTANDSDIPLOMA. Examen mei 1990. Les in
kleine groepen. Bel voor een studiegids: 045-224071.

Wie wil aardige OPA zijn
voor 3 kleinkinderen en be-
zit tev. genoeg energie om
met mij leuke relatie op te
bouwen? Ben volslank, 56,
niet-rookster. Karakter:
spontaan, temp.vol, soe.
voelend. Heb gevoel voor
humor. Hobb«/s: muziek,
lezen, autorijden, wande-
len. Opleiding: midd.b. ni-
veau. Wacht vol spanning
op reactie van gelijkgeaard
persoon. Br. ond. nr. HKJ 685 Limb. Dagblad, post-

-1 bus 3100, 6401 DP Heerlen."I JONGEMAN, 33, ambte-
naar, HBO-niveau zkt. ken-
nism. m. jongedame, leeft.
25-35 jr.Ben f.90 m., blond,
niet-roker. Hobby's: mu-
ziek, reizen, natuur en le-
zen. Br. ond. nr. HK 686
Limb. Dagblad, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Nette jongeman 28 jr. 1.57
mtr. zkt. MEISJE om se-
rieuze relatie op te bouwen.

J Hobby's: sport, computer,_ natuur, in bezit van auto en
1 vast werk. Br. o. no. HK

683, L.D., Postbus 3100 DP
Heerlen.
Nette jongeman 30 jr. R.K.
1.66 zkt. ser. JONGE
DAME voor vaste relatie.
Br. o. nr. XE 082 L.D. Markt
42, 6461 EP Kerkrade.
2 jongens, 35 en 18 jr. zoe-ken 2 MEISJES, Zelfde lft.
om mee uit te gaan. Br. o.
no. RO 546Postbus 46, 6040
AA Roermond.
J.man, 26 jr., z.k., besch._ MEISJE, 22-26 jr., voor ser.

t rel. geen uitg.type. Br.o.nr.
HK 681 LD, postb. 3100,
6401 DP Heerlen.
Rijksambtenaar 43 jr. zoekt
l.d.w. kontakt met lieve be-
schaafde VROUW voor ser.
kennism. Huidski. of nat.
van ondergesch. bel. Br.
(liefst met Toto) o. no. HO
683 aan Limb. Dagbl., Kou-
venderstr. 215, 6431 HE
Hoensbroek.
Welke vrouw v. 35 a 38 jr.
mag ik ene plaatsje in mijn
LEVEN en huis aanbie-
den? Doel samenwonen
en/of huwelijk, 1 kind geen- bezw., verleden niet be-

■ langrijk, wel heden en toe-
I komst. Ik ben een man v. 38I jr. in bezit v. een vaste baan.. uw brief m. foto wordt

' discr. behandeld. Br. o. no.1RO 547 LD Postb. 46, 6040
AA Roermond.

BIEDT U AAN:
Golf C 1.1 Itr. 3-drs 1980 ’ 6.200,-
Golf CL 1.6 Itr. div. extr « 1981 ’ 7.300,-
Golf 1.1 Itr. metallic groen 1982 ’ 8.700,-
Goif LX 1.6 Itr. 5-drs. metallic 1983 ’ 12.300,-
Golf C 1.3 Itr. 3-drs. metallic 1984 ’ 14.400,-
Golf Cl.3ltr. 5-drs. wit 1984 ’ 15.200,-
Golt CL I'3Itr. blauw metallic 1984 ’ 15.400,-
Golf diesel 3-drs. atlasgrljs 1985 ’ 17.900,-
Golt C 3-drs. 1.3 Itr. atlasgrijs 1985/16.200,--~ GoltC 1.3 Itr. als nieuw 1986 ’ 17.700,-
Golf C1.6 Itr. signaalrood 1986 ’ 20.900,-
Golf GTD 4-drs. schuifdak 9200km 1988 ’ 37 500 -I I OPELI Kadett HBI2 S 3-drs 1983 ’ 9.400,-I Kadett 1.3LS rood 1986 ’ 17.300,--! I Kadett 12SC 4-drs. grijsmetallic 1986 ’ 18.900,-
Kadett HB 13 nb 5-drs. metallic 1987 ’ 18.900,-
Corsa 10. S 3-drs. blauw 1987 ’ 14.900,-I 6 maanden volledige garantie, gegarandeerde km-stand 137959

! Twee goed uitz. heren ± 35■ jr. uit goed milieu, zoeken■ VROUW of echtp. voor lat-: rel. en moderne vriend-- schap, geen fin. bedoel., zr.■ discreet, geheimh. verz. Br.. o. no. RO 545 LD Postb. 46,, 6040 AA Roermond.

" Aantr. jongeman, 33 jr., on-; gecompl.. met uitstekende

' baan in buitenland, z.k.m.
1 knappe, stijlvolle
LEVENSGEZELLIN met

1 gevoel v. humor en bc-. langst, v. verre reizen, cul-
tuur, wintersport. Reacties, met foto ond.nr. HK 675
Limburgs Dagblad, post-; bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Meisje, 26 jr. zoekt nog. thuisw. JONGEN, 26-30 jr. Geen uitgaanstype1 Br.m.foto onder nr. 636. Limburgs Dagblad. Baan-: dert 16, 6136ER Sittard. Op
crew. ret.

■ Jong echtpaar geeft voor. iedereen een 'totale' ONT-, SPANNINGSMASSAGE.
I Br. o. nr. HK 691 Limburgs

Dagblad, postbus 3100,■ 6401 DP Heerlen.

Aangeb. TALENCURSUS-
SEN op 83 talen, op lp's oi
cass., ’ 65,- (ook voor bui-; tenlanders), 21 danscursus-
sen op cass., enz., allen

’ 100,-; yoga of aerobic op
cass., ’lOO,-. Tel. 070-
-894543/638667.
ANWB auto- + motorrij-
school Wischmann & Zn.,
Europaweg Zuid 337,
Übacn over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed.ver-
voer, pers .vervoer, bederfe-
lijke goed., gevaarlijke stof-
fen. Vrachtautolessen Mer-
cedes 1217 ofDaf 2800 Spa-
ce Cap.

Te k. LADA 2105 bj. '84.
Tel. 045-416239.

1 VW Jetta LX diesel, apk
1 super mooi, bwj. 28-11-1982

’ 7500,-. 045-740915.

' Ford Scorpio 2.0 GL 5-bak
'85 en automaat CL '86 van-
af ’ 22500,-; diverse Fords

' Sierra 2.0, 1.8, 1.6, 5-drs.
3-drs. en combi '83, '85, '86■ en '87 vanaf ’ 12500,-; Urn; 21.000,-; Ford Escort 1.1

" Laser 5-bak '85 ’12500,-:, Opel Ascona 1.8 LS '8'!
1 f 17500,-; Opel Ascona 1.6

SD Luxus 5-d. div. ace. '83■ ’11500,-; Opel Kadett 1.2i LS div. ace. '86 ’15750,-;

' Opel Corsa 1.3 en 1.2LS 2-■ en 3-drs. '87 ’ 14750,-; Peu: geot 505 GL 5-bak '85
t f 15500,-; Renault 25 GTS. 5-bak '86 ’ 23500,-; Renauil
.11 1.4 Broadway 5 drs.
5 5-bak '86 ’ 13000,-' Mitsu-- bishi Galant 1.6 GL 5-bak
) '86 ’ 16500,-; Mazda 626 1.64-drs. '83 ’9500,-; Subaru: Justy 3-d. 5-bak '86 ’ 9750 -;

Subaru Jumbo minibus '84

’ 4750,-; Nissan Stanza *.—. GL 3-drs. '83 ’ 9500- Nis-

' san Bluebird 1.6 GL '81

' ’ 3750,-; Volvo 244 GL die-
sei '80 ’3750,-. Inruil, fi-I nanciering, Bovag garantie-

| bewijs Automobielbedrijf. en APK keuringsstation P.
f v. DIJK en Zn., Homperts-. weg 33, Landgraaf-Schaes-. berg (Kakert) tel. 045--, 311729. Alle keuringen toe-, gestaan.

Te k. FORD Fiesta 1100 bj.- einde '78 z.g.a.n. met extra's■ + apk. Koeweg 23 Land-

" graaf. Alleen vrijdag en za-■ terdag bezichtigen.

'LADA 2105 '83 lpg + trekh.,

" apk tot febr. 90 i.z.g.st.

" ’3600,-. Kouvenderstr. 153■ Hoensbroek.

"Ford FIESTA 11 excl. mod.■KR Supersp. S uitv. Nw..mod. '85, geen 2e zo apart in
Limburg. Verk. werkelijk
in st. v. spiinternw. kl. grijs-Imetall., sportv. enz.. ’ 10.750,-: Pas gekeurd dd.
8-2-89. Inl. 043-254462.

, KEVER type 1302 LS kl. j
i wit, i.z.g.st. ’ 1950,-; 04750-

-11564.
i Te k. FIAT Ritmo diesel bj.- '81, apk '89, goed onderh., 5s versn. Vr.pr. ’ 1900,-. Tel., 045-273340.
\ Te k. OPEL Ascna '79, apk

tot 9-'B9. Pr. ’1600,-. Tel.\ 045-424624. I
f Voor liefhebber te k. Mini
5 CLUBMAN bj.'7s, apk gek.
! Tel. 045-228398.

'■ BMW 320 bj. '77, 4 cl. Plaat-: schade ’750,-. Tel. 045--. 319955.

" Te k. MAZDA 626 bwj. '80
le eig. Pr. ’2300,-; Tel.J 04490-43671.

\ HONDA Prelude EX '85; ;
i VW Passat 1.8 '87; Ford Es- 't cort 1300 CL'B7; Mitsubishi I" Colt GLX '87; Passat Sta- j
[ tioncarCLD'B4; Fiat Panda |- '84; VW Golf 1600 '83; Ford I. Sierra 2.0 GL '83'Mitsubis- I

hi Tredia 1.6 GLS '82; Peu-. geot 30582; Mercedes 200 D. '80; BMW 318 i '85; BMW. 316 aut. '85; BMW 316 '85. If Autobedrijf Reubsaet, Óp I. de Vey 47-49 Geleen. Inruil. :. Garantie. Financiering. Tel. ;. 04490-44944. Uw adres voor. APK-keuring en alle auto-. reparaties.

" VOLVO 244 GLE mBo

" v.p.v. lederen bekleding,

' schuifdak, LPG etc. i.z.g.st.■ ’3500,-; 04750-11564.

Deskundige invulling van
uw BELASTINGAANGIF-
TE, belastingadviesburo
Drs. Timmermans 045-
-752284.
Welk bedrijf wil EXPOR-
TEREN of opdrachten aan-
vaarden naar of van Mid- |
den-Oosten. Postbus 4431,
5940 AA Velden.

W% mm\ÊMmA R^RiviC I*

HQ^Nl!\B*^S<É9l«l^H
■**■ «v^^wA!~A#H I

■v «rZwA**^^Afl HÜ^Mmfff Mrfil V

AZfIÉI P"S aÖMSSrïWffi JwraSiroS.jMÉ iWIF. UAïa*gP^*>"AtiMlWvy:A«A^lW^>T»«i vUJMrfI^T»A-UMi Jr
>U*Éii**H H.

P!raßkÉw!raEtt>«'«!'!^ KH«PfESÉMiK^&MpR«E«ïSiw PU
■bF*iroE2ÏÏÉÉr?W^^ P^fS&afl I,

Hui ïS^^AjflflÉl tT^CmAI pr^ ■■'".*■

$■*

' 'tly■ vil BfffaÉl

-^«^^««^s^^ï^^^^^^^^^^É It^J
: u.^Bl ' *A _^B

K^^flMf««a^3 K~^^fl pi BÜ9

J



Zaterdag 11 februari 198915

door joos philippens spelert gaat in. Alle apparatuur
moet voortaan goedgekeurd zijn
door het IJkwezen.De inzet mag
hooguit 25 cent per spel bedra-
genen het gemiddelde maximale
uurverlies moet geprogram-
meerd zijn op 50 gulden. „Onze
apparaten betalen 80% uit. Denk
niet dat we daarmee willen of
zelfs zouden kunnen knoeien. En
dan nog helpt het niet: apparaten
die te weinig uitbetalen, worden
al snel als de pest gemeden",
spreekt Janshen uit ervaring.

Begin

op de tribune zitten, komen de
zakenlui tegenwoordig op hén af
met allerlei voorstellen. Daar
waar ze vroeger op een andere,
minder ontwikkelde planeet le-
ken te wonen, zijn ze nu 'high so-
ciety.

SITTARD
»di 2n"«o framed Roger Rabbit, do
i t/m h'- , uur- zo ook 15uur. Die Hard,

Q1 uur, zo ook 15 uur.

GELEEN
k k Uster, vrij t/m wo 20.30 uur, zo
Ij Vm Uur- Studio Anders: 18 Again,« wo 20.30 uur. De Reddertjes, zo

MAASTRICHT■uur ash called Wanda, dag. 14.30en
■juf' za zo ook 18.30 uur. De Red-
B*T*j ** zo wo 14.30 uur. License to■?„, g-n1430 en 20-30 uur, za zo ook■ES"1"Big, dag. beh. za en wo 14.30
;l2<i "5n r' *» zo 18.30uur en 20.30 uur,W "*) Uur Willow, dag. 14.30en 21.15
■Coow ? ok 18-30 uur. Cinema-Pala-

■ttail, dag. 19 en 21.15 uur, do t/m
■tof-ra en 16-30 uur, wo ook 14uur.K"*Roger Rabbit, dag. 18.45 en
look i",1,0 t/m zo ook I 4 en 16 15 uur,

I*
H uur. Me and Him, dag. 19 en

*W rt
t/m zo ook 1630 uur Frank

pornn° tJva zo en wo I 4uur- Palace
■11 ?n rogtam"ia, do vrij wo doorl.njf u"r. Ciné-K: Bagdad Café,
foièr ïUr Spoorloos, dag. 21.30 uur.
'nel!' Mauriee, dag. 20 uur. Broad-
rlin *" ag- 21 uur. DerHimmel über
tn.' dag- 22 uur. Kinderfilmhuis

" Cabine Kleist, zo 14 uur.

SCHAESBERG
aej """ «antic, vrij t/m zo 20 uur.

Jan COP, vrij t/m zo 22.15 uur.

HEERLEN
21 ,„ fi?h called Wanda, dag. 18.30
roli- u ?,° t/m zo en wo ook 15 uur.
'dn .7ellra'ser, dag. 18.15 en 20.30
IM,"zo en wo ook 14-30 en 16-30«axHu: Big, 18.15 en 20.30 uur, do6kt»nn ï°00k 14-30 en 16.30 uur. H5:"W. dag. 14.30 18.30 en 20.30 uur,n zo ook 16.30 uur. Moonwalker,
ó f,,fn j uur' do Vm zo ook 16 uur.
15 en"?fdcRoger Rabbit, dag. 14.15
rP " -*1-!» uur, do t/m zo ook 16.15
r'Pin Ten Frey- do t/m zo en wo 14t C,S?' do t/m zo en wo 14
u ummgto America, dag. 16 18.45en
IU v? ook 14 uur- Me and Him-iu..!3fn 21 uur, ma di ook 14 uur.
M v?' g- 21 uur- De Spiegel: Iron-D'"iJ," ma 21 uur. Another way,

"*" "2^.30 uur.

" John Janshen (links) en Chris Hahnraths verkopen jaarlijks voor dertig miljoen aan
speelautomaten. Hun loods aan de Tunnelweg staat propvol met gloednieuwe kasten.

Foto: FRANSRADE.

Het begon met juxeboxen. In
1958 beginnen kruidenier Jozef
Hahnraths en kastelein Men
Janshen die samen te exploite-
ren met wat tafelvoetbalspellen.
Met een groot koffer vol platen
trekt men naar de klanten, om
daar elke maand vier of vijf pla-
ten te wisselen.
„Maar het bier werd steeds duur-
der en de klant stopte geen geld
meer in de juxebox. Men vond
dat de kastelein dat £r maar als
service bij moest gaan bieden.
Toen dan ook nog van die mini-
discothekenvoor achter het buf-
fet kwamen, was het afgelopen
met de juxeboxen. Man, we heb-
ben zelf nog ik weet niet hoeveel
van die apparaten kapot gesla-
gen. Wisten wij veel dat die din-
gen zon verzamelobject zouden
worden", vertelt John Janshen
bijna melancholiek.

KERKRADE - Jaaromzet
ruim 40 miljoen. Ze exploi-
teren speelautomaten in
Maastricht, Kerkrade en
Heerlen, maar ook in
Utrecht, Barneveld en Rot-
terdam. Over het aantal be-
zoekers hebben ze geen
flauw idee.
Hun groothandel is de gedeelde
nummer één in Nederland. Het
vieste woord dat ze kennen is
'gokhal'. Hun doel: steeds mooie-
re amusementscenters bouwen.
Ze noemen zich exponenten van
een nieuwe generatie, die zich
durft te meten met de casino's.

John Janshen en Chris Hahn-
raths hebben inmiddels al 130
mensen in dienst. Hun pand op
industrieterrein Dentgenbach is
te klein geworden en ligt niet re-
presentatief genoeg meer. Past
niet bij het verbeterde imago,
vinden ze. Ze hebben bij de ge-
meente Kerkrade dan ook een
plan ingediend voor een 'abso-
luut fantastisch' gebouw op het
oude Juliaterrein.

Verslaving
We komen onvermijdelijk op het
'hot item' gokverslaving. „Luis-
ter, als je bij ons 25 of 50 gulden
verliest, dan weetje datje bij die
beperkte winstmarge niks meer
kunt winnen. In de officiële casi-
no's zijn de inzetten veel hoger,
daar kun je failliet gaan. In het
onderzoek 'Kansspelen als ris-
kante gewoonte' (Kargo) van de
universiteit van Utrecht staat dat
Van de 1,2 miljoen mensen die
wel eens spelen, er 20.000 ver-
slaafd zijn. Vijf procent daarvan
speelt in hallen. Toch lees je zel-
den kritische stukken over het
casino, de wedbureaus of de toto

Een gesprek overvele successen,
enkele tegenslagen, gokversla-
ving en vooral: de wil om voor
vol aangezien te worden.

Pro Ecclesia voor
Henri Sijen

HEERLEN
ljaar umuseum, Coriovallumstraat 9.

'" ODprT^er*en in oeeld 1929-1989. T/m
l Raarfu t/m vr 10-17 uur. Stadsgale-
*seis anu,splein 19. Werk van Pierre
"> di tl1 Marianne Aartsen. T/m 5/3,
"■ NMo vr n-17 uur, za en zo 14-17,
AbratT bank> Bongerd 13. Werk van18 UUr n

S T/m 28/2' °Pen ma t/m vr
"*ge t p erle SART, Sintermeerten-
%.j',- Kennedylaan 10. Werk van
""UiiS bissen. Van 17/2 t/m 4/3,"Wens schooluren.

HOENSBROEK
ft "Dank. Werk van Jan Steen. T/m

■SeKi"1-9"16 "ur- Bibliotheek, Pas-
erii !i'eidenstraat 39. Foto's van Jos' Tm 15/3.

BRUNSSUM
m\ ju jpke-oave, Lindeplein sa. Werk
t"1 i,„'h Schobben en SjefKreutzer.
|3o "~ «-m 28/2, open ma t/m vr 9.30--417 yy* 13.30-17 uur en 10-21 uur, zo

OPGRAAF
ltorna\:V'a*ery. Kerkberg 2. Werk van
iPVm , udwig. Van 12/2t/m 12/3,openi "Zo 13-17 uur.

SITTARD
"s T/A v, nwe8 66- Werk van Patrick

■? 2' open do t/m za 12-17 uur.
I*l va„ *bawa, Ophoven 183. Schilde-"2. rvn René Reynders. Van 13/2 t/m

f! ** j?n*ot/m vr 16-20uur, zo 14-175 "^at iaaasschouwburg, Wilhelmman-n 9tl lln,Werk van Ton van der Werf.
J», , „fm 13/3. Open di t/m vr 10-16
r Krii uur en tijdens voorstellin-' ' ?raedthuis, Rosmolenstraat 2.( S (jiT^elsmeden anders. T/m 12/2,

ir ö» öm vr 10-17 uur, za en zo 14-17, , pam »ï imte- Brandstraat 23. Werk
1 Lutk en tink. John Waulthers, An-

iïcii°bers en John Habraken. T/m

' 'l8Uur vr 14"16 uur, do 14-20 uur, zaIjoto' Den Tempel, Gruizenstraat
i k 1 rr, S.van Nol Pepermans en Jan
r-Mit? thema Carnaval. T/m 22/2,
". «"» vr 10-17 uur, za en zo 14-17

OENSEL-SCHIMMERT
E?k p "ensel, Haagstraat 5. Werk van
T2'oA* en Han Boerrigter. T/m
k „ wn do t/m zo 14-17 uur.

GELEEN
< i apeterie ELMA, Mauritslaan

ih t/'yi v^n HarLeenen. T/m 28/2, open<Lf' NMr :18 uur. do tot 21 uur, za 9-17

' T'fyj'"*bank, Markt 116. Werk van
s O??en. T/m 19/3,open ma t/m vr
i n Mi ei; ,ZF' Elisabethstraat 9. Werk
I h Vroemen-Maessen. T/m 9/3.
BEEK
t" ' SnJ} Jea°n?beeklaan. Poëtisch realisme: **rid n Beckers. T/m 23/3, dag. ge-

ELSLOO
f> Éxt-^entrum, Burg. Maenenstraat1 n 17/2 t5Ule Limburgse Kunstkring.
'1 \. m 5/3, dag. open.

VALKENBURG
I i. "erk van -rheo Lenartz. T/m

MAASTRICHT
t» den hei*museum- Werk van Frank
ii>bei oe<'k. T/m 2/4. Werk van ImiKL *"> é„ m 15/5- Open di ta vr 10-17
C-eti v ° u-17 uur- Galerie Schu-

■C* var.X*» Noorden, Rechtstraat 64.

' 'M-** Uid G-aser. T/m 5/3, open wo

' 'sNn r? Uur- do 14"20 uur- Galerie
i 3T>Kam ote Gracht 43. Werk van, "*°l7 ïïPs' T/m 19/2, open do t/m zo
V. "-u uur, do tot 20.30 uur.

Imago
„Vroeger durfde je tegen een
journalisthaast niet te bekennen
dat je in speelautomaten handel-
de. Dat hoorde niet. We hebben
jarenlang moeten opboksen te-
gen dat imagovan de automaten-
jongen".

Het komt er bijna bedeesd uit.
Aan het eind van een urenlang
gesprek breekt dan de trots door.
„Maar nu men ziet dat we goed
bezig zijn, worden we serieus ge-
nomen, ook in hogere kringen."
Als de shirtsponsors John Jans-
hen en Chris Hahnraths bij MW

en lotto". John Janshen wil dat
toch wel èrg graag kwijt.
Volgt uitleg over de filosofievan
hun exploitatie-bv Fair Play.
Door prachtige amusementscen-
tra wil men het niveau van het
publiek omhoog brengen. In de
video- en flipperafdeling mag
niemand onder de zestien bin-
nen, bij de kansspelen bedraagt
de minimum-leeftijd 18 jaar.
Daarmee is men strenger dan de
wettelijke normen.

„Bij ons slaan ze niet op de kas-
ten. Dan gaan ze er namelijk su-
biet uit. Verslaafden worden na
verloop van tijd agressief, die
vallen dus snel af met een lokaal-
verbod", stelt Hahnraths.

Als voorlopige hoogtepunt in

ze zelf niet. Om aan vergunnin-
gen te komen, nemen ze meestal
al bestaande firma's over. Meest-
al zeer succesvol. Maar soms gaat
het wel eens mis. Een al acht jaar
draaiend center in Venlo werd
een maandje geleden opeens 'il-
legaal.
„Venlo stelt geen verordening
Speelautomatenhallen op. Dus
kan men ook geen vergunning
verlenen, zoals de nieuwe wet
Kansspelen voorschrijft. Dat al-
les uit angst voor overlast, dieer
volgens de politie-commissaris
helemaal niet is. Nou, daar sta je
dan met je investeringen. De
rechter heeft onlangs bepaald
dat Venlo moet aantonen dat het
voldoende met onze belangen
heeft rekening gehouden. Voor
alle zekerheid hebben we al een
schadeclaim van 6,5 miljoen gul-
den ingediend", schets John
Janshen, die echter blijft hopen
op een minnelijkere schikking.

daar al tonnen geïnvesteerd.
Komt opeens tegenwind vanuit
de bevolking, die gereformeerd
is. De raad gaat overstag, en
voorlopig ziet het er naar uit dat
we ons geld kwijt zijn. We moe-
ten vaak snel beslissen, risico's
nemen. En dankan zoiets gebeu-
ren". In de verteltoon klinkt al-
leen iets door van 'erg jammer',
en 'onbegrijpelijk. Het bedrijf
kan tegen een stootje.
Tijdens het carnaval togen 180
Fair Players mee met de optocht
in Kerkrade. „We willen ook zo
begrip en sympathie kweken",
zegt Chris Hahnraths. Bijna geë-
motioneerd vertelt hij van de of-
ficiële ontvangst die zijn groep
carnavalisten bij de burgemees-
ter in Schiedam ten deel viel.
„In september openden we daar
een zaak. Hij weigerde ze te ope-
nen, omdat de bevolking dan zou
redeneren dat hij zich door die
'gokboeren' had laten paaien. Nu
ze ons chique pand kennen, is er
respect. Ik wed dat hij er in 1989
geen bezwaar meer tegen zou
hebben gehad om een zaak van
ons te openen." De schaamte
voorbij.

Openhartig vertellen J&H dan
over het fiasco van een groot pro-
ject in Hoogvliet. „We hebben

Fiasco

hun ontwikkeling geldt het cen-
ter in Maastricht. „Dat is mooier
dan het mooiste casino. Maar we
gaan nog verder. In Bergen op
Zoom gaat binnenkort een gi-
gantisch complex open. Daar
hebben we deruimte, en dankun
jeeen gevarieerd aanbod bieden.
Genoeg voor een compleet
avondje (alcoholvrij) uit."

Regelmatig zijn er problemen
met het krijgen van vergunnin-
gen. De angst voor overlast van
gokverslaafden maakt gemeen-
teraden vaak huiverig. „De ge-
meenten redeneren: hou ze maar
klein, dan heb je ook weinig
overlast. Dat werkt nou juistave-
rechts. In die kleine hallen krijg
je de befaamde donkere plekjes.
Wij werken juist met chique ge-
kleed personeel, dat er zelfs op
let dat buiten geen fietsen ver-
keerd geparkeerd worden. We
waken er voor om herrie met om-
wonenden te krijgen." Ze zeggen
het niet met zoveel woorden,
maar het verbeterde imago is
nog steeds broos. Incidenten
kunnen ze missen als kiespijn.
Hoeveel BV's ze hebben, weten

Ergens in 1970 of 1971 kwamen
de zoons in de zaak werken. Dat
was een gunstig tijdstip, want
Kerkrade had net een tien jaar
durend verbod op speelautoma-
ten opgeheven. Om aan de in-
eens massale vraag te kunnen
beantwoorden, importeerden
J&H goedkoop uit Duitsland.
Collega-exploitanten tot aan
Rotterdam toe vroegen hen om
wat apparaten mee te bestellen.
De kiem voor de groothandel
was gelegd. Momenteel gaat daar
30 miljoenper jaarin om, met ex-
port naar Marokko, Griekenland
en noem maar op. Maar ze ver-
loochenen hun afkomst niet en
houden de tafelvoetbalspellenen
juxeboxen in hun repertoire.

1 december 1986. Een historische
datum, want de Wet op deKans-

Hek moet weg
Uitspraak Raad van State

" Het gewraakte hek dat gedeeltelijk op deStruikenweg staat en dat van de Raad van State nu
verplaatst moet worden. Foto: CHRISTAHALBESMA.

" Pastoor Custers feliciteert de heer Sijen na hem eerst de
onderscheiding te hebben opgespeld. Foto: FRANSRADE.

Marlies Knops
exposeert in

Weverziekenhuis

uiting in het gevoel te
hebben niet meer te le-
ven", aldus Marlies
Knops. Volgens haar
kan de natuur hard, on-
verbiddelij*k, maar ook
warm en liefhebbend
zijn. Deze uitersten en
alles wat daar tussen in
ligt zijn thema's die als
inspiratie voor de etsen
van Marlies Knops die-
nen.
Haar werkstukken zijn
tijdens de kantooruren
in het E.A.D.-gebouw
van het de Weverzie-
kenhuis te zien. De et-
sen zullen er permanent
blijven hangen.

heeft ze genoten aan de
stadsakademie voor
toegepaste kunsten in
haar woonplaats. Zij is
sinds twaalf jaar in het
onderwijs werkzaam als
docente tekenen en tex-
tiel.
Mens en natuur zijn de
onderwerpen die haar

Van onze
correspondent

HEERLEN - De Maas-
trichtse kunstenares
Marlies Knops expo-
seert vanaf begin fe-
bruari haar etsen in het
Heerlense De Weverzie-
kenhuis. Haar kunst-
werken staan, voor lan-
gere tijd, tentoonge-
steld in het gebouw van
de economische, admi-
nistratieve dienst van
het ziekenhuis.
Marlies Knops is 36 jaar
oud en geboren in
Bochholtz. Sinds haar.
17de woont ze in Maas-
tricht. Haar opleiding

blijven fascineren. „De
mens is vervreemd van
zijn natuurlijke omge-
ving en voelt geen rela-
tie meer met de natuur
om zich heen, maar
denkt door middel van
de techtniek daarboven
te staan. Veel onvrede
van mensen komt totQ 0 *e9ioredactie f

"eiijk Zuid-Limburg
Voor klachten

°ver bezorging
K

® 045-739881
"^Heerlen■Virn 739284
■*04?r,a9stra

V&Hollman
H «5-422345
* (wR°oiiakkers
*oJToonen, chefC 5-425335<a:«WillemsC4°6-15890
Ï*S-BS*»

Pastoor Custers van
de O.L.Vrouw Hulp
der Christenen reik-
te hem de oorkonde
uit.
Henri Sijen (70)
kreeg de onderschei-
ding voor zrjn activi-
teiten voor kerk en
parochie. Als mede-

werker voor de actie
'Wederopbouw ver-
woeste kerken' ging
hij ieder jaar trouw
op het collectanten-
pad. Indertijd was
hy ook lid van de'
plaatselijke afdeling
van de Mijnwerkers-
bond. Zijn inzet voor
de jaarlijkse proces-
sie bleef ook niet on-
opgemerkt. In 1962
werd hij collectant in
de kerk; een functie
die hij tot vorig jaar
optimaal vervulde.

NIEUWENHAGEN- De heer H.J. Sijen
heeft gisteravond in
zijn woning aan de
Marijkestraat te
Nieuwenhagen de
pauselijke onder-
scheiding Pro Eccle-
sia et Pontifici in
ontvangst genomen.

van onze verslaggever
NUTH — Het hek rond het be-
drijfsterrein van de heer Van
Laarschot moet worden ver-
plaatst. Dat heeft de Raad van
State bepaald. Het hek staat
gedeeltelijk op de openbare
weg, waardoor deze minder
dan zes meter breed is. Dat
kan volgens de RvS niet.
Eigenlijk was Van Laarschot
helemaal niet van plan zijn
nieuwe hek rond zijn bedrijfs-
terrein te verplaatsen. Via een
procedure bij deRvS wilde hij
een aanschrijving van de ge-»
meente hieromtrent ongedaan
maken. Maar hij heeft de pro-
cedure dus verloren.

Deze uitspraak klinkt als muziek in
de oren van buurman Chiaradia, die
erg graag wil dat het hek verplaatst
wordt, omdat de vrachtauto's van
zijn bedrijf dan beter zyn terrein op
kunnen komen. Door een fout van
de gemeente, die stamt uit 1939, ligt
de Struikenweg niet op de in hetka-
daster aangeduide plaats, maar en-
kele meters ernaast op de grond van
Van Laarschot. Hij was dan ookvan
mening dat hij het hek, dat grenst
aan de Struikenweg, niet hoeft te
verplaatsen.

Feit is echter dat door het hek de
weg een meter smaller is geworden.
„Omwille van de veiligheid van
mijn kinderen", aldus van Laar-
schot. Volgens woordvoerder Ber-
ger van de gemeente Nuth is dat
geen geldige reden. „Ook al ligt de
weg op zijn terrein, de wegenwet
schrijft voor dat een openbare weg,
openbaar moet blijven."Daar is nu
geen sprake meer van". De Raad
van State heeft deze visie dus onge-
schreven en de gemeente Nuth in
het gelijk gesteld.

In kader Landelijke Bibliotheekdag

Kijkdozenwedstrijd
in bibliothekenVan onze correspondent

MAASTRICHT - Politierechter mr
Wijnen heeft gisteren een Heerle-
naar veroordeeld tot een boete van
’2.000, twee weken voorwaardelijke
hechtenis en een halfjaar voorwaar-
delijke ontzegging van de rijbe-
voegdheid. Beide laatste straffen
hebben een proeftijd van twee jaar.
De verdachte moest voor de recht-
bank in Maastricht verschijnen om-
dat hij in zijnwoonplaats met een al-
coholpromilage van 1,37 had gere-
den.

Het was de vierde keer in tien jaar

Geldboete
voor rijden

onder invloed
dat de verdachte gepakt werd met
een 'slok' teveel op achter het stuur..
Officier van justitiemr Verbaas wil-
de dan ook dat de Heerlenaar zijn
auto een tijd lang laat staan. Zij eiste
een geldboete van 1.500 gulden, ne-
gen maanden ontzegging van de rij-

bevoegdheid en twee weken voor-
waardelijke hechtenis met een
proeftijd van twee jaar.

De Heerlenaar schrok van deze eis:
„Mijn rijbewijs heb ik nodig voor
mijn werk. Als ik niet kan rijden
verlies ik mijn werk en dan kan ik
negen maanden op staatskosten
thuis gaan zitten". Politierechter mr
Wijnen hield rekening met het feit
dat de verdachte vijf jaar geleden
voor het laatstvoor het rijden onder
invloed veroordeeld was. Zijn von-
nis week daarom ook af van de éis
van de officier van justitie.

Van onze verslaggever
HEERLEN/KERKRADE - Zowel
de openbare bibliotheek van Heer-
len, alsook die van Kerkrade, doen
mee aan de landelijke kijkdozen-
wedstrijd die ter gelegenheidvan de
Landelijke Bibliotheekdag, op 22
april, gehouden wordt. De kijkdo-
zen kunnen gemaakt worden door
iedereen van 16 jaarofouder, indivi-
dueel of in groepsverband, amateur
of beroepskunstenaar.

Het onderwerp van de kijkdoos
moet gebaseerd zijn op de titel van
een boek dat in de bibliotheek aan-
wezig is. „Gezien de grote hoeveel-
heid aanwezige titels mag dat niet
echt een probleem zijn," laten de bi-
bliotheken weten. „De kijkdozen
moeten een indruk geven van het
gevoel dat iemand had bij het lezen
van een boek, verhaal, gedicht, het
luisteren of kijken naar een toneel-

stuk, muziek of film. De voorstel-
ling mag realistisch zrjn, maar ook
abstract. Er kan eventueel met ge-
luid en beweging van de voorstel-
ling gewerkt worden," aldus de or-
ganisatoren.

De prijzen die de inzenders kunnen
winnenzijn niet misselijk. De eerste
prijs is 5.000 gulden en dan zijn er
nog vijfprijzen van elk duizend gul-
den. Maar dat zijn wel landelijke
prijzen. Een landelijke deskundige
jury zoekt uit alle inzendingen de
vijftig mooiste kijkdozen uit en
daaruit worden dus de zes prijsge-
kroonde dozen geselecteerd.

De drie mooiste kijkdozen uit Heer-
len en de drie mooiste uitKerkrade
doen mee aan die landelijke selec-
tie. De kijkdozen moeten tussen 10
en 28 maart worden ingeleverd by
de bibliotheken of filialen.

ontmoeting op zaterdag

De weg van gokhallen
naar amusementscenters

John Janshen en Chris Hahnraths zijn de schaamte voorbij

Limburgs dagblad

bioscopen

oostelijke mijnstreek

exposities
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I Servicemonteurs
v«?r landbouwwerktuigen en trekkers, rayon Mergel-
l«4d. Br. o. no. SI 640 LD Sittard, Baandert 16, 6136 ER
Sytard.

Gebr. Kurvers BV
vraagt

uitvoerder
Min. vereiste opleiding: MTS weg- en waterbouw.
S^iriftelijke sollicitatiesaan: Gebr. Kurvers BV, Benzen-
r^e 51, 6419 PH Heerlen.

aagd voor kwaliteitsslagerij, aktieve ,

ehef-slager/bedrijfs-
!|ider
vj^rzelfst. runnen van 'n slagerij. Tel. 045-252745 (tus-
sttn 18.00-19.00 uur).

Asito Schoonmaaak en Onderhoud
vraagt voor direkte indiensttreding voor een objekt in
Valkenburg, diverse

schoonmaakmedewerk(st)ers
De werkzaamheden worden verricht in de nacht- en
ochtenduren. Tel. reakties van ma. t/m vr. aan Asito b.v.
Bilserbaan 19A Maastricht. 043-472047.

Eigen baas ’ 1.000,00 p.w.
vanuit uw huis, uw eigen baas, uw eigen beschermde

rayon.
Geen investering, papieren of ervaring nodig. Geen reis
of kolportage. Part-time inzet mog. Adv./begeleiding

vanuit hoofdkant.
Voor inform. bel/schr. naar: IDAF, Postbus 9550,

4801 LN Breda, 076-715260.

Orjflame first class cosme-
aagt enkele damescötiinnen een halfjaar op-

ySfeid willen worden totXStNAGER. Leeftijd va. 25
jqir. Dit betreft een part-

ibaan
met eigen tijdsin-

». Tel. informatie Mie-
lumans 04490-76134 of
"t. reacties binnen een
naar Öriflame Cosme-
b.v. Gerbergastr. 12,
fK Beek (LB).

ting Ambachtshuis.
lagmorgen 14 febr. as.
.00 uur start het Am-
shuis met CURSUS-
metaal- en houtbewer-
voor jongensen meis-
ssen 17 en 40 jaardie
baan hebben. Aan-

inen ml. Kastanjelaan
Hoensbroek, 045-

Sympatische MADCHEN
mr Bar in Deutschland, bei
Kerkrade, gesucht. Garan-
tie. Tel. 09-49240717755
ojter 09-4924059878.

Gevr. v. in het buitenland
met spoed electr. LASSER,
arg. are, CO2, goed loon +
verz. Zonder erv. onn. te
soll. Tel. 045-726234.
Bakkerij in Brunssum
vraagt WINKELJUF-
FROUW voor 's zaterdags.
Enige ervaring vereist. Br.
ond. nr. HO 682 aan Limb.
Dagblad, Kouvenderstr.
215, 6431 HE Hoensbroek.
Wie leert mij PORTUGEES
tegen vergoeding. Tel. 045-
-315213.
MEISJE gevr. voor privé-
werk voor de zaterdag. Tel.
04490-45814.
Gevraagd voor spoedige in-
diensttreding, vakbekwa-
me WONINGSTOFFEER-
DER met rijbewijs. Bellen
na 19.00 uur tel. 045-725284.
Top-40-band, klaar voor de
start! Zoekt met spoed erv.
SAXOFONIST(E). Tel. do.
en vr. na 14.00 u. 045-
-724060. Zat. 045-417042.

% In verband met uitbreiding van onze aktiviteiten
zoeken wij met spoed

chauffeurs
internationaal vervoer
voor aanhangwagencombinatie.
Ervaring strekt tot aanbeveling.

Voor sollicitaties bellen met 045-241574.

Voetbal/Sport International
zoekt voor haar rayon in Limburg nog enkele

enthousiaste promotie-medewerkers.
Indien jevan een afwisselend werk houdt, en graag met

andere mensen omgaat,
hebben wij de ideale baan voor jou.

Wij bieden naast een vast salaris
een gunstige provisie-regeling.

Bèn je tussen de 20 en 30 jaar, vrijgesteld van militaire
&*tenst en heb je een representatief uiterlijk, neem dan
1 contact op met onze teamleider, dhr. J. Debets,

tel. (045) 27.11.71.

fitisfaction zoekt VER-
OOPSTER, 10 u. per w.

Kennis popm. vereist. Soll.
srinrift. m. foto naar postb.
141. 6411 AC Hrl.
Wegens drukte VROU-
WEN gevr. v. escort-buro
043-617810. Elke dag na
Iff 00 uur M'str. e/o.
WERKSTER gevr. voor 2
rnergens in de week,
'S maandags en vrijdags bij
alleenstaand persoon, 50 jr.
met eigen huis’ 10,- p. uur.
Br.o.nr. BR 345 L.D. Rum-
penerstr. 81, 6443 CC
Brunssum.
J.man zkt. jongere alleenst.

rouw (liefst wed.) v.
Ktllp in de huishouding.
Br.o.nr. VA 569 L.D., Rei-
■aldstr. 40, 6301 EC Valken-
JHJJ-g.

Wordt in drie maanden
RIJSCHOOLMANAGER;
rijinstructeur (m/v) in vier-
jarig samenwerkingsver-
tand vanuit eigen woon-
plaats. Geselekteerde kan-
didaten krygen voor het of-
ficiële kaderschooldiploma
80% studiefinanciering,
verdienen als rijschoolma-
nager ± ’3OOO,- netto per
maand en beschikken over
een nieuwe lesauto. Wij vra-
fen rijbewijs B, lts-c/mavo-

lavo-diploma, 18-28 jaar.
Schriftelijke sollicitatie:
KRM, Industrieweg 71,
5863 CB Best.
KRANKENGYMNAS-
T(IN) in freie Praxis nach
Köln (Frechen) gesucht. U.
Zorn, Krankengymnastin,
Hauptstr. 42, D-5020 Fre-
chen. tel. 09-49223416859.

Beveiligingsbeambte
Dames en heren volg de

mondelinge
opleiding voor het basis- en vakdiploma bij het oplei-
dingsinstituut voor Politie- en Beveiligingspersoneel.
In- 1988 hoog percentage geslaagden. Aanmelding:
'-OPB Postbus 5112, 6097 ZJ Heel. Tel. 04747-3249.
Goedlopende club te Maas- VOEGER of leerl.voeger
luncht vrgt. MEISJES. Tel. gevr.: liefst met vervoer.
043-211620. Tel. 045-250237.
V.V. Wijlre vraagt TRAINER voor senioren en begelei-
ding voor 1e elftal. Sollicitaties voor 18 febr. richten aan
Secretariaat Tienbundersweg 6, 6321 CR Wijlre.

Öactylo Uitzendbureau
Èieeft de banen
Ervaren secretaresse
Vpor een relatie in Geleen zoeken wij een ervaren se-
cretaresse, die de Engelse en Duitse handelscorrespon-
dentie uitstekend beheerst en overweg kan met een Tv-
Ijprcomputer om boekhoudkundige gegevens te verwer-
ken.
MTS'er
procestechniek/werktuigbouwkun-

.die het onderhoud en het beheer van technische instal-
-taties bij een relatie in Geleen gaatverzorgen. De kandi-
'dËat met een applicatiecursus meet- en regeltechniek
ën of koudetechniek geniet de voorkeur. Wanneer u te-
vens bereid bent onregelmatige diensten en weekend-
diensten te draaien, biedt deze baan goede toekomst-
mogelijkheden. Leeftijd tot 35 jaar.
Timmerlieden
.die een opleiding op LTS- of KMBO-niveau hebben ge-
volgd en ervaring hebben in het machine- en construk-
tfébankwerken. Deze baan is bij een bedrijf in Sittard.
Gemotiveerde produktiekrachten
Voor een vleesverwerkende industrie in de omgeving
ik Heerlen zoeken wij gemotiveerde produktiekrach-
_B die van aanpakken weten en per direct aan de slag
jptnen. Deze baan biedt prima toekomstmogelijkhe-
Jih. Leeftijd 18 a 19 jaar.

gediplomeerdj^toeminstructeur/trice
een relatie in Sittard zijn wij op zoek naar een kan-

didaat die in het bezit is van een KNZB-diploma en/of
KNBRD-diploma (reddend zwemmen). Deze full-time
baan is vanaf 1 maart tot eind september.

Bel voor meer informatie of stap eens binnen bij een van
onderstaande Dactylo-vestigingen. Inschrijven bij Dac-
"Vfo is geheel kosteloos en verplicht tot niets, en leidt■Wellicht tot het vinden van die leuke baan waarnaar je op
zoek bent.
.«tttard, Mozartstraat 29, 04490-23266.
Beek, Stationsstraat 9, 04490-74404.
Wirkrade/Eygelshoven, Veldhofstraat 111, 045-352059.

Pactylo,
dat werkt wel zo leuk.

Gevr. freelance VERKO-
PERS voor de verkoop
vasn kettingformulieren
aan bedrijven. Goede ver-
diensten mogelijk bij 100%
inzet. Tel. 04907-2392. Vra-
gennaar dhr. v.d. Heijden.
Mode Prom. Ned. vr. nog
enkele dames, lft. ca. 25 jr.
voor haar agent voor MO-
DEFOTOGRAFIE. Brie-
ven m. tel.nr. onder nr. HK
687 LD, postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Financieel Adviesburo te
Heerlen zoekt jonge vrou-
welijke OPROEP-
KRACHT, 2 ochtenden per
week voor telefoondienst
en lichte administratieve
werkzaamheden. Inl. 045-
-715354.
SERVEERSTERS gevr.
met ervaring, 40-urige
werkweek, tevens part-
time krachten voor ± 20
uur p. week. Tel. 04406-
-13558.
Gevr. nette en handige
KEUKENHULP voor
lunchroom. Leeft. 18-21 jr.
Tel. 04406-13558.
MANNEQUINS en foto-
modellen gezocht, Model
Agency Mystique. Tel. 045-
-451543.
Gevr. HULP in de huishou-
ding voor 2 halve dagen p.
week, bij kinderloos echt-
paar in Kerkrade. Tel. 045-
-425126.
Part-time VERKOOP-
STER gevr. Min. lft. 17-19
jr. voor 24 uur per week.
Bent u geïnteresseerd kom
dan even langs of bel voor
een afspraak. Slagerij van
Melik. Kerkstr. 61 Bruns-
sum. Tel. 045-254897.
Welke JONGELUI die van
dieren houden en zich ver-
velen willen tegen onkos-
tenvergoeding meehelpen
op kinderboerderij Vijlen.
Tel. 045-721976.
Ga je graag met mensen
om?? St. Gez. lichaam
zoekt een MEDEWERK-
STER ±20-30 jr. soll. 045-
-352044.
Leuk vlot, zelfstandig meis-
je voor BUFFETHULP in
café. Goed met mensen
kunnen omgaan. Aanmel-
den maandagtussen 12en 2
uur, dinsdag van 11 tot 1
uur. Geen tel. ml. Stations-
straat 120, Hoensbroek.
De Valkenier te Valken-
burg vraagt: SECRETA-
RESSE met erv. Vereisten:
bekend met gebruik Perso-
nal Computer, MS.-Dos
Word-Perfect en Adm. Pak-
ket. Soll. na tel. afspr. Tel.
04406-12289.
Gevr. AU-PAIR voor 1 jr. in
New3Vork (baby 6 mnd) ±
18 jr. niet-rookster. Bel 043-
-641673.
Particulier vraagt METSE-
LAAR. Tel. 04451-1718.
Gevraagd aankomend MA-
KELAAR. Br.ond.nr. SB
050 LD, Fr. Erenslaan 4,
6371 GV Landgraaf.
Jonge HUISVROUW zkt.
(huis)vrouw voor privé-
werk. Br. o. nr. HK 692
Limburgs Dagblad, post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Allround BASGITA-
RIST(E), 60-70-jaren reper-
toire, enz., geen top 40. Tel.
045-415512.
Wij zoeken een lieve nietro-
kende KINDERVER-
ZORGSTER voor ons
zoontje, 1'/2 jaar/ en kindie
dat in maart geboren wordt,
voor 2 a 3 dagen per week
aan huis (Nuth). Br.o.nr.
HK 677 Limburgs Dagblad,
postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg. M.
Gladbach-Köln BET.-
TIMM., mets. en ijzervlech-
ters. Ook col. Ned. verz. Tel.
045-229529 of 229548.
Wij zoeken voor nieuwe pri-
véclub in Selfkant nog en-
kele nette MEISJES, voor
dag en nacht, woongele-
genheid. Tel. 09-49-2456-
-1053.

NEW LOOK BV., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas, water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
Voor alle dak- en ZINK-
WERK. P.H. Boumans,
dakdekkersbedrijf. Tel.
045-321252.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
STUCADOOR kan nog
werk aannemen. Tel. 04S-
-462428. Na 18.00 uur.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
Let op! Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793. Te-
vens ZINKWERK en PVC-
dakgootbekleding. Gratis
offerte.
TV/VIDEO-REPARATIEGörgens. Tel. 045-314122

TV-ANTENNES ’ 395-,
all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koehen. 045-441693.
ELECTRICIEN nodig? Tel.
045-719038.

Nieuw: exclusieve, water-
dichte, verzegelde TEGEL-
VLOEREN met unieke
eigenschappen voor 'n
unieke prijs. Info: Kallen
Stabilisaties Kerkrade, tel.
045-457415.
Uw BOEKHOUDING per
computer. Belast.aangifte
enz. Vakk., accuraat, ver-
trouwd. Voordel, tarief,
Buro Kerckhofft. Tel. 045-
-417144 (ook na 18.00 uur).
Dakcentrum HEMAST
voor al uw werkzaamhe-
den, niet duur, wel goed!
Vraag vrijblijvend offerte.
Tel. 045-217254 b.g.g.
323659.
DRUMMER met installatie
zoekt aansluiting. Tel. 045-
-463245. __
J.MAN zkt. werk rep. KTV,
video of chauffeur/bestel-
ler. Rijbew. BE. Tel. 04490-
-17149.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
tuinaanleg. Vrijbl. prijsop-
vraag. 045-326574.

Witte Hal
Wij zijn nu
verhuisd

naar
Bergerweg in
Sittard. Kom
nu profiteren

van onze
massale
magazijn
verkoop

koelen - vriezen - wassen -hifi - stereo - kleuren-TV -" video's etc.

Witte Hal
Sittard
waar nieuwe, licht

beschadigde of overjarige
apparaten uit de

Hom-winkels worden
verzameld en verkocht tot

liefst

60%
korting

elke dag nieuwe
aanvoer
Elke dag

superlage
aanbiedingen

Hier enkele voorbeelden
uit onze duizenden

koopjes:
ITC portable TV,
8 voork.stations
geen 398- of
298 - maar

148-
Maar ook: 4 Sony

versterkers AX2SO, 40
Watt per stuk geen 330-

-of 278- maar 198-
Maar ook: 8 Yoko

compactdisks F350, met
afstandsbediening per stuk
geen 498-of 378- maar

298-
Maar ook: 6 JVC music

centers W2met
afstandsbediening per stuk
geen 998- of 798- maar

598-
Maar ook: 6 Technics

boxen 583405, 60 watt per
stuk geen 160- of 129-

-maar 98-
-ennog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53 Sittard
(Industrieterrein
Bergerweg) Tel.

04490-18209

Scherpe
prijzen

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

Houthandel Rinkens
Eygelshovenerweg 60

Übach over Worms
Tel. 045-319846

Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwekleurentele-
visies vanaf ’398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
KLEURENTELEVISIES

Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’ 95.-. Radio/tv Frank
BV., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten.
Grotevoorraad en voordeli-
ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.

Het allernieuwste van:

Denön
JVC

Yamaha
Revox

Wij leveren alle
Top-Hifi-apparatuur

tegen de laagste prijs
Electronic service

Jo
Kreutz

Kerkplein 39
Landgraaf (Schaesberg)

Tel. 045-313815
Donderdag koopavond

tot 21.00 uur
's Maandags gesloten

Stalmeier Music
Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-214253

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken,
blaasinstrumenten, orkestapparatuur, enz.

Eigen service- en reparatiedienst.
Vandaag

hobby/huisvlijtmarkt
in Makado-Beek (toegang gratis)

OPRUIMING: eiken bank-
stel ’ 200,-, mod. kast ’ 450,-
-, eiken salonkast ’375,-,
slaapkamer compl. ’450,-,
eethoek ’ 190,-, verder ba-
rok, antiek, enz. Kouven-
derstraat 208, Hoensbroek.

„Natec"
ontkalkt uw waterleiding en
stopt corrosievorming. In-
lichtingen: K.G.N., Hoge-
weg 30, 6367 BD Voeren-
daal.
Te k. COMMODORE 64,diskdrive, joyst., disks-
+softw. ’700,-; Tel. 045-
-223128.
Te k. COMMODORE PC 1,
kl. monitor, drives 5.25 en
3.5 inch, printer, MD Dos en
div. programma's, compl.

’ 1650,-. Tel. 251912.
Te k. COMMUNIEJURK,
lange met cape en toebeho-
ren, ’ 175,-. 045-459570.
Te k. witte BRUIDSJURK,
Italiaans model, mt. 36-38.
Koningstr. 41, Brunssum.
Tel. 045-273441.
Te k. eiken SLP.KAMER
60 jr. oud, marmeren blad
op toilettaf. + nachtkastje.
Vespa bromscooter. 045-
-323918.
Te k. elektr. HEFTRUCK
(Still), hefverm. 1500 kg.
Compl. met 2 accu's + ac-
culader. Pr.n.o.t.k. Tel.
04492-3552.

Zoekt u een
complete
keuken?

Wat dacht u
hiervan:

geen 30 tot 40
maar 50 tot 60%

korting!
(en soms zelfs meer!)

Spiksplinternieuwe
keukens die tijdelijk in onze

showrooms hebben
gestaan. Kom nu kijken.

Hom
Keukenmagazijn

Loperweg 8, Echt
Tel. 04754-6188

Let op! Let op!
Te koop uit faillissement

Diverse soorten buro's, burostoelen, tekentafelstoelen,
diverse soorten dossierkasten, materiaalkasten en la-
denblokken voor hangmappen, houten directiemeubels,
diverse soorten tafels en scheidingswanden, werkban-
ken en heteluchtkanonnen.

Een enorme sortering
in bedrijfsinventaris

tegen ongekend lage prijzen.
Dit moet u zien!

Rockmart
Kissel 46A, Heerlen. Tel. 045-723142

Zelf mode leren maken op de MAGRIET-KNIP-NAAi-
CURSUS. Een garantie voor kwaliteit, dus ... succes
verzekerd. In Landgraaf kunt u zich wenden tot C. v.d.
Heijden, Heibosweg 9, Landgraaf, tel. 045-324065.

Nashua
Telefax

vanaf ’ 69- per maand

Kopieermachine
vanaf ’ 62,50 per maand

Autronic B.V. Oirsbeek
04492-3888

Te koop UOMM UNIE-
JURKJE, lang, Sissi-mo-
del, met hoepel. Tel. 045-
-222086.
OPEN HAARDHOUT,
hoogstam! op maat gez.,
04458-1293.
ANTWOORDAPPARAAT
Compur, nieuw en ge-
bruikt. Tel. 09-4924091035.
KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming, Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto.Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044.
Te k. zeer chic COMMU-
NIEJURKJE Sisi-stijl mcl.
kransje, tasje, handschoe-
nen en hoepel (Peereboom)
045-422315.
Te k. geloogd eiken DRES-
SOIR ’300,-; bedbank

’ 175,-..Tel. 04490-20889.
IJSKAST 95,-; gasplaat75,-;
fasforn. 125,-; diepvries

90,-;wasaut. 195,-.Tel. 045-,
725595.
Ant. boeren EETH., eik.. 6
sdtoelen 550,-; ant. eik.
slaapk. compl. 750,-. 045-
-725595.
Aanbiedingen VLOERTE-
GELS Nederlands fabri-
caat, le keus ’ 29,50 per m2,
lijm + voegsel en btw inbe-
grepen. Tegelhandel Jans-
sen, De Hut 7, Gulpen. Tel.
04450-1970.
Te k. ZANGINSTALL.
Custom 300 W, ’1250,-;
basinstall. Fender 100 W

’ 1000,-; Yamaha DigitalRhymes programma, RX
11 drumcomputer ’1250-,
13-19 uur Oude Tunnelweg
49, Terwinselen-Kerkrade.
Te k. FITNESS-APPARA-
TUUR. Tel. 045-325859.

AARDAPPELS kleibintjes
vanaf 30 et. p.k. Fritesaard-
appels 100kg ’35,-; uien 5
kg ’2,50; wortels 5 kg
’2,50. Veendrick, ingang
kasteel Amstenrade.
Sachs Dolmar KETTING-
ZAGEN en doorslijpers,
nieuw en gebruikt, ver-
koop, service, en onderde-
len. H.O. Mirandolle 045-
-422797.
Tesoro METAALDETEC-
TORS en 2e-hands detec-
tors, met garantie. Gesink,
tel. 053-300512.
Goede KLEURENTV'S.
Het juiste adres voor een
goede tv met gar. Philips
grootb. nu reeds vanaf

’ 145,-; ook veel tv's in ho-
gee prijsklasse. TV Occ.
Centr. Geel, Grasbroeker-
weg 25 Heerlen. Tel. 045-
-724760.
BRUIDSJURKte k. mt. 38-
-40, model van '88 pr. ’ 650,-
-na 18 uur 045-740064.
KLEURENTELEVISIE, 12
tiptoetsen, mooi toestel.
Tel. 045-270083.
STEREO VIDEO VHS met
afst.bed. en stereotoren te
koop. Tel. 045-727069.
Mooi grenen BANKSTEL
3-2-1 als nw. 675,-, grenen
salontafel m. plavuiz. vr.pr.
225,-, 045-323830.
Pracht eik. BANKSTEL
3-1-1 vr.pr. 875,-, zwaar
eiken salontafel vr.pr. 325,-,
zwaar eiken eethoek 975,-,
045-323830.
WANDMEUBEL 3'A mtr.,
eethoek m. 4 stoel., salonta-
fel. Alles balibruin, 04451-
-2046.
Te k. eik. BANKSTEL en
tienerkamer, Blauw-
steenstr. 22, Landgraaf-
Sch'berg.
Te koop wegens vertrek
naar buitenland gips- en
BETONBEELDENGIE-
TERIJ. ± 180 gietmallen,
prachtige modellen. Zon-
der werkplaats; goede ver-
diensten; gratis inwerken;
startklaar; alle materialen
aanwezig, ’ 4000,-. Tel. 073-
-411756.
Wit KEUKENBLOK
’300,-; elektr. keukenboi-
ler 5 Itr. ’ 50,-; luxaflex 3.10
x 1.60 m ’40,-; 045-419431.

Kachels
Grandioze verbouwingsop-
ruiming: 10-70% korting.

Nieuw en gebruikt.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
COMMUNIEJURKEN te
koop, coll. 1989, nieuw, ook
Sissi-model met kroontje,
hoedje, tasje en paraplu's.
Voor informatie: 045-
-272516.

Deze week
nieuw: Samsung stereo-
set met CD, grandioos
voordeel: van 799,- nu

499,-
-(of 30,- per maand)
Prijsrammer

Dr. Poelsstraat 14, Heerlen
(bij Raadhuisplein),

tel. 045-718324, eigen ser-
vice, royale garanties.

Te k. div. SLAGERS-
TOONBANKEN, o.a. Sme-
va's 3000, div. zuivelkoelin-
§en, div. koelcellen, div.

iepvriezers. Tel. 045-
-213477.

HORECA!! Door mr. ver-
kregen: div. 1, 2 en 3 groeps
expresso-machines compl.
m. molen v.a. ’ 1950,- mcl.
plaatsing. Div. bedrijfsvaat-
wassers geh. gerev. v.a.

’ 1750,- mcl. plaatsing gebr.
app. met garantie. Handels-
onderneming EFKA, Kerk-
rade. Tel. 045-455815.
Te k. 70 m2STEENWOL 6
cm dik ’200,-. Tel. 04492-
-5461.
Te k. antiek. VITRINE-
KAST m. uitgest. kuif. Tel.
045-721352.
Te k. donker eikenKAST 1.
3.80 m. 2.0 m. h. kan in drie
delen geplaatst worden, (tv-
kast, bar en glazenkast). Pr.
n.o.t.k. Tel. 045-452955.
Te k. 1-pers. stal. LEDI-

KANT, 2-pers. stal. ledikant
(compl.), 1 dressoir, 1 trap-
naaimach. Tel. 424844.
Te k. snelle ZEILBOOT
(Tabur) 2-pers. + trailer;
Sony Sle 7 E videoree.
frontlader; al. raam lxl
mtr; Valiant keukengeiser.
Tel. 045-722271.
Te k. Sony CAMCORDER
8 AF, in perf. st., weinig ge-
bruikt, met veel ace. Tel.
045-722271.
Te k. klassiek BANKSTEL
3-2-1-1 als nieuw (licht mo-
hair), zwarte ronde eiken
salontafel (1.20 m) m. groen
marmeren blad, kristallen
lamp. Inl. tel. 045-421524.
1.8.M. Comp. AT 14" moni-
tor, 32 mb Harddisk, zeer
snel £3750,-; 043-633415.
Inr. KT mog.
Kleine INBOEDELSPUL-
LEN aan rommelmarktprij-
zen. Paludestr. 11, Hoens-
broek. ,
Te k. z.g.a.n. prachtig leren
BANKSTEL bruin, 3-1-1-1
zits. Nieuwwaarde ’ 6900,-.
Koopje! Tel.: 045-216722.
De betere draadloze TELE-
FOONS v.a. ’ 150,-. 3 mnd.
gar. Megro Ned. b.v. Tel:
045-2209D2, b.g.g. 06-
-52127702.
OPENHAARDHOUT ’ 30 -per m 3gratis bezorgd,
04459-1675.
BLOKHUTTEN nergens
goedkoperb.v. 2.50mx 2.00
m, houtdikte 28 mm voor
maar ’ 1500,-. H. Fenden,
Valkenburgerweg 111,Wijl-
re. Tel. 04459-1269.
Te k. AANHANGWAGEN,
2.45x1.40x0.40 en
1.90x1.20x0.40 m, in nw.st.
Tel. 045-251304.
Te k. AANHANGER, 1 m
breed en 1.75 m lang. Ber-
geikstraat 38, Eygelshoven.
Te k. 2 nw. BANKSTEL-
LEN en div. fauteuils. Ju-
lianastraat 6, Nieuwenha-
gen.
Te koop oude PTT-BRIE-
VENBUS ’ 125,-, ant.
brandkast ± 180 kg, fabr.
Lennartz, Aken. Tel. 045-
-217406.
Te k. een HOUTDRAAI-
BANK. Douvenrade 505,
Heerlen, tel. 740248, tussen
12 en 14 uur.
Te k. mod. BANKSTEL,
3-2-1, salontafel, kast, eet-
hoek met 6 stoelen, tv-kast-
je en 2 mimitafeltjes. Tel.
045-412352.
Te k. leren BANKSTEL,
donkerbruin, 3-2-zits,
i.pr.st. Tel. 045-421376.
Te k. FITNESSAPPA-
RAAT, mcl. gewichten,

’ 600,-; hometrainer,
z.g.a.n., ’200,-. Tel. 045-
-351216.
Te k. ant. SLAAPK. Bed,
commode + gesiep. spiegel,
3-drs. kast m. geslepen pas-
spiegel + nachtkastje, licht
eiken, antieke buffetkast
3-drs., l.eiken. Betam. video
+ 15 banden ’lOO,-. Tel.
045-228161.
Te k. BRANDHOUT
stookklaar. Tel. 04493-4981.
Te k. INRIJPOORT in
siersmeedijzer. Inl. 09-
-3211866463.
Te k. AGREGAAT 2200
watt, piek 4400 watt, 1 mnd.
oud, prijs ’1850,-. Tel.
04490-13931.
Aangeb. wegens aanschaf
CD-spelef, 500 SIN-
GELTJES ’ 250,-, 500 LP'S
’350,-, 250 oude 78-toeren
flaten ’400,-. Remb. mog.

el. 070-638667/894543.
Philips WASMACHINE,
met garantie, ’325,-. Tel.
045-230188.
GEVELKACHEL te k.,
i.z.g.st. Tel. 045-241588.
GASKACHEL, Etna,

’ 100,-, huisjesmodel ’ 150,--, enkele kolomradiatoren.
Tel. 045-316111.
Te k. eiken EETHOEK,

’ 550,-. Tel. 045-323496.
Te koop TWEELINGKIN-
DERWAGEN, zo goed als
nieuw, combi (drie-in-een),
met twee voetenzakken,
overtrekken en dekbedden.
Te bevr. Ligtenbergstraat
34, Hoensbroek, teL 045-
-210927.
SIEMENS, Bosch, Zanker,
AEG, Miele wasmachines,
drogers, koelkasten, vrie-
zers, vaatwassers. De
laagste prijs. Jac. Köhlen,
Rijksweg N. 104 bij zieken-
huis Sittard. 04490-
-13228/14862.
BUDERUS, Intergas, Rad-
son, Nefit-CV-ketels,
scherpe prijzen, goede
service. Jac Köhlen, Rijks-
weg N. 104, bij ziekenhuis
Sittard, 04490-
-13228/14862. .
GASHAARDEN, oliehaar-
den, kolenhaarden, grote
voorraad, flinke korting.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104 bij ziekenhuis Sittard,
04490-13228/14862.
T.k. BBC COMPUTER met
dubbele disk. Cass.ree,
monitor en interface v.
printer. Vr.pr. ’ 1250,-. Tel.
043-611025.
OFFSETPERS, plaatma-
ker enz. v. vereniging of
hobby. Tel. 043-474195.

Tk. antiek Mechelse
KLEERKAST, 2 antieke
eiken commodes m. spie-
gel. Tel. 04498-51817.
T.k. weg. verh. OMA-
SLAAPK., 3-zits eiken
bank m. losse kuss., trap-
naaimachine, jalouzie,
bromfiets, huishoud, art.,
gasfornuis. Tel. 04498-
-56645.
Panklare halve VARKENS.
W. Nelisscn, Kerkstraat 158,
Koningsbosch, tel. 04743-
-1216.

Hoogste prijs voor alle
MUNTEN, postzegels,
goud en ansichtkaarten.
Stamps and coins, Kastel-
laan 102. Heerlen (Meezen-
broek). Tel. 045-726789.
Te k. gevr. defecte KLEU-
REN-TV'S v.a. 1981 (type-
nummer vermelden). 045-
-723712.
Goud, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Te k. gevr. OUD IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
b.g.g. 272516,ook 's avonds.
De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten, goud en
ansichtkaarten. Akerstraat-
Nrd. 208, Hoensbroek, tel.
045-212371.
BROMMERS gevr. 04406-
-12875.
Te k. gevr. FLEISCH-
MANN, Marklin ofTrix Ex-
press, schaal HO 04746-
-2635.
Te k. gevr. BOUWGROND
700-1000 m2in landel. omg.
Zuid-Midden-Limburg.
Tel. 045-253559.

Jurgen AUTOVERHUUR,
Langheckweg 32-40, tel.
045-463333.
Te h. een BEDRIJFSHAL
1320 m2, gelegenaan deKis-
selte Heerlen, totaal geïsol.,
voldoende parkeergelegen-
heid, 5 ir. oud. Inl. Biaflass
8.V., tel. 045-412189, b.g.g.
045-310557.
ZIT/SLAAPK., tevens stu-
dio/app. Hoensbroek, na
14.00 uur 045-229654.
Gemeub. ZIT-/SLPK, dou-
che, keuken. Panneshei-
derstr. 1 en 19, Kerkrade.
Te h. KOELCEL met berg-
ruimte, gunstige lokatie na-
bij winkelcentr. Heerler-
baan, tel. 045-212002 tussen
18 en 20 uur.
KAMER + kl. slpk. mcl. cv-
antenne, gebr. keuk., badk^eig. ing. Schelsberg 126
Heerlen.
Ter overname aangeb. in
Belgisch Limburg, omg.
Hasselt, langs drukke ver-
keersader, kleine DRANK-
GELEGENHEID. Goede
omzet, vrij van brouwerij,
nieuw interieur (weg. 2e
handelszaak). Voor info af-
spraak 09-3211275355, vra-
gen naar mevr. De Poorter.
Te h. ETAGE ’525,- excl.
Tel. 04490-54495.

Te huur per 1 april gemeub.
WONING te Urmond, met
tuin en garage, 3 slaapka-
mers, huurprijs ’ 1225,-.
Tel. 04490-78260.
Te huur APPARTEMENT
met 3 slaapkamers, excl.
’650,-; app. met 1 slaapka-
mer, excl. ’490,-; app.,
woon-/slaapkamer, excl.

’ 350,-. Kerkrade-West, 045-
-440887.
Te huur zeer ruime luxe
WONING met veel comfort
en event. kantoorruimte, in
Heerlen-Nrd., geheel ge-
stoffeerd, ’ 1350,-. Inl. 045-
-326820.
Te huur aangeb. groot
WOONHUIS met 4 slaap-
kamers te Heerlerheide,
’900,-. Tel. 045-216538.
Te huur KAMERS, ’425,-,
mcl. energiekosten. Inschr.
mog. Tel. 045-216538.
Te h. 75 m 2KANTOOR-
RUIMTE Rijksweg Zd. 164
A, Geleen, a.d. ’ 550,-. Inl.
04498-52999 of 04490-42379.
Te k. of te h. GARAGE-
BOX met stalling, ± 150m 2,
hobbywerkplaats met
stroom 220 - 380 volt, water
+ toilet. Kerkrade, Bleijer-
heide. Tel. 045-323254. '

RESTAURANT te Heerlen.
Geschikt voor partijen,
bruiloften, enz.'Pracht zaak
met complete duurzame in-
ventaris. Huur ’2OOO- per
maand. Koopprijs mv.

’ 79.500,-. Horecabureau
Limburg, Frits van Dijck,
(beëd. taxateur horeca).
043-630127.
CAFE/PET. REST. in
C-stad in Zd.-Limburg z.
woning. Goedlopende zaak
met mooie, compl. inventa-
ris. Unieke inrichting. Huur

’ 1500- p. mnd. Kooppr.
bedrijf ’ 125.000,-. Horeca-
bureau Limburg, Frits van
Dijck (beëd. taxateur hore-
ca). 043-630127.
FRITURE annex restau-
rant in Heerlen, z. woning.
Goed gel. en degelijk inge-
richt bedrijf met goede om-
zet. Huur ’ 1500-per mnd.
Kooppr. mv. ’69.500,-. Ho-
recabureau Limburg, Frits
van Dijck (beëd. taxateur
horeca). 043-630127.
Te h. zonnige ZIT/SLPK +
eigen kookgel. 04459-2120.

2 APP. te h. gevr. voor 2
pers. Kale huur tot ca.
’600,-. Br. o. no. HK 689
Limb. Dagbl.. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Startende ondernemer
zoekt GARAGE, kl. loods,
ca. 25 m 2,met water/electra-
aansl., voor activiteiten in
weekend. Omg. Heerlen,
Hoensbroek, Brunssum.
Br.ond.nr. HK 688 Lim-
burgs Dagblad, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Net jong stel zoekt WO-NING flat of appartement
in Valkenburg of Heerlen
en omgeving. Tel. 04454-
-2371.
Te huur gevr. voor K'bosch
en omgeving KIPPEN-
STAL. Voor ml. 04743-1881.

Kantoorruimte
in het centrum van Heerlen

gelegen aan de Promenade.
De ruimte is gelegen op de derdeverdieping, ca. 110 m2

groot en de indeling is nog nader overeen te komen.
De basishuur bedraagt ’ 1250,- per maand, excl. voor-

schot servicekosten en BTW.
Voor verdere inlichtingen:

Kok Vastgoed Makelaars b.v.
Tel. 045-71.20.40

Winkelruimte te huur
Centrum Hoensbroek

Kouvenderstraat nr. 25, oppervlakte ± 130 m 2
Inl. J.H. Heuts, Kapellerweg 41, 6132 AV Sittard

Te h. 2 mooie APPARTE-MENTEN in Chevremont-
Kérkrade. Inl. 045-459543.
Te h. vanaf 1 maart luxueu-
ze-vrijst. BUNGALOW te
Simpelveld (Huls) geh. on-
derkelderd (2 garages). Br.
o. nr. XE 081 LD Markt 42.
6461 EP Kerkrade.
Te huur aang. vrijstaand
WOONHUIS met zwembad
bij centrum Hoensbroek, 3
slaapk., 2 badk.. luxe keu-
ken 60 m2woonkamer, gro-
te aang. tuin. Huurpr.
’1500,-. Tel. inf. 045-
-215969/210942.
KAMER te huur tot 1 juli.
Tel. 714383.
KAMER te h. in Voeren-
daal. Tel. 045-750229.
KAMER te h., gemeubi-
leerd. Tel. 04490-40887 tus-
sen 18 en 19 u.
Heerlen-C KAMER in stu-
dentenhuis, tel. 045-455755.
Te h. vrijst. LANDHUIS, 4
slpks., 1 stud.kamer, 2
badk., kamer-open haard, 2
gar., geh. onderkeld., grote
tuin 1000 m2, ’ 1900,-. Tel.
045-316491, na 16.00 uur.
Te h. p. 1 mrt. nab. centr.
Geleen, WOONUNIT 1 a 2
pers., geh. beg.gr., ged. ge-
meub. + stoff. Ind.: 1 slpk.,
wk., keuk., d.+toilb., pi.
tuin, v. priv., v.a. ’7lO--p.m. all in. (geen huursubs.)
v. 10.18 u. Tel. 04490-47218.
SUSTEREN, te h. 1-pers.
luxe APPERTEMENT.
Ind.: woonk., keuken,hal,
toilet, badk. en slpk. w.w.en cv. ’690- p.mnd. all in.
Tel. 04499-1323. Mobu, R. v.
Gelderstr. 11, Susteren.
Te h. leuke BOYENWO-
NING, omg. Brunss., le
verd.: kam., keuk., badk.,
wc, 3 slpk., 2e verd.: 3 slpk.
Huurpr. all in f 850,-. Huur-
subs. mog. 045-226582.
KAMERS + appartemen-
ten te huur te Susteren.
04499-1615 of 06-52107978.
ZIT-SLPKMR 5.50 x 4.00 m
+ kkokhoek, douche, wc,
v.w. hal. Aparte ingang. Tel.
045-212613.
Te h. Maastricht-c KAMER
in studentenhuis. Alleen. meisjes ’410,-. 043-255382
of 045-455755.
KAMERS te verhuren. Tel.
045-426154.
Te h. gemeub. KAMERS
all-in te Bocholtz. Tel. 045-
-441119.
Gemeub. KAMER te huur
centrum Kerkrade-West.
Tel. 045-753272.
Te h. luxe APPARTE-
MENT met overname stof-
fering, nabij centr. Heerlen.
Huur ’ 580,- per mnd.
Huursub. mogel. Tel. 045-
-727318^b.g.g. 04490-54317.

Te huur of te koop ge-
vraagd vrijst. WOONHUIS
of bungalow voor nieuw te
openen privéclub. Huur-
prijs tot ’ 2000,-. Tel. 04492-
-1261.
Middelgroot WOONH. of
apartem. rustig gelegen in
Z-Limburg, voor ouder
echtp. 045-456481. Na 18.00
uur.
le-jaars studente zkt. per
l-8-'B9 KAMER m. gebr. v.
keuken, douche, w.e. in
Maastricht ofomg. Huur tot
’300,-. Tel. 08356-85491.

Ruilen: duplex woning
Burg. Lemmensstr. 83 Ge-
leen tegen ruime WONING
elders in Geleen. 04490-
-42191.
Te ruil Hoekw. te Zeswe-
gentegen eengez.woning offlat te Hoensbroek. Tel. 045-
-727866.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket bv. 8
rad., ketel en alle aansluit-
mat ’2850,-. Tel. 045-
-313239.
KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? Straten
Voerendaal bellen (ook
voor industrie) Tenelenweg
8-10, tel. 045-750187.
Bouwen onder eigen be-
heer? Van part. te huur
BOUWLIFT, steigermate-
riaal, betonmolen, bouw-
keet, enz. Tel. 045-316886.
T.k. aang. Meranti RAMEN
+ deuren m. dubb. glas,
rechtstr. va. fabr. Duitsl.
Enkele voorb. draai-/kie-
praam 100x120 cm ’497,-
-ïncl. BTW; draaiVkiepraam
130x120 cm ’568,- mcl.
BTW; terrasdeur draai/-
draai/kiep 210x150 cm

’ 1194,- mcl. BTW. Alles uit
voorraad leverbaar. Spec. v.
nieuwb. Rebo, Burg. Venc-
kenstr. 11, Óbbicht. Tel.
04498-56966 (zat. tot 16.00
uur).

Te k. STAALCONSTRUC-
TIE (gebruikt) voor loods,
tot 20x25 meter, vrij over-
spannen, pr. va. ’4000,-;
tev. bouwstaalmatten
15x15 cm, diam. 6 mm

’ 35- p.st. Tel. 045-323254.

’ 500 -
voor informatie over vergil
hond te Voerendaal. Tel. o-

■■ — — —-■■■ ■--■

TEKKELS, poedel*******-
en foxterriers. bjH
Walem 11 ASchincM
tel: 04459-1237. JM
Paarden- en PONIH
LING, paardentuiglM
Inl. 04409-3051. JM
Te k. jonge HENN§H
straat 20, Dietert»
04499-1341. . JM
Te k. GROENqB
LERPUPS m. staSjH
wormd + geënt. ' ■l-'B9. Gefokt m. «■ming v.d. Ned. ver.] ■herdersh. Ouders 'div. internat, ka! H
schappen. 045-32349 ■
Te k. grote HOEND ■krielhoenders. E. PJMOp de Bies 38, SchjM
Tek. jongelangharit«B
KELTJES, 8 wkn. M
delerstr. 18 Heerl^B
045-725644. M
Te koop Duitse H^HPUPS met stamboO-B
de ouders afgericWJJJ
Lex v. Gelben Ri^HH.III en Kkl. moede»
v. Esrohome. VH 'JBmaal. Inl. Rohs. UO'Wt
Zuid 4, Urmond. JKk\
Tek. Rothweiler Pl-M
stamb. Tel. 04404-lgM
Te k. zwart PEKÏt|B
JE met stamb. Tflß
250731, na 13.00 ojß
Jonge duitse HER"
duits import + jortM
ker Spaniels. iets,B
koopje! Kerksl I

Toed TEHUIS "gjjM
jongeMechelse henJW16 mnd., zeer aanhaJMm. stamb. Tel. 0445* ■
KINDERBOERDE? I
len, binnenkort W ■
weer geopend, ide* ■schoolreisjes, uit» ■
kinderfeestjes. Ma^ ■afspr. Tel. 045-7219?! 1
Te k. 2 grijze MSTAARTPAPEGAiW
met witte kooi. "$■

’ 950,-; Tel. 04490-3IWJ
Te k. BOUVIER?""»
pap., en boomerhoM
mnd., teef. Te bevr-11
minastraat 71, Hoen*"
tel. 045-212429. Jl
Mechelse HERDEBjI
vader: politiehond IJBjectbewakingshond"!■
reddingshond; bl-W
Dormans-Cremers; il
der: opl. politiehfflj
bloedlijn: Cabill. Jl|
Tevens Duitse hefWLinssen, 045-27182jJ|
Kennel 't Molserhó"liN.C.D.H., uit zeerjl
comb. DALMA^HPUPS (wit-zwart êm
stamboom, geënt gB
wormd. Tel. 045-440|a|
Te koop 1 koppel .ilbandparkieteNJl
Hendrikstraat 7, Ni**j|
hagen-Landgraaf. _J^
Te k. Mech. H$Ê
PUPS, goede afsta»
10 wkn. Dr. KuijP*
33, Heerlen.
KONIJNEN en »
hokken. Tel. 045-314,
Te huurPAARDEB<
meente Onder*!
’l5O,- per mnd. T*
723947. J
T.k. CAVALIER,,»,
CHARLES SPANS
Yorkshire terriërs- J
ste Puth 48, Puth«
nen. Tel. 04493-3751,
Te k. korth. SlN*
NARD, 1 jr.oud, tn&tkende stamboom
bertus, pracht reW
n.o.t.k. Info: 045-220°
Te k. Duitse HERDjf
stamboom, 9 wkn., \
en m. VHI. Tel. Q4frj
Te k. nest langh-
HERDERS, met
boom. P. v.d. Vin,
men 124, HoensbrO"
dustrieterrein), tel'
212521. >
Jonge KIPPEN m*j
snavel, pluimveebf'J
heden. Henk P 1"
Broekhuizenstraat j

Rimburg, tel. 045-jgü
VOGELHANDEL J
schops koopt alle ja!
kanaries, zeorav., ijk
kieten, putterbast fmgelsbrengen 9.30 totIZaadh. Limpens, ,11
tricht. Van 13 tot 'H
Zaadh. Eldorado Bj|
gerd 5, Spaubeck. vZM
10 tot 11.30 uur Zaa<gj
gen, Kerkrade- 1'!
mont. JÊ
Te k. PINSCHERjBI
reu. Tel. 045-3203jM
Te k. nest MECÖJ: DERPUPS, vad. Jïïapink PH 1 434 ?h

'Obj. 354, kamp. v,^
pnt. Moeder Sonja-

■ 724852.

' Te k. chique 3 jr- U
MERRIE 93 cm W
dekt, met pap, vaps,,

j pony. Tel. 044^92^1^Te k. Duitse H^fI pups m. stamb. %,%i ontw. Tel. 045-2549%
' Te k. gr. HONDEN^Doormanstr. 3, Bl^
.na 18.00 uur. _^

' I P
■ Te k. gevraagd ê^. off road en enduroj^
■ REN. TweewielersPy
i Math Salden, Lin}^
; HONDA CB 550F i,d
' derh., loopt uitstek? j.. '78. Pr. ’1900,-. Al■ 313818. _^A
' Te k. HONDA JffJ ]

' bwj. '82. 04492-179^;

' BMW R 90-6 ty&f- kuip ’4500- DK^rK<bwj'26 ’2500,-. §§.:

' 57, Brunssum. *■ ]

" 258758. __^A'.Motor te k. KA^V, 750 gpz turbp gjl! ’ 7000^, TeL: Ojg-JSI

" Te k. BMW R 100 g^Sj1 ’ 5000,-; Honda C»S
■ ’ 1850,-. Tel' 045:Zgg|

1 Verloren AÜ^jjj
- TELS op de ö*j

Übachsberg naar te j.
(Wijlie). Ter. beZ- ]; 752088. __-^j; VERMIST zwar^j^

i dertas met inhouo-j, ii bare herinnering il
overleden zoon e\,d"j

i hoge beloning
Veldgaard 5, A"15 JI Tel. 04492-2215^^^j

bel°ning >ftiging en mishanó»
45-751375. _^"
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SÈTE - Wim Arras is al vroeg in het seizoen in vorm. De Belgi-
sche wielerprof uit de Lottoploeg van Jean-Luc Vandenbrouc-
ke won gisteren voor de tweede keer binnen een week een
massasprint. In de tweede etappe van de Ster van Bessèges,
over 143 kilometer met start en finish in Sète, was Arras sneller
dan de in Zwitserse dienstrijdende Henri Manders uit Valken-
burg.

Eerder won Arras een massasprint
in de Grote Prijs UCB. In het alge-
meen klassement van de Ster van
Bessèges, die morgen eindigt, be-
hield de Belg Etienne de Wilde de
leiding. Hij deelt de koppositie met
Manders, die een vierde en een
tweede plaats scoorde. Practisch
alle renners hebben dezelfde tijd.

Uitslag tweede etappe: 1. Arras 143 km in
3.33.40; 2. Manders; 3. Van Vliet; 4. Dekker;
5. De Wilde; 6. Arntz; 7. Moorman; 8. Ver-
mote; 9. Görgen; 10. Heynderickx; 12.
Maassen; 14. Jagt; 33. Van Loon; 34. Poels
en rest van peloton met onder meer Peter
Harings in z.t. als Arras.
Algemeen klassement: 1. De Wilde 6.42.12;
2. Manders; 3. Arntz; 4. Van Vliet; 5. Arras;
6. Moorman; 7. Szerszynski; 8. Popp; 9.

" Henri Manders (rechts) doet van zich spreken op de Franse'
wegen. Foto: COR VOS.

Zaterdag 11 februari 198917 Boek Schapers
dichtgeslagen

Zweed Järrydkent geen mededogen

Camera's in formule 1
PARIJS - Acht formule 1-wagens zullen dit seizoen tijdens elke
Grand Prix uitgerust worden met televisiecamera's. Vanuit twee wa-
gens worden de beeldenrechtstreeks uitgezonden. De apparatuur op
de andere zes maakt opnames, die later opvideo te bewonderen zrjn.
Lotus, McLaren, Williams, Ferrari, Benetton en March gaven toe-
stemming voor het monteren van de camera's. Peter Warr, de voor-
naamste man van het Lotus-team, verklaarde dat het aantal recht-
streekse reportages van Grand Prix-races in 1988 meer dan verdub-
beld was. De beelden bereikten meer dan drie miljard kijkers. „Op
deze manier wordt een Grand Prix ook een spektakel in de huiska-
mer", zei Warr. Via loting wordt bepaald op welke bolides de camera's
worden geplaatst. De betrokken rijders houden de apparatuur twee
races op de wagens.

te sprinters vergisten zich echter in
de moeilijke aankomst. Op 150 me-
ter van de finish dook er plotseling
een haakse bocht in het parcours
op. De Italianen Rossola en Alloc-
chio en de Nederlander Hermanskwamen er ongeschonden door-
heen. Hermans durfde echter op de
smalle weg niet voluit te gaan, Ro-
sola en Allocchio toonden zich wel
bereid risico's te nemen. Vanderaer-
den en zijn ploegmakker Van Pop-
pel zaten midden in de grote groep
en konden zich niet in de sprint
mengen.
StevenRooks stapte na enkele kilo-
meters af. De kopman van de PDM-
formatie klaagde over rugpijn, die
hij zaterdag had overgehouden aan
een valpartij bij baanwedstrijden inSan Sebastian. Zijn ploeggenoot
Johnvan den Akker meldde zich 's
morgens al voor het vertrek af. De
griep had hem getroffen.
Uitslag derde etappe: 1.Rosola 185 km in
4.34.48; 2. Allocchio; 3. Hermans; 4. Frank
Pirard; 5. Canellas; 6. Stumpf; 7. Pastorelli;
8. Silva; 9. Rodriguez; 10. Fabrizio Bontem-
pi en rest van het peloton met van Neder-
landse zijde: 14. Harmeling; 17. Verhoeven;
37. Suykerbuyk; 40. Van der Hulst; 44.
Breukink; 49. Solleveld; 68. Talen; 79. De
Vries; 84. Van Poppel; 85. Van Orsouw; 87.
De Rooy; 98. Cordes; 112. Draaijer; 137. Nij-
boer, allen z.t. als winnaar Rosola.
Algemeen klassement: 1. Bordonali
13.32.56; 2. Jusdado op 2.03; 3. Pellier op
2.12; 4. Suykerbuyk op 2.13; 5. Edwig van
Hooydonk; 6. Nulens, beiden z.t; 7. Gorospe
op 2.15; 8. Kappes op 2.17; 9. Verhoeven op
2.19; 10. Van Brabant op 2.20; 19. Solleveld
op 2.47; 21. Van Orsouw op 2.48; 30. Harme-
ling op 3.22; 32. Cordes op 3.24; 34. Draaijer
z.t; 68. De Rooy op 5.50; 70. Breukink op
5.52; 73. De Vries op 5.53; 101.Van derHulst
op 7.05; 128.Nijboer op 17.45; 131.Talen op
17.52; 138. Hermans op 18.10; 140.Van Pop-
pel op 27.13; 143. Frank Pirard op 28.37.

Woorzitter schaatsbond naar Sovjet-ambassade

Goeljajevloopt gevaar
Trainingsrit
Wielerclub De Ster organiseert mor-
gen in Geleen de eerste gezamenlij-
ke trainingsrit van de Limburgse
verenigingen. Vanat 10.00 uur ver-
schijnen achtereenvolgens alle cate-
gorieën aan de start. .De permanen-
ce is gevestigd in café Spoorzicht
aan de Spoorstraat. Het program-
ma: 10.00 uur liefhebbers/veteranen
34 km; 10.50 uur nieuwelingen 25
km en aansluitendrit voor de jeugd;
11.30 uur junioren 41 km; 12.40 uur
amateurs/profs 60 km.

het duel met de Zweed speelde hjj
weer naar vermogen. Dat betekende
in de eerste reeks dat hij byna volle-
dig steunde op een goede opslag.
Meer dan tachtig procent van zijn
eerste opslagen kwam in het juiste
vak. Dat verschafte hem de kans
Jarryd onder pressie te houden.
In de tweede set viel de beslissing
eigenlijk al in de eerste game. Scha-
pers had van de eerste bal opeens
meer moeite met het serveren. De
Zweed voelde dat daarzijnkans lag.
Want als Schapers op zijn tweede
opslag naar het net komt, is hij te
langzaam. De Nederlander krijgt
dan de meeste returns echt letterlijk
op de voeten en daar kan de lange
Rotterdammer niet mee uit de weg.
De 6-1 was een juiste afspiegeling
van de krachtsverhoudingen.

ROTTERDAM - Het boek 'Rotter-
dam' is voor Michiel Schapers vrij-
dagavond hard dichtgeslagen. De
boosdoener in het Grand Prix-ten-
nistoernooi was de Zweed Anders
Jarryd. De Scandinaviër had na een
verloren eerste set weinig mededo-
gen meer met de nog tegenstribbe-
lendeRotterdammer. Na bijna twee
uur spelen was ook het laatste
hoofdstuk uit.

In de strijd om een plaats in de eind-
strijd treft Jarryd vandaag de
Australiër Darren Cahill. De num-
mer zes van de plaatsingslijst, een
stek hoger dan zijn tegenstander
van zaterdag, rekende af met de
Marty Davis. Het tegenspel _van de
30-jarige Amerikaan kwam pas in
het verloop van de tweede set op
gang. Toen was echter te laat en liet
de Australiër zich niet meer verras-
sen.

Respect
Hoewel hij uiteindelijk kansloos
verloor dient er slechts respect te
zijn voor Michiel Schapers. Ook in

Verzet
In de derde set was het verzet van
Schapers iets beter. Dat was een lo-
gisch gevolg van het feit dat hij er
weer in slaagde zijn eerste opslag
binnen de lijnen te houden. Het was
echter te weinig tegen de Zweed die
de winst voor het oprapen wist. Hy
zorgde voor de goede ballen op de
juiste momenten. Schapers maakte
op verkeerde punten belangrijke
fouten. De Nederlander bleef wel in
de wedstrijd, werd niet wegge-
speeld als in de tweede reeks, maar
had nimmer meer werkelijk uitzicht
op de winst.
Uitslagen kwartfinales enkelspel heren:
Cahill - Davis 6-3. 7-6 (7-4); Hlasek - Jelen
6-1,6-1; Jarryd - Schapers 6-7 (4-7), 6-1, 6-3;
Noah - Riglewski 6-1, 7-5.

Krouwel en
Vlasveld op
dreef in NK

De Nederlandse coach Ab Krook
houdt ook zijn hart vast. „Tijdens
het EK in Göteborg stapten dron-
ken Noren de baan op om een rond-
je te rijden. De kans is dan ook niet
ondenkbeeldig, dat het nu mis-
loopt."
ISU-voorzitter Olav Poulsen zei gis-
teravond niets te kunnen onderne-
men om Goeljajev als deelnemer
van het WK te weren. „Er is geen
reglement, dat daarin voorziet. Uit
morele overweging vind ik niet ver-
standig wat de Russen nu doen.
Goeljajev heeft de laatste twee jaar
geen tien kilometer meer gereden,
hetgeen vragen oproept over de
sportievewaarde van zijn aanwezig-
heid hier."

Sovj et-coach Sergei Matsjoek deed
de zaak gisteren af met: „Het is een
hetze van de Noorse pers. Daar gaan
wij niet op in". Een krant inOslo pu-
bliceerde gisteren een grote foto
van Goeljajev waarop te zien is, hoe
hij bij aankomst op het vliegveld in
Oslo langs borden loopt met de
tekst 'narcotica' en 'nothing to de-
clare'.
.De dreiging van mogelijke acties
van toeschouwers maakten Goelja-
jev weinig geliefd als tegenstander.
Het lot koppelde de Oostenrijker
Eminger op de 500 meter en de Ca-
nadees Scotfr op de vijf kilometer
aan de omstreden Moskoviet.

Ik
*' §ed

et niet hoe het Pubuek zien
jl cv j/*?Ben ten opzichte van Goél-
]> actie een DeetJe bang voor de
$'■ -rs w■" Van sommige toeschou-
etj v. n kunnen Goeljajevs veilig-

"a^ (> T Van onze verslaggever

ih. ~ Nikolaj Goeljajev zal dit weekeinde ondanks bezwa-
glia an Noorse zijde deelnemen aan het wereldkampioen-

-52 !haatSCkaa*sen voor ahrounders. De voorzitter van de Noorse
ond, Rune Gerhardsen, heeft gisteren zelfs vertegen-ï^Var ers van °*e S°vJet-ambassade in Oslo gewezen op deren- die Goeljajev loopt, als hij toch start.

heid niet garanderen", aldus Ger-
hardsen.
De Noren zijn de affaire van eenjaar
geleden rond de anabolen-handel
tussen Goeljajev en de Noorse
schaatser Stem Krosby nog steeds
niet vergeten. De zaak kwam aan
het licht, toen Björn Nyland een
pakje opende, dat hij namens Goel-
jajev aan Krosby moest doorgeven.
Daarin bevonden zich strips met
(verboden) anabolen-pillen.

Judosucces
kla l̂Js - Jenny Gal heeft de
■*tte tot 56kf °P het sterk be"
Ho0
, lnternaüonale judotoer-

de f Van Parijs gewonnen. In
iSp.Jna«erond,e versloeg ze de

Mirïam Blasco op
n en de Britse Nicola

h^orother op ippon. Eerder
tveeH e Amstelveense in de
len e ronde °P ippon gewon-
en) pan Monika Smolen <Po-«W -n

in de eerste ronde van
TW lost (Frankrijk).
Vfijj Nederlanders die
(Jejj ?8 in actie kwamen had-
**le '^der succes. Hans Bui-
?efst

V or boven 95 k§ in de
Jor„ r°nde van de Cubaan
Hia^ Pis. Veronique Akker-
v^ (-52 kg) was de mindere
-\J*e Pool Joanna Majdan.

Gerhardsen: „Wij zien Goeljajevs
aanwezigheid hier in Oslo als een
vorm van provocatie. De Russen
willen door deze handelwijze laten
zien, dat Goeljajev onschuldig is.
Wij weten echter beter. De vraag is
of de Noorse schaatsfans zich kun-
nen beheersen. Hopelijk blijft het
bij boeh-geroep, maar in het ergste
geval gaan ze dingen op de baan
gooien, als Goeljajev rijdt."

Reglement
Ondanks verzoeken uit Oslo om de
oud-wereldkampioen te straffen,
heeft de Internationale Schaats
Unie nimmer overwogen om hem te
schorsen, omdat zulks reglementair
niet mogelijk was.

HennieGrift 'slechts'
drie keer vooraan

Pikeursop Schaesberg verdelen buit

ZWIESEL - Ruben Krouwel en Ma-
rian Vlasveld hebben in het Zuid-
duitse Zwiesel ook de nationaletitel
langlaufen vrije stijl gewonnen. Bei-
den hadden eerder deze week reeds
twee kampioenschappen behaald in
andere klassen.
Ruben Krouwel uit Vianen liet op
de 15 kilometer naaste concurrent
Kees Puijk meer dan een halve mi-
nuut achter zich. Bij de vrouwen
had Marian Vlasveld uit Oude Ade
na tien kilometer ruim twee minu-
ten voorsprong op Carolien ten
Bosch.
Met zijn zevende plaats werd Frans
Thevis uit Oirsbeek Nederlands
kampioen in de categorie 40-50 jaar.
Hij eiste tevens de algemenetitel bij
de veertig plussers voor zich op.

Uitslag mannen: 1.Krouwel (Vianen) 15km
in 36.07; 2. Puijk 36.44; 3. Hopman 37.38.
Klassering Limburgers: 4. Rob Stevens
40.24; 7. Frans Thevis 46.46; 11. Jean Luyten
49.16; 21. Juul Brandts (eerste in categorie
50 plussers) 1.04.19; 25. Rien Alfenaar
1.09.23.
Vrouwen: 1.Marian Vlasveld (Oude Ade) 10
km in 33.53; 2. Ten Bosch 36.01, 3. Van de
Bunt (Hoensbroek) 36.13.
Meisjes B: 1. Inge Stevens (Heerlen; 10 km
in 38.19. Algemeen kampioen bij de jon-
gens-junioren werd Vincent Vermeulen.

Flaim krijgt steun
" Erie Flaim, op 5000 meter tegen Gustafson

Smoke Eaters
op puntenjacht

Blij
Ab Krook was blij, dat zijn rijders
een directe confrontatie met Goelja-
jev in ieder geval op de eerste dag
wisten te ontlopen. Krook was min-
der te spreken over de loting van
Leo Visser op de vijf kilometer. De
Europees kampioen treft in het vijf-
de paar de Amerikaan Shelly. Aan-
gezien na de zesde rit gedweild
wordt, rijdt Visser op een 'vuile',
uitgetrapte baan.
De op papier mooiste rit op de 5000
meter vindt plaats in het negende
paar, wanneer olymisch kampioen
Tomas Gustafson en titelverdediger
Erie Flaim elkaar treffen.

Van onze medewerker -
GELEEN - Smoke Eaters begint
aan het weekeindevan de waarheid.
Wil de Geleense ijshockeyploeg
deelnemen aan de halve finales,
moeten er punten gehaald worden
tegen BP Oilers (vandaag in Hee-
renveen) en tegen Spitman Nijme-
gen (zondag in Geleen 18.00 uur).

Theoretisch gezien is voor Smoke
Eaters nog alles mogelijk. Men kan
eerste worden, maar men kan (bij
twee nederlagen) ook buiten depry-
zen vallen. De enigeploeg diezich al
verzekerd heeft van een plaats in de
halve finales is de huidigekoploper
Turbana Rotterdam. Om de reste-
rende drie plaatsen wordt gestreden
door Nijmegen, Smoke Eaters, Hee-
renveen en Tilburg.

" De uitslagen van de gisteravond gespeel-
de wedstrijden in de ijshockeycompetitie:
Amsterdam-Rotterdam 6-5 (5-1, 1-1, 0-3);
Nijmegen-Tilburg 8-3 (1-2, 2-0, 5-1).

BRUSSEL - In het toernooi om
de Europa Cup volleybal voor
landskampioenen hebben de dames
van het Italiaanse Teodora Ravenna
met 3-0 gewonnen van Dynamo
Oost-Berlijn. Setstanden 15-6, 15-10,
15-9. Oeralotsjka Sverdlovsk won
eveneens met 3-0 van CSKA Sofia:
15-8, 15-8, 15-4.

" Twee maanden na de benoeming
van Ruurd de Boer tot voorzitter
van de Koninklijke Nederlandse
Lawn Tennis Bond (KNLTB), heeft
één van de leden van het dagelijks
bestuur, Bas Vletter, zijn aftreden
aangekondigd.

OSLO - Erie Flaim kan vandaag
de steun van tegenstander To-
mas Gustafson gebruiken om de
aanval van Leo Visser te weer-
staan. De 21-jarige Amerikaan
trof vrijdag tijdens de loting voor
het wereldtiteltoernooi van de
allrounders voor de vijf kilome-
ter de Zweedse Olympische
kampioen als tegenstander.
Flaim en de weer geheel herstel-
de Gustafson vormen het negen-
de paar. Flaim, die begeerd
wordt door de alternatieve kern-
ploeg, geldt als een van de grote
kandidaten voor de titel.

Overigens, als een Nederlander
dit weekeinde zegevierend uit de
strijd te voorschijn komt bete-
kent het de twaalfde na-oorlogse
wereldtitel voor een Nederlan-
der, een evenaringvan het aantal

NK veldloop weer
naar Schaesberg

s*l gi!iSBERG - De bloemen wer-
N* v 'eravond op de draf- en ren-
P2 Schaesberg verdeeld on-
JJtst v

n Verschillende pikeurs. De
*%totn Hennie Grift bleef 'be-
\\ rï"B overwinningen-Ej**"»:
_» 2^bP'1» 1. Bearney S (C. D. Im-(> ft' Vö

r.k",.tijd 1.22.6; 2. Deredder-
"ihi6o. i7n ,ahda Belvedère. Winn. 23,80;C.0*H,.t,.-,80: koPPel 30,90; trio 831,60."ttN) "> Ss: *" Brahma Melodie (C. D.
Jtf-,4; 3r■ '2 kmtÜd 1-22,3; 2. CaresseW'Spel^nlla C- Winn- I'9o^1'90^ Pl' L7o'*)?ris- V 20; trio 13-60-Vh 10.5"k^Lita De Bloomerd (W. A. J. Ve-
«-0 e Lol^tljd 121.1; 2. Bright Eyes; 3.
% k°PDP?^aort Winn- 2.°°; Pi- 1.20, 1,20,

trio 109,70.
Sn kmïi-H JS; l B"gitta R (L. A. Reuten)'hV.OO nd, -021-»:o21-»: 2- Zimrod B; 3. Zoe,s^O. "" Pi. 3,00, 7,60; koppel 37,70; trio

Plumpton-prijs: 1. Cay van Hoafer (J. v.d
Pijl) 2.51,9 km.tijd 1.21,9; 2. Afra Baker; 3.
Vanusa. Winn. 2,80; pi. 1,30, 1,60, 3,00; kop-
pel 5,00; trio 79,60.
Southwell-prijs: 1. Catch me Jacky (H.
Grift) km.tijd 1.20.2;2. Cobus Zuydhoeve; 3.
Zum Gipfel; 4. Cid Olympic. Winn. 2,80; pi
1,20, 1,60, 3,60; koppel 6,70; trio 201,50.
Kwartet 1.695,30.
Edinburgh-prijs: 1. Abbado R. (J. Jongen)
km.tijd 1.21.8; 2. Zanzibar; 3. Amazone Ca-
pello. Quotes onbekend.
Ascot-prijs: 1. Zie die Detvile (H. Grift)
km.tijd 1.20.0; 2. Yromi W; 3. Amber Enze-
lens; 4. Bavonora. Winn. 1,20; pi. 1,00, 1 30
1,10;koppel 39,50; trio 69,90.
Weatherby-prijs: 1. Warhorse B (J. Bekker)
km.tijd 1.21.8; 2. Yviena Odilia; 3. Amor O
Winn. 3,70; pi. 1,70, 1,60, 1,30; koppel 56 90-
-trio 219,10. W5: 2-7-3-6-6; uitbetaling 147,60
(110 combinaties).
Newcastle-prijs: 1. Corine Rynstroom (H.
Grift)km.tijd 1.21.2; 2. 800Rapid; 3. Baukje
Hanover; 4. Centipede. Winn. 2,20; pi. 2,30
4,80; koppel 5,20; trio 36,60.

dat Noorwegen opBislett in 1983
bereikte.
Valle Hovin, waar het toernooi
wordt gehouden, staat niet be-
kend als een bijzonder snelle
baan. Alleen de baanrecords op
de 500 en de 3000 meter zijn
scherper dan die van Bislett. De
serie voor de klassieke afstanden
is: 37,90 - 7.04,7 -1.57,13 -14.36,71.
De vijf kilometertijd is de enige
die dit seizoen werd gevestigd
(Geir Karlstad, 27 december). De
definitieve recordreeks van Bis-
lett (38,22 - 6.59,15 - 1.56,05 -14.23,59) is voor drie-kwart in het
bezit van Erie Heiden, dieer tien
jaar geleden de grenzen van het
schaatsen verlegde. De tien-kilo-
metertijd werd vier jaar later
door Tomas Gustafson gereden.
De schaatsarena sloot vorige
week de boeken met negentien
wereldrecords.

SITTARD/LANDGRAAF - Voor de
tweede achtereenvolgende keer zal
de Draf- en Renbaan Schaesberg in
het teken staan van de Nederlandse
kampioenschappen veldlopen. Dit
gebeurt op zondag 26 februari.

500 METER

OSLO- Het resultaat van de loting voor hetWK hardrijden op
de schaats in Oslo: 13. Kyncl (Tsjechslowakije) - Hadschieff (Oostenrijl*

14. Jelonek (Canada) - Jeklic (West-Dld).
15. Koss (Noor) - Ledergerber (Zwitserland).
16. Patsoulas (Griekenland) - Radke (Polen).
17. Veldkamp (Ned) - Sato (Japan).
18. Kim Kwan Kuy (Z-Korea) - Monti (Italië).

5000 METER
1. Milis - Garajev; 2. Eminger - Zacharias; 3. Scott - Goeljajev
4. Kah - Jelonek; 5. Shelley - Visser; 6. Sighel - Aoyanagi; 7
Adeberg - Spielmann; 8. Jeklic - Kernkers; 9. Flaim - Gustaf
son; 10.Kuroiwa - Karlstad; 11.Klaiber - Kotake; 12. Snetkov
Herda; 13. KimKwan Kyu - Ledergerber; 14.Veldkamp - Mon
ti; 15.Radke - Patsoulas; 16. Makinen - Kyncl; 17. Sato - Had-
schieff; 18. Dubreuil - Koss.

1. Dubreuil (Canada) -Kah (Australië).
2. Goeljajev (Sovjet Unie) - Eminger (Oostenrijk)
3. Zacharias (Oostenrijk) - Garajev (Sovjet Unie).
4. Klaiber (VS) - Visser (Ned).
5. Flaim (VS) - Sighel (Italië).
6. Scott (Canada) - Aoyanagi (Japan).
7. Kernkers (Ned) - Snetkov (Sovjet Unie).
8. Karlstad (Noor) - Kuroiwa (Japan).
9. Kotake (Japan) - Spielmann (DDR).

10. MiUs (VS) - Shelley (VS).
11. Herda (West-Dld) - Adeberg (DDR).
12. Gustafson (Zweden) - Makinen (Finland).

(ADVERTENTIE)
«■■■■■■■■■■■ft

■'J {ij jll j 3 _ lii _

■rjj_ll__ I'l'Ji
Specialisten in

zonweringen, rolluiken
en vertikale lamellen.

Bel nü voor prijs-opgave m .
en akiie-voordeel' I . vWtkunrr (ev"*'*9
Onze adviseurs f. p^ ""Be montage
Hunnen u vrijblijvend rT"na service. ~
thuis bezoeken. «"BB^B^^^—^

JT,£M BORN De Mortel 6a
[«T/j! findustrieterrein Sluisweg)J
krV" Tel.04498-54776

Limburgs Dagblad sport Arras toont vorm
Manders en Hermans in sprint geklopt

Matthieu Hermans heeft in de derde
etappe van de Ronde van Andalusië
wel zijn gezicht in een massasprint
laten zien, maar zijn eerste seizoen-
zege ging aan zijn neus voorbij. De
ItalianenRosola en Allocchio waren
hem te snel af aan het einde van rit
over 185 kilometer van Cadiz naar
La Palma del Condado.
Het peloton bleef in de regenachtige
rit tot aan de streep bijeen. De mees-

Andalusië

Heynderickx; 10. Redant; 12. Dekker; 18.
Maassen; 23. Jagt; 24. Poels; 36. Winnen; 54.
Stevenhaagen; 69. Jakobs; 83. Van Loon;
99. Harings; 114. Tolhoek allen z.t. als De
Wilde.

turbo's tobsport door dikbruynesteyn
loting wk schaatsen
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Te k. Opel MANTA GTE
natchb. bwj. '79. Fossielen-
erf 804 Heerlen.
Te, k. BMW 318ibwj. '87,
meerdere opties. 045-
-425691.
Te k: MERCEDES 300 die-
sel om op te knappen, bj.'
76. Vaste pr. ’ lf(K),-. Tel.
34493-1530.
Te k. MITSUBISHI Colt
EL '79, 65.000 km, 1200 cc,
3-drs., blauwmet., apk, pri-
ma auto. 04490-50800.
BMW 320 i, nw. mod. bj. '83
m. extra's, zeer mooi
f L6.500,-. Tel. 04490-26923.
BMW 316 bj.' 80, le lak,
ï.z.g^st. Div. extra's. Keur.
toegest. ’5150,-. Tel. 04490-
-27965.
FIAT Panda 45 CL rood,
kip.st ± 33.000, bj. '86

’ 7450,-. Tel. 04490-23830.
Te* k. gevr. PEUGEOT 504
0f'505 break benzine. Tel.
04-}.90-2326a41535.
AUDI 100 bwj. 1984, le eig.
10* kw. Zeer veel extra's,
i.Stv.nw. ’ 15.750,-.Tel. 045-
-270999.
LADA 13 S t. 2105, bwj. '81
met apk, nieuwe banden

’ UOO,-. Stuytstraat 9
Hoensbroek. 045-226121.
Te* k. SPORTVELGEN
BBS 6.5 JX 14 met Fulda V
2000 als nieuw, voor Golf,
BMW en Opel ’650,-. 045-
-31(H66.
FIAT Regata super, diesel,
sedan, bj. '84, 5-bak, groen-
met., apk 11-'B9, trekh.
i.z;2.st. Vr.pr. ’6950,-. 045-
-319328.
OPEL Kadett 13 N hatch-
back bj. '7-'BO, lpg, apk
2-'9O, trekh. Vr.pr. ’3850,-.
Tel. 045-319328.
Te k. OPELKadett 12 S '80,
groe beurt dealer, apk,
i.z.c.st. en mooi’ 3550,-. Tel.
045*53572.
Té't. MITSUBISHI Colt
1200 EL 3-drs. eind '80, km.
8».000 ’3450,- als nw. Tel.
045-316940.
Te k, BMW 320/6 '78, schuif-
kant.dak. uitbouwset enz.
’3250,-. 045-316940.
Té k. ASCONA bj. '78. Tel.
045-259664.

KIJK
Bi) Heca Brunssum b.v.
Golf CL diesel '87
Kad#tt E 1.3 '85
Kaofctt E diesel
stationcar '85
Kadett E 1.2 '85
Rekord 2 Itr. '85
Mfercedes 230 coupé '77
Mercedes 230 G Jeep '81
en bedrijfswagens
GöH diesel 1.6 '87
Kadett E 1.3 combo '88
Kadett E 1.6 diesel
coiwbo '86
FortfSierra stationcar
diesel 2.3 '87
Merdcedes 250 TD '87
Rimjburgerw. 40 Brunssum
NEAZDA 323 GLX 3-drs.
'87; Mazda 323 de luxe '84;
Otoel Kadett 1300 LS 3-drs.'té; Opel kadett 12LS 5-drs.
'86 en '83' Ford Scorpio 20
CL JB7; Ford Escort 1400
CL '87 en '84; Golf 1600 GL
automatic 5-drs. '84; Nissan
Stanza 18 GLX coupé '83;
Totata Starlet DX '85. Ga-
rantie, financ. Apk en in-
ruil. Autobedrijf P. Veen-
stra, Rotterdamstr. 98 Heer-
len. Tel. 725806 na 18.00 uur
312059.
Te koop gevr. loop-, sloop-
en SCHAÏE-AUTO'S. Wij
betalen de hoogste prijs.
Tel. 045-213424 of 045--fflm
Tè k. GOLF diesel, zeer
rrtodl, bwj. '79, apk 5-9-'B9.
Pt. n.o.tk. Crutserveldweg
2 Heerlen-Op de Kissel.
Te k. VW kever + Opel Ka-
dett + Scirocco 1979, apk.
Tel. 04499-3398.
Tfe k. FORD Fiesta 1200 S
rrj. sunroof i.z.g.st., apk. Tel.
04499-3398.
VW GOLF MX m. '80, met
APK, z. mooi. ’ 2950,-. Tel.
045-454087.
Tjk. VW-BUS camper bjr.
5-T73, motor 35.000 km,
APK 5-'B9, 100% in orde
’2000,-: Ford Escort APK,
bjr. '76 ’700,-. Tel. 045-
-416975.
Te k. MITSUBISHI GXL
bjV. '82, vr.pr. ’ 4750,- + Ci-
troen 2400 GTI CX '78,
vt.pr. ’1750,-. Tel. 045-
-73t%?82.

Uitlaat kapot?
lar snel naar snelserviceAuto Sport, Schelsberg 175,
-feerlen, 045-725507. Dealer van origineleRomax uitla-
eri en alle topmerken schokbrekers. Ook 's zaterdags
"ecpend van 10.00 tot 17.00 uur.

APK-keuringsstation
X) nieuwe Amerikaanse wagens van alle merken in
'Oörraad. Lease/financiering binnen 24 uur geregeld.
Speciale Chrysler lease-actie. Globemaster luxe bus-
mporteur. AMERICAN Cars H. Bastings Schimmert,
ei; 04404-1888, fax 2048. GM - Crysler - Jeep - Ford -
3lobemaster.

Te koop of te huur aangeboden:

garagepand met showroom
en bedrijfwoning

mcl. gar.-inventaris, aan uitvalsweg Heerlen.
BC. o. no. HK 682, LD, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

FORD Fiesta 1.1 L, bjr. 20-
-10-'BO, KR 2-look, i.z.g.st.

’ 3900,-. 045-454604.
Tek. OPELRekord 1900 N,
autom. defect. Vr.pr.
’450,-; Tel. 045-720232, na
17.00 uur.
Te k. RENAULT 4F6 Safa-
ri, APK-gek., bwj. '89
’600,-; tev. Fiat 600 t.e.a.b.
Tel. 043-649387.
Tek. DATSUN Cherry bwj.
'81. Tel. 045-244239, pr.
n.o.t.k.
Te k. DATSUN Sunny 120
V, bwj. '78, techn. in orde.
Vr.pr. ’1500,-; Tel. 045-
-463671.
Te k. TOYOTA Corolla,
APK '90, zeer mooi, pr.
’950,-; div. extra's, 045-
-454713.
Te k. zeer mooie Opel AS-
CONA, lichte plaatschade,
APK sept. '89, nw. banden,
uitlaat, accu, ’ 1950,-;
Rondpjtint 14, Hoensbroek.
Te k. FIAT 127, prijs
’700,-; Tel. 045-219017.
Te k. Ford MUSTANG 8
cyl., 2-drs., bwj. '80, pr.
’5250,-; 04498-54651.
Te k. aangeb. VOLVO 760
GLE aut. m. alle extra's,
mod. '83; Renault 25 GTX
m. alle extra's mod. '85;
Ford Sierra 2.0 L 5-drs.
LPG '84 voor liefhebber;
Porsche 928 i.nw.st.; Opel
Kadett 1.6 S 4-drs. '82; Ford
Escort 1.3 L Stationcar '81;
Opel Kadett 12S Staüoncar
LPG '81; VW Jetta '81, Vol-
vo 244 GL mod. '80. Bern-
hardstr. 12 Munstergeleen
(ook zondags geopend).
SKODA 105Smet sunroof,
dak en radio. Deze zeld-
zaam mooie auto km.st.
24.000 voor slechts ’7500,-;
Bij uw Skoda-dealer garage
Central Geleen, Rijksweg
C.97.

AUTO LANDGRAAF
biedt aan, kijk en vergelijk:
Mitsubishi Pajero, lang, I
feel kent., kl. wit, '85, |29.500,-; Porsche 924, met i
div. ace, in absolute nw.st.,
kl. rood, '81, ’ 24.500,-; Audi
coupé GT, met z.v. ace,
15.000 km, donkerblauw,
nw.st, '87, ’ 34.900,-: BMW
525 E, m. div. ace, kl. wit,
als nieuw, '85, ’21.800,-; 'BMW 316, met 5-bak, 62.000
km, kl. lapisblauw, '87,
’23.800,-; Daihatsu Chara-
de automaat, 5-drs., blauw-
met., 39.000 km, '83, ’ 6800,--: Fiat Panda 1000 CL, 9000km, kl. zilver, '88, ’ 12.950,-;
Ford Sierra 1.6 coupe,
3-drs., kl. blauw, 49.000 km,
'86, ’17.950,-; Ford Sierra
1.6 L, 5-drs., kl. roodmet.,
zeer mooi, '84, ’10.950,-;
Ford Escort Laser, kl. bei-
gemet., '85, ’ 12.900,-; Hon-
da Prelude EX automaat
1.8, met stuurbekr., kl.
goudmet., '85, ’ 21.900,-;
Honda Prelude EX 1.8 12
Valve, kl. wit, '85, ’ 22.950,-;
Honda Civic 1.5 GTI, zilver-
met., '85, ’ 15.500,-; Honda
Accord, 3-drs., coupé, kl.
blauwmet, '83, ’ 10.900,-;
Lada 2104 station, kl. rood,
'86, ’8950,-; Opel Corsa 1.2
LS, 3-drs., 15.000 km,
nw.st eind '87, ’ 14.900,-;
Opel Ascona 1.6 S, kl. rood,
div. ace, '85,’ 15.500,-; Opel
Senator 2.5 E, met 5-bak,
LPG, CD-uitv., blauwmet.,
'84, ’ 16.900,-; Opel Rekord
2.0 S GL-uitv., metLPG, kl.
wit, '83, ’9750,-; Opel Re-
kord station 2.0 S, goud-
met., zeer mooi, '82, ’ 8750,-;
Volvo 240 GLE, met schuif-
dak, stuurbekr., blauwmet.,
'83, ’ 15.900,-; VW Golf C
1.3, kl. roodmet., km.st.
32.000 '87, ’19.500,-; VW
Golf C diesel, kl. wit, zeer
mooi, '83, ’7250,-; Alfa
Giullietta 1.6, met sportvel-
fen, zeer mooi, kl. rood, '81,

5750,-. Inruilers: Daihatsu
Charade KT, 5-drs„ kl. wit,
'81, ’2500,-; Saab 900 GLS
Sedan, met schuifdak, kl.
bruinmet., '81, ’ 6950,-;
Ford Taunus 2.0 L 5 cyl.,
met LPG, blauw, '80,

’ 1950,-; Ford Taunus 2.3
Ghia, kl. zilver, '80, ’2750,-;
Mitsubishi Galant GL,
bruinmet., '78, ’950,-; Opel
Kadett 1.2, kl. groen, 17,
’950,-; Opel Kadett City
automaat, oranje, '77,
’1250,-; VW Golf S 1.6,
4-drs., kl. groen, z.g. cond.,
'78, ’2250-. * erkend Bo-vag-bedrijf * eigen werk-
plaats * financiering zonder
aanbetaling mogelijk * alle
keuringen toegestaan * in-
ruil mogelijk * Keuze uit 12-
-3 mnd. garantie* WN-keu-
ringsstation * garantie bo-
ven ’ 10.000,-.Kom vrijblij-
vend kijken en vergelijken
bij Auto Landgraaf. Het
adres voor de betere ge-
bruikte auto. Auto Land-
graaf, Heerlerbaan 74-76,
Heerlen, tel. 045-
-424268/424231.

Veneken Specials
Audi 100 2.0, 4-'BB

Kleur: zermatzilver
Passat 1600, 11-'B7

5-drs., kleur blauw
Ford Fiesta 1100 CL, 1987

Blauwmetallic
Audi 80 S, 1987, wit

Jetta 1600 C, 4-drs., 1986
Div. extra's, blauw

Audi 80 SC, '84, grijsmet.

BMW 316, 1987, 1984
Beige en grijsmetallic

Audi 100 CC Avant 2.2, 1985
Met airco, schuifdak, getint glas

Opel Kadett, '83 t/m '86,
Diverse kleuren

Opel Kadett Diesel, '83
3-drs., groen

Passat, 5-drs., diesel, '86, rood
Golf Diesel, '86, div. extra's, geel
Renault 9 GTL, '84, blauwmet.
Peugeot 309, 1987, 5-drs., wit
Peugeot 205, 1987, 3-drs., wit

Peugeot 305 GL Break, '86
Wit, 5-drs.

Renault 5 GTL, 1985, 1986, wit
± 100 inruilauto's

van diverse merken en uitvoeringen

Verkoopcentrum
Veneken

Peter Schunckstraat 10 (hoek Heerlerbaan), Heerlen.
Tel. 045-412641. Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot
18.00 uur, zat. van 10.00 tot 17.00 uur, donderdag koop-
avond.
BMW 315 t. '83, zeer goed,
APK, koopje! ’6950,-. St-
Martinusstr. 31, Kerkrade.
VOLVO 360 2 Itr., 5-drs.,
juni '85, blauawmet.

’ 15.000,-. Tel. 045-314522.
Te k. VOLVO 343 DL bjr.
'81. Pr. ’4650,-. Tel. 045-
-229000.
Te k. PEUGEÓT 305, bjr.
'81. Vr.pr. ’1600,-. APK
gek. Zeskant 251, Heerlen.
Tel. 045-723689.

De nieuwe
Skoda favoriet,

je weet'niet wat je ziet
nu bij

Garage Central Geleen
Rijksweg C. 97

Flat Klankstad
biedt aan tegen aantrekkelijke prijzen:

pinda 34-45 ... '81 t/m'B7 Nissan Cherry 1.3 GL ...'B6
ifrto 45 -55 '83 t/m '88 Renault 4-9 TL .'Bl t/m '85
Lf-io Diesel '84,86,87 R9GTL '85
Fftmo '84t/m'B6 RenauitHTXE '85
rttmo 70 S, 5-drs '86 Opal Ascona 1600 S,
F^trrto 70 CL 5-drs. aut. '85 5-drs, Hatchback '81
lE76uper9oo '82 OpelCorsaTß '84
I*7 1050 '86 Suzuki AtroGL '87
FfegataBsS, 100S '84 Skoda 120LS '86
Sfcbaru mini Jumbo '87 Jetta '83
Flat 238, zeer mooi 79 Toyota Corolla Aut '80
Mini 1000E '85 Volvo 345 DLS '82
Djverse goedkope inruilers in voorraad. Bovag-garantie.
Kaalrveidersteenweq 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

T.k. Opel ASCONA 16N bj.
'77, km.st. 80.000, APK 14-
-9-'B9, kil. bruin, i.g.st. Pr.
’950,-. Tel. 04498-54319.
Opel REKORD 2.2 i 8-'B5

’ 14.500,-, el. spiegels,
63.000 km; Ford Sierra 2 Itr
'85, 70.000 km ’14.750,-,
sunroof, auto is nieuw;
Opel Ascona 16 S nw. mo-
del '82, LPG ’ 7500,-; Qpel
Ascona 1900 '80, LPG,
froenmet; Opel Ascona 80

Itr bruin; Opel Ascona '79
1900rood. Alle auto's mcl. 3
mnd. gar. + APK. Tel.
04490-52697.
VOLVO 340 DL 7-'B5,
5-drs., antracietmetal.,
i.g.st., brede banden, trekh.
04490-78751. Na 18.00 uur.
BMW-MOTOR type 316
4-cil. Tev. div. onderd. Tel.
045-458666 of 410333.
OPEL Corsa 12 S luxe bj.
'84, APK '90, km 42.000, in
st. v. nw. Tel. 045-228469.
HONDA Integra 8-'B6,
i.z.g.st. Schuttenstr. 6, Hrl.
045-2 15088.
T.k. VW BESTELBUS '76,
i.g.st. APK met imp.

’ 1250.-. 04490-77926.
BMW 525i, '82 i.z.g.st, veel
extra's, inruil mog. Tel.
04493-2903.
Te k. Ford TAUNUS 16 L,
bj. '80, APK 6-'B9, LPG,
vr.pr. ’ 1450,-. Tel. 04490-
-41546.
COROLLA coupé, '78,
APK 12-'B9. 82.000 km, zeer
mooi, ’1850,-. Tel. 04490-
-45836.

FORD Sierra 2 Itr CL, bjr.
8-'B7; Suzuki Jeep Samurai,
bjr. 8-'BB. 045-321338.
Te k. GOLF diesel GLD,
bjr. '81, i.z.g.st. Tel. 045-
-216228.
Te k. Opel KADETT GSI,
1987, 2.0 L, geheel uitge-
bouwd, enige inNederland;
Ford Escort XR3 I RS tur-
bo, 1987, iets aparts; Por-
sche 911 coupé, 1979, rood,
als nieuw' PÖrsche 928
autom., 1981, geheel S-uit-fevoerd; Mercedes 190 E,

.3, 16 klepper, 1985, 30.000
km gel.; BMW 316, 1984,
met gas, sportwielen, enz.,
nw. type; Ford Escort 1600
Laser, 4-drs., 1985, zwart;
Opel Kadett 16D, 1984, AN;
Citroen 2 CV 6 Special,
1986, AN. Inruil en finan-
ciering mogelijk. 3 maan-
den of 10.000 km-garantie.
Europaweg-Zuid 304,
Landgraaf; tel. 045-324498.
BMW 315, 6-'B3, wit, div.
ace, zeer mooi, APK 6-'B9.
Tel. 045-325426.
HONDA Civic, '79, zwart-
met., nw. banden, uitlaat,
nw. koppeling, APK 2-'9O,
als 2e auto gebruikt. Tel.
045-325426.
Te k. BMW 316, bj. '85,
i.st.v.nw., zeldzaam mooi!
met keuringsrapport,

’ 14.750,-. Tel. 045-455778.
FIAT Uno, Champ, kl.
lichtblauwmet., 5500 km,
’13.800,-. Tel. 045-311718,
alleen op zaterdag.
Opel KADETT bjr. '79,
85.000 km, APK, bijz. mooi.
04459-2238.
Te k. mooie KADETT bjr.
'79, vr.pr. ’1850,-, APK.
Joost van Vondelstr. 90,
Heerlen-Molenberg. Na
14.00 uur.
Chevrolet CAMARO Berli-
netta, bjr. '80, LPG, 8-cil.
aut., APK enz. Inr. mog.
045-220490.
Chevrolet MALIBU bj. '80,
8-cil., aut., LPG en APK.
Inr. mog. Tel. 045-220490.
VW GOLFD '84 nw. model,
d.groen, 4-d., 5 versn.
111.000 km, uitst. onderh.
045-425725.
T.k. TALBOT Horizon 1.3
bj. '80, APK ’1250,-, evt.mr. zonnehemel mog. Tel.
04490-54495.
Te k. Opel OMEGA Sta-
tioncar LS get.glas etc. zil-
verblauw met. 4-'B7. 28.000
km. Vr.pr. ’31.000,-. Tel.
045-417450.
Te k. Opel MANTA bj. '77
motor i.z.g.st. APK tot 10-
-'B9 ’ 1200,-. 045-323256.
VERBOUWINGSVOOR-
DEEL. Garage J. Coenen
ruimt op. Subaru 1800 RX
turbo, 4 wd, '86; Subaru
1800 GL turbo, 4 wd, com-
bi, '87: Subaru Tl24 wd,7-pers.bus, '87' Subaru Jus-
ty FL 11, '87; Subaru Justy
FL 11, '86; Subaru 1800 GL
coupé; Subaru 16 GL cou-
pé, 83; Subaru Mini Jum-
bo, '83, '84, '85 en '88; Ci-
troen VisaRE Super, 2x '84;
Nissan Micra GL, '85' Mit-
subishi Lancer, '83; Nissan
Sunny 1500 GL '84; Suzuki
Alto FX, '85; Ford Fiesta
1600 diesel; Opel Kadett
LS, '86. Automaten: Honda
Civic, 3x '81; Suzuki Alto
FX, '83; Nissan Sunny 1500
GL, '84. Off. Subaru-dealer,
Garage J. Coenen, Prinsen-
baan 65. Koningsbosch, tel.
04743-1574.
Autobedrijf Heka 8.V.,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, VRAAGT te koop
loop-, sloop- en schadeau-
to's. tel. 045-273177.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
T.k. weg. overlijden VW
JETTA Avance, kl. met.bl.,
bjr. mei '87, km.st. 9700, pr.

’ 18.000,-. 04490-14600,
werkdagen na 18.00 uur.

BMW
Constante voorraad van

groot aantal
BMW-occasions.

Div. types en bouwjaren
vanaf ’ 10.000,-.

KERA
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121
Tek. gevr. sloop-en SCHA-
DEAUTO'S, van ’ 100,- tot
’5000,-. Tel. 04490-43481.
FORD Sierra Kombi 2.3 GL
diesel '84; BMW 316 5-ver-
sn. '86; Opel Corsa '84; Mer-
cedes 300Dautom. diesel
'78; Audi 100 diesel '80;
Opel Rekord 2.0 Berlina
autom. '78. Inr. + financ
mogelijk. Autobedrijf J.
VAN MIL, Sportstr. 10
Kerkrade, 045-410826.
AUTOMAAT Mazda 323
bwj. '79. Pr. ’1750,-. Tel.
045-753053.
Te k. BMW 525 i, m. '82, kl.
donkerblauwmet, get. glas,
v.p. ’ 11.950,-. 045-414600.
Te k. FORD Escort, '75,
i.g.st. + APK mei '89. Tel.
045-244366.
Te k. Opel ASCONA 1900,
bwj. '79, ANWB-gek., 4-drs.
Vr.pr. ’2750,-. 04405-3783.
VOLVO 360 GLT wit 5-drs.,
55.000 km, okt. '85. Tel.
04756-3158. ■
Tek. VOLVO 343 APK bwj.
'78, i.z.g.st. ’ 1850,-; Zat. na
15.00 u. Tel. 045-221861.
Te k. Ford ESCORT 1600i
Bravo bwj. '78, le eig., wei-
nig km, veel extra's o.a. RS-
wielen + achterspoiler,
schadevrij. Tel. 045-725022.
KADETT 1.6 S GT, rood,
'85. cd velgen, 15 inch, met
uitb.; kantel/schuifdak,
trim-line alarminstall., etc.
Vondelstraat 47, Bruns-
sum.

Inruilauto's:
Div. Panda's vanaf ’ 3900- .
Div. Uno'svanaf 1985vanaf ’ 9750-
Div. Ritmo's vanaf 1985 vanaf ’ 8750- j
Ford Sierra 1.6 4-drs. ’ 18900-
Ford Scorpio autom. 1985 ’ 21900-
LanciaYlo Fire 1986 ’12750-'Opel Kadett 1.3L5-drs. 1979 ’ 3900- 'VW Polo 1050 1986 ’12900-
VWGolf 1300 C 1986 ’16900,-;

Autobedrijf Bastiaans '
Spoorsingel 50 Heerlen 045-724140 J

Weg. omstandigh. te k.
Honda CIVIC bj. '84 1500
sport, zwart met. 5 speed,
44.000 km. gel. Vr.pr.

’ 7250,-. Voorstr. 24 Bruns-
sum.
S.M.A.S. ruimt op!!! Talbot

i Tagora bj, '81, zien is kopen
■ ’3450,-; Talbot 1510 SX bj.; *82 ’ 1950,-; Ford Taunus■Kobie LPG bj. '78 ’850,-;

"Fiat 133 de luxe bj. '79. ’850,-; Mitsubishi Lancer
1 bj. '77 ’650,-; Datsun 120A-Fll bj. '78 ’ 650,-; Citroen G. SpecialBreak bj. '80 ’ 550.-;» Mazda bj. '79 ’500,-. Alle. auto's zijn APK gekeurd en. verkeren in zeer goede1 staat. Voor inlichtingen tel.; 04704-4411.: T.k. BMW 320ibj. eind '83,

' zeer mooi, km 80.000, pr.

’ 15.500,-; Austin Metro bj.

' '83 ’4950,-. Voor ml. 04743-
-1881.

'Ford CAPRI 2, 2300 S 1978,
APK tot 7-'B9, zeer snel.
04752-2047.
BMW 728 automatioc 19f9,
APK tot okt. '89, heel mooi
met veel extra's, evt. mr.

1 mog. 04750-17902.
!Te k. FORD Taunus 2.0

6-ciL, automaat, t. '78, motor
van '83, APK-gek. tot 10e

I mnd. '89, vr.pr. ’ 1350,-.Tel.
04490-14710.

' Tek. Ford SIERRALaser 2
Itr., bj. '86 kl. wit, 5-drs.,
km.st. 63.500, met div. ace,
i.z.g.st., vr.pr. ’20.500,-. Inl.
tel. 045-463423.
Voor liefhebber OPEL Di-
plomaat, bj. '77, APK-gek.,
2.8 6-cil., auto i.nw.st., prijs
n.o.t.k. Tel. 045-271033.
VOLVO 340 DL, 5-drs., 5
sp., bj. 7-'B7, le eig., km.st.
20.000, kl. antraciet. ABC-
straat 4, Treebeek-Bruns-. sum.

Te k. Opel KADETT 1.3 S
HB pracht auto '81 met
APK stereo LPG 5-drs.
Vr.pr. ’ 4650,-. Tulpenstr. 9,
Kerkrade-West.
Te k. OpelKADETT coupé16S Berlinetta i.st.v.nw. bj.
'79 APK gek. Tel. 045-
-751225 na 13.00 uur.
Tek. Opel KADETT bj. '85
licht, met.velg. spoil. GLS-
uitv. alle assee in kleur.
045-424042.
Te k. Toyota STARLET 5
versn. kleine auto, zeer
mooi, met 1 jr. APK vr.pr.

’ 1350,-. Pr. Margrietstr. 28,
Kerkrade.
Te k. zeer mooie VW GOLF
aut. met APK 29-07-'B9 bj.
'77. Tel. 045-462760.
Toyota TERCEL coupé 1.3
gebr. als 2e auto i.z.g.st.
APK gek. bj. '79. Vr.pr.

’ 1700,- Tel. 045-257602.
VELGEN SJxH2 met
nw.band - 175/70 Rl3voor
Audi/VW ’350,-. Tel. 045-
-464618.
Te k. OPEL Kadett Combi,
bwj. '81, i.g.st. Tel. 045-
-424123.
Te k. OPEL Ascona 16 S,
bwj. '82. APK '90, i.z.g.st.,
vr.pr. ’7500,-. Tel. 045-
-323151.
Te k. SPORTVLGN. +
band nieuwv. BMW, oud +
nw. type 7J x 15 tev. band
nw. 15 x 195, 50 serie.
319328.
Te k. LANDROVER 88,
LPG, gr. kent. Tel. 04405-
-2313.
RENAULT R 4 bestel,
i.z.g.st, 1982, met APK,

’ 1750,-. Tel. 045-243273.
NISSAN Sunny 1.3 DX,
nieuw model, '83, APK 10-
-'B9, i.z.g.st., ’5200,-. 04406-
-15707.
FORD Escort 1100 L, bwj.
'82, splinternieuwe auto,
APK 7-'B9, ’6900,-. 04406-
-15719.
OPEL Kadett 1300 N HB,
bwj. '82, geweldig mooi,
APK 3-'9O, slechts ’ 5950,-.
04406-13137.
HONDA Civic, i.z.g.st, bwj.
'80, n. model, 5 versn., APK-
gek„ ’ 3250,-. 043-470624.
Ford ESCORT, bwj. '78,
APK, i.z.g.st., pr.n.o.t.k. Tel.
045-463364. —
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Hagen accu's
4000 stuks uit voorraad leverbaar, voor alle voertuigen.

2 jaar „echte" garantie.
Kerp, In de Cramer 37, Heerlen, tel. 045-716951.

Te k. MERCEDES 280 TE
bj. '80, veel extra's, APK
mrt. '90. K. Doormanstr. 3
Brunssum, na 18.00 uur.
Wegens einde hobby div.
MERCEDESSEN en
BMW's van 1972 tot 1979.
Inl. 04750-17902.
T.k. REKORD 20 S 4-drs.,
trekh., bir. '78 ’ 1500,-. Tel.
04490-22932.
T.k. SENATOR 28 S Pull-

" man, sch.dak, bjr. '79.
’3750,-. Inr. mog. Tel.'

" 04490-22932.
■ T.k. KADETT automaat,
■ bjr. '77, APK 1-90 (z. mooi).

’ 1100,-. 04490-10646.
I T.k. ZASTAVA 1300 bj. '81,
1APK 3-'9O, i.z.g.st. ’llOO,-.; 04490-10058
T.k. VOLVO 343, vr_r.
’B5OO Simca 1000, APK

i gek. Tel. 04499-1531.. T.k. VOLVO 340 GL Sedan
1700, bjr. '85. Tel. 04490-
-25127.. I.stv.nw. FIAT Panda 1000
CL, bwj. '86, nw. mod., '87,

’ 7750,-. 04490-15431.
MITSUBISHI Colt 18 D
5-speed, '85, ’ 8750,-. 04490-
-24937.
OPEL Ascona 2.0 S Berli-
na, '80, i.pr.st, ’3750,-.
04490-21239.
OPEL Ascona 1.9 N, bwj.
'81, zeer mooi, ’3450,-.
04490-26551.
Te k. FORD Taunus, vr.pr.

’ 1350-, 2.0 6-cil. automaat,
T-'7B, motor van '83, APK-
gek. tot 10e mnd. '89. 04490-
-14710.
Te k. GOLF-GTI-VEL-
GEN, ’275,-. Tel. 045-
-421524.
RENAULT 18 GTL Ave-
nue, 2 kl. met, bwj. '84,
i.z.g.st, le eig., trekh., licht-
met velgen, sunroof, centr.
vergr., elektr. ramen,
pr.n.o.t.k. APK tot l-'9O.
045-453473.

VWKEVER, '73, zeer mooi,
APK, ’2250,-, 103.000 km.
Tel. 04490-45002, na 17.00
uur.
HETELUCHTKANON te
koop, ’300,-, grote capaci-
teit; Opel Ascona motor-blok met carb. tek., 1900 N,
’450,-. Jupiterstraat 63,
Brunssum.
Te k. zeer mooie GOLF die-
sel, bj. '77, vr.pr. ’ 1750,-; te-
vens mooie sportvelgen
met banden van Ford Fies-
ta, ’450,-. Tel. 045-213617.
Te k. CHRYSLER 180,
APK 9-'B9, vr.pr. ’1750,-,
km.st. 90.000. Tel. 04499-
-4529.
Te k. TOYOTA Celica 2000
KT Liftback, bj. '79, grijs-
met, sportvelgen, sunroof,
radio, APK t/m 2-'9O. Inruil
mog. Tel. 04746-4282.
FIAT 126 bj. '75 i.g.st. Tel.
045-422091.
Opel COMMODORE 2500
S autom., LPG '80 ’ 3950,-.
Tel. 045-250136.
Opel KADETT HB 1.6 die-
sel '83 met APK. Febr. '90
i.z.g.st. ’6750,-. Athwerk 2,
Kerkrade.
R 5TL '80 zeldz. mooi
’lBOO,-. APK 12-'B9. Tel.
045-417122.
Spoed!!! Wij zoeken drin-
gend AUTO'S v.a. bj. '80-
-7!7. Dir. cont ook sloop.
045-414372 tevens alle type
Mercedes.
Subaru MINI-BUS grijs
kenteken '84, APK, 9-'B9.

’ 3800,-. Tel. 045-440590.
Tek. FIAT 131 1600cl. mod.
'82. APK 6-'B9. 5-bak.
trekh., 185/70x13 bnd.
140.000 km. (Motor revisie
bij ca 110.000), div. nwe de-
len + reservewielen. Tel.
045-315158.
Te k. FIAT 128. Panorama
1100 nw. banden APK juli
'89 bj. '77 ’900,-. Tel. 04492-
-5461.

1000%
zijn onze auto's en
100% is genoeg!!!

Auto van de week!!!
VW Polo Pointer Cü! '86
Opel
Corsal.2S '83
Kadett HB 1.3 LS '87
Kadett HB 1.6S 5-drs. ..'B4
Kadett HB 1.2LS '86
Kadett HB 12S '83
Kadett 13 N '81
Commodore 2.5 S aut. ..'Bl
Audi 90 Quattro9 155 pk'Bs
Audi 100 CC 118 pk '85
Audi 80 C 75 pk '85
Citroen Axel 11 '86
Toyota
Supra Targa 3.0 I '86
Carinall 1.6 DX, gas...'Bs
Ford Fiesta 1100L...2x'83
Honda Accord EX '83
Lada 21041.5combi '87
Lada2lo7l.sGL '84
Mitsubishi Colt 1200 GL'B6
Renault 5 Alpine Turbo . '83
Renault 5 TL '82,83
Saab 900Turbo 5 '80
Seatlbizal.2GL '87
SeatFuraL '85
Subaru
Mini Jumbo SDL '87
Suzuki SJ 413 QJX '87
V01v0360156 '86
Volvo66DL '78
Inruil en financiering 100%
mogelijk, (rente fiscaal vol-

ledig aftrekbaar).
Bovag-garantie of 3, 6 of

12 mnd. eigen garantie.
APK- en VVN-

keuringsstation.
Donderdag koopavond.
Auto- en APK-centrum

Keulartz B.V.
Locht 42 83,

Kerkrade
045-419905

Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Kadett 1.2
LS, groenmet LPG, '85;
Kadett 1.2, div. extra's,
LPG, rood, '82; Kadett 1.2,
div. extra's, i.z.g.st; Manta
GTE, zilvermet., '81; BMW
316, div. extra's, rood, '85;
Ford Sierra KR 4 I, div. ex-
tra's, grijsmet, '84; Ford Es-
cort 1.3 Ghia, 5-drs., groen-
met, '82; VW Polo GT cou-
pé, div. extra's, rood, '83;
VW Golf CL, groenmet.,
'82; Honda Quintet, 5-drs.,
LPG. roodmet., '82; Toyota
Corolla, rood, '80; Datsun
Cherry, goudmet., '79. In-
ruil, financiering, garantie
mogelijk. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf, tel. 045-
-326016.
BMW 320-6, type '79, verl.
en lichtmet. velgen, ’ 2900,--. Tel. 045-319204:
Te k. CITROEN DS, bj.
1973, lederen bekleding,
’7000,-. Tel. 045-319204.
RENAULT 5 TC Super,
nw. model, bj. '86, 33.000
km, vrpr. ’11.000,-, als
nieuw. Tel. 045-228469.
OPEL Corsa, bj. '84, 3-drs.,
51.000 km, zeer mooi. Tel.
045-321815.
Te k. wegens verh. buitenl.
PEUGEOT 205 GR, bj.
9-'B4, 49.000 km, kl. nood,
5-drs., v. extra's, vr.pr.

’ 9750,-. Tel. 045-440294.
Te k. CITROEN 2 CV6
Club, nov. '86, km.st. 27.500.Tel. 045-325368.
Te k. MINI Special, bj. dcc.'77, APK tot 8-2-'9O, t.e.a.b.Pleyweg 55, Heerlen.
Honda Civic 1500 GL, als
nieuw, 1986; Nissan Patrol
3.3 liter, diesel, 66.000 km,
1985; Mini Mayfair, 1983;
Mini Jubilee 25, 1984; Aus-
tin Maestro 1600 HLS, 1984;
Mitsubishi Pajero 25 TD,
sept. 1987, 33.000 km; Aus-
tin Maestro 1600 Mayfair,
nieuw, 1985-Austin Monte-
fo 1600 LS, 195; Austin

lontego 2.0 liter turbo,
1986; Austin Montego 1600
LS Van Estate, grijs kente-
ken, 1986; Fiat Uno 45,
1986; Rover 2600 S, 1984;
Opel Kadett City 1978.
Austin - Rover-dealer HA-
VE, Industriestraat 31, Sit-
tard, tel. 04490-15195. Bo-
vag-bedrijf. Inruil, finane,

EEND 2 CV, bj. '81, km.st.
80.000, kl. rood. Tel. 04490-
-15518.
Te k. Ford TAUNUS 1600
L, bj. '79, APK tot febr. '90,
vr.pr. ’ 1250,-. 045-243548.
MITSUBISHI Lancer 1.3
GL, '77. APK 6-'B9, 100% in
orde, ’ 750,-. Tel. 713883.
Tek. zuinigeR5TL, bj. '78,
APK 9-'B9, i.z.g.st, 100% in
orde, ’850,-. Tel. 04451-
-2375.
Te k. Ford TAUNUS 1.6
Bravo, m. '82, i.z.g.st,
’2100,-. Stanleystraat 45,
Heerlen, tel. 045-222384.
Te k. AUSTIN Metro Surf,
1984, 65.000 km, APK-gek.
Tel. 04492-4792.
Te k. OPEL Kadett bj. '76
en '77, prijs n.o.t.k. Tel. 045--726011
Te k. kleine AUTOBIAN-
CHI A-112, bi. '78, APK tot
aug., ’ 500,-. Tel. 045-318619.
Te k. BMW 316, 1 jr. APK,
t.e.a.b., in- ofruil mogelijk.
Tel. 045-425253.
Opel KADETT 1.2 S, bi. '78,
zuinig en goed, met APK,
vr.pr. ’ 1150,-. 045-323796.
TOYOTA Tercel, bj. '80,
autom., APK, ’ 1450,-. Tel.
045-720951.
Te k. VW DERBY LS, in
uitstekende staat, bj. '77,
met radio-cass., ’ 1190,-.
Tel. 045-412593.
CITROEN Visa 11 RE, bwj.
juni '86, 72.000 km, pr.
’11.000,-. 04498-56279.
Cosworth uitgev. Ford
SIERRA 2800XR 4.1 1983,
alle extra's 15.500,-; Audi
Coupé Sport 1983 Quattro
Look 15.950,-. Inr. mog. 043-
-430772.
T.k. i.stvan splinternw.
Ford SIERRA 2.0 GL nw.
mod. '84, 5-drs. Pas ge-
keurd. Pr. ’9750,-. Tel. 043-
-254462.
T.k. Ford ESCORT 13 L
Bravo '84, zeer mooi. Prijs
’9500,-. Info 04750-31410.

AUDI 80 GLX, spotgoed-
koop, bj. '78, APK '89.
Chopinstraat 66, Bruns-
sum.
Ford ESCORT KR 3 I, bj.
'85, kl. donkerblauwmet,
t.e.a.b. Inruil mog. Ridder-
straat 9, Landgraaf.
Nieuw: Ford SIERRA 2.0
CL, bj. 4-'BB, div. extra's,
metallic, 20.000 km, vr.pr.
’23.850,-. Tel. 045-312129
VW SCIROCCO GL, bi. '79,
APK, i.z.g.st. Heemskerk-
straat 66, Heerlen-Meezen-
broek.
Te k. BMW 316, bj. '83, nw.
model, zeer mooi, sportvel-
gen en orig. met. banden,
100% in orde, prijs n.o.t.k.
Kennedystraat 33, Hoens-
broek.
VOLVO 340 DL, bj. '83,
vr.pr. ’ 5850,-, i.z.g.st. Laag-
straat 38, Steenberg-Hoens-
broek.
ESCORT ïl Bravo,
5-deurs, 15 mnd. jong, sun-
roof, alarm, getint glas, enz.,
nog 21 mnd. garantie,

’ 18.500,-. Tel. 045-212669.
Te k. FIAT 128, bj. '81, met
nieuwe uitlaat, accu, radio
en trekhaak, ’ 2650,-. Stuyt-
straat 23, Hoensbroek.
Te k. TRIUMPH TR 7, bi.
'77, in goede staat, APK,
’3500,-. Tulpstraat 76,
Vaesrade.
Te k. Toyota COROLLA
Liftback, bj. 77, tip-top in
orde, APK-gek., ’ 1500,-.
Tel. 045-243348.
Te k. 2 CV, 1981, km.st.
80.000, prijs ’2000,-. Tel.
045-321584.
Sportieve FIAT Panda 45,
bj. '82, APK 2-'9O, veel ac-
cessoires, ’ 3650,-. Tel. 045-
-225913.
Te k. GOLF C 1300, met
trekh., bj. 3-'B7, vr.pr.

’ 18.750,-. Tel. 045-219663.
Te k. MITSUBISHI Sappo-
ro, met frontschade, bj.
met 4 nw. banden. Zons-
traat 206, Kerkrade, na
18.00 uur.
VOLVO 343 DL automaat,
'79, 88.000 km, ’3950,-,
i.z.g.st. Tel. 045-460516.
Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogsteprijs inLim-
burg..Tel. 045-254049.
Te k. GOLF '86 D wit,
3-drs., apk, pr.n.o.tk. Tel.
043-631043 na 19 uur.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
JoepWolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West Tel. 045-
-411480.
Te k. RENAULT 5 Le Car
bj. 10-'B4 kleur wit, APK
i.z.g.st, vr.pr. ’5900,-. Inr.

i event. mog. 04498-52813.
Te k. CITROEN Visa Super
E, 4-cil., nov. '82, APK nov.
'89, 73.000 km. prijs ’ 4200,-.
Platz 2, Klimmen, tel.
04405-3654.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen’ 300- tot ’ 20.000,-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Te k. CITROEN Visa 2 cyl.
'81, APK 2-90 i.z.g.st

’ 1650,-; Tel. 045-252947^
Te k. SUBARU 1300 DL
bwj. 9-82, als nw. ’3500,-;
Tel. 045-253908.

\ Te k. DATSUN Cherry GL. bwj. 9-82, APK, ’2750,-;
Tel. 045-207871.

! OPEL Kadett Berlina. 3-drs., bruinmet. bwj. '81,
Mazda 626 4-drs. + trekh.,

' bwj. '80 ’2750,-; Schievel-
bergstr. 4 Brunssum
(Schutt.) Tel. 045-259654.
Opel KADETT 1.3 SR '84,
i.z.g.st, 5-bak, Recaro int.,
apk t/m 2-'9O, ’10.750,-;
Ford Fiesta 1.1 C '84, nw.
mod., i.z.g.st., apk 11-'B9,

’ 7900,-: Golf GTI 1800 '83,
5-bak, alleextra's, apk 2-'9O,
antraciet. Vraagpr.
’12.500,-. Tel. 043-
-634302/614164.
NIEUWte k. gevr. alle mer-
ken auto's. Tel. 045-416239.

i Tek. BMW 320,6-cil. bjr. 78,
grijs, tel. 045-463494.

' SAAB 99 bjr. 78, apk 90.

’ 1300,- kl. defect. Tel. 045--:457145.
Te k. OPEL KADETT 1200
s 78, apk 8-2-90, z. mooi

" ’ 1850,-; tel. 045-452008.
■ Te k. VOLVO 343 speciaal

bjr. 79, te ab. tev. v.d. sloop
goede onderdelen DAF 66
+ Volvo 66 teab. Floret

i kreidler met sterwielen +
diverse chroom onderdelen
vp. ’500,-045-351455.

i Tek. MITSUBISHI coltGL
i 1982 zeer mooi! 5-drs. Inr.

mog. 045-460734.
; Te k. MAZDA 323 hatch-| back, type 82, zeer mooi!. Tel. 045-460734.

Te k. GOLF bjr. 76. Vr.pr.
i ’ 1250,- tel. 045-319435.. Mooie FORD FIESTA bjr., 81, i.z.g.st. Vr.pr. ’3950,-.

Laagstraat 31, Steenberg-; Hoensbroek.
■ AUDI 80 GLE 5-bak,

sportv. get. glas, 4-drs. Apk
i gpedgek. Br. 81, ’4900,-.. Tel. 045-210435.

Te koop RENAULT type. Fuego TL 82. Wagen ver-
t keert in nieuwstaat. Altijd, in garage gestaan. Kleur- beige met striping. Apk-

" gek. Vr.pr. ’4950,-. 045--■ 722408.- Té k. zeer mooie Opel

" COMMODORE (lpg), kan-> tel/schuifdak, aut. bjr. 80.. I.g.st Vr.pr. ’5500,-. Em-, mastraat 11, Hoensbroek.. Inruil kleinere auto moge-
lijk.

[ Ford FIESTA 1.1 L Bravo,, 82 als nw. Apk, Rotter-. damstr. 24, Heerlen.. Ford type ESCORT 1.3 L. zeer mooi 82, met apk Ha-. merstr. 37-39 Heerlen.. Tek. BMW bir. 83, ofteruil
l tegen mooie Triumph Spit-, fire. Tel. 045-441822 na 17.00
i uur.

' OPEL Commodore 2.5 S

' autom. bir. 11.79,apk, 12.89,. i.z.g.st. Vr.pr. ’4OOO,- en. Mercedes-Benz 200 D apk. 2.90 i.zj.st Vrj>r. ’7OOO,-
Bjr. 3.77 Peter Schunckstr.■ 808, Heerlen. Na 12.30 uur.. Te k. TOYOTA Carina De-, luxe 1600 lpg, bjr. 81, apk; 90, vr.pr. ’ 3500,-. Inr. mog.
Tel. 045-462771.

Knutselkoopjes
Citroen 2CV6 82 ’ 1500,-
Citroen GSA '81 ’ 500,-
Mazda 626 '82 ’ 2950,-

Autobedrijf
Bastiaans

Spoorsingel 50, Heerlen
Tel. 045-724140

Te k. prachtige BMW 520 I
autom. bwj. 82 nw. mod.,
stuurbekr., WW-glas, elektr.
sp. alarm 9500, 04490-13467.
OpelKADETT 1.6 diesel '84

’7900,-; 04490-14427.
Te k. rode MINI type Inno-
centi i.z.g.st. bwj. laat 1980,
APK t.m. aug. 1989, km.st.
68.000, veel extra's: nw.
band., trekh., leren dak, pr.

’ 1850,-; Tel. 04498-58463.

Fiat Sittycar
Volvo 360 GLE Sedan

1986
Volvo 343 LPG 3-drs. 1983
Volvo 345 DL Special aut.

1986
Volvo 340 autom. 1979

Fiat Sittycar
Pres. Kennedysingel 8/12

Sittard 04490-17544

mlFiat Sittycar
Geleen

Fiat Ritmo 1982 ’ 3950,-
Citroen GSA 1982’ 3950,-
Fiat Panda Cararra 1987

’10.900,-
Fiat Uno 45 1986

’12.900,-
Fiat Panda 34 1986

’ 8900,-
Renault 5 TS 1983

f 8900,-
Fiat Sittycar Geleen

Rijksweg Nrd. 84
Tel. 04490-43177

Te k. TRIUMPH TR 7
bwj.'7B lm. sch. dak, APK.
Vr.pr. ’4250,-. Inruil mog.
Tel.: 045-227068.
Te k. Ford TAUNUS 2,3
Ghia, bwj.'77, APK. Techn.
100%. Vr.pr. ’500,-. Tel.:
045-215246.
Te k. BMW 316 bj.'B4 op
LPG. Inruil mog. Dr. M.L.
Kinglaan 133, Hoensbroek.
SAAB 96 bwj.'6B, geh. ge-
restaur. Prijs n.o.t.k. Mgr.
Nolensstr. 59, Hoensbroek.
Te k. MITSUBISHI Lancer
1200 EL le eig. i.z.g.st. ±
60.000 km. Vraagpr.

’ 2950,-. Tel.: 045-215626.
VOLVO 244 DL '78 APK
tot 5-l-'9O Vr.pr. ’1275-
-tuss. 10en 12.00 uurof 17 en
19.00 u. Tel.: 045-324081.
Tek. FORD Escort 1.3 laser
bwj.'Bs. Debetslaan 35,
Landgraaf, Nieuwenhagen.
Schadevrije RENAULT 11
GTD diesel sunrooftrekh. 5
speed etc. inruil mog.

’ 11.500,-. Streeperstr. 3 G,
Landgraaf. Tel.: 045-326286.
DIESEL generator deutz 25
KVA 220 + 380 kracht-
stroom 290 draaiuren
kompl. m. ger.voorr. kisten
geheel gemonteerd op
dubb. assige aanhangwa-
gen ’16.000,-. Tel.: 045-
-326286. "

VW LT DIESELBUS ver-
hoogd compl. ingericht
voor isolatieschuimwerkzh.
(diesel deutz 25 KVA +
krachtstroom 2 traps atlas
copco compr. totaal be-
drijfsklaar nwpr.
’150.000,-. Nu ’46.000,-.
Tel.: 045-326286.
VOLVO 360 GLT, wit, 1983,
veel extra's, apart mooi,

’ 10.800,-. Tel. 045-222947.
Tekoop Ford ESCORT Ca-
briolet, div. extra's '84; Ford
Escort KR 31, div. ex. '84;
Porsche 944 div. ex. '84;
Opel Ascona 181 GT sport
div. ex. '86; Opel Ascona 16
diesel, nieuw mod. '82; Su-
zuki SC 100 GX Luxe '81;
Citroen Visa Leader, div.
ex. '86; Fiat Ritmo '82; Mit-
subishi Sapporo z.g.a.n. '79;
Mitsubishi Sapporo '78;
Mitsubishi Galant '81; Vol-
vo 244DL LPG '79; Nissan
Cherry '83; Opel Ascona
16S '76; Ford Granada die-
sel '79. Ganzeweide 59,Heerlerheide, 045-
-216475/727711.
Te koop Austin MAESTRO
1300 LE 5-t*rs. 1985, groen,
km.st. 62.000. Prys
’10.500,-. 045-411011.
MITSUBISHI Galant 16
GL station met gas o.b.
M.'Bl met APK, i.z.g.st.
Vr.pr. ’ 2850,-. Na 13.00 uur,
045-272878.
Te koop mooie RENAULT
5 type '81, APK tot 1990.
Vr.pr. ’ 1950 -. Beukstr. 10,
Passart-Heerlen.
Te k. Opel KADETT APK
l-'9O i.z.g.st. Vr.pr. ’3750,-.
Tel. 045-462801 event. mr.
mog.
Te k. VOLVO 66L. Bj. eind
'79 i.g.st Pr. ’2500,-. Tel.
045-456706.
Te k. Opel KADETT D sta-
tioncar bj. '82 5-drs. radio
i.z.g.st. Pr. ’7400,-. Tel.
04459-1263.
VOLVO 343Lbj. 6-'B2 bijz.
mooi echt in st. v.nw.

’ 5500,-. 04406-14080.
Opel KADETT 1.3N 3-drs.
bj. '80 APK echt mooi en
goed ’3750,-. 04406-14186.
Honda ACCORD 1,6 EX
4-drs. Sedan bi. '82 duurste
uitv. 5 speed stuurbekr.
Pulman bekl. elee antenne

’ 5350,-. 04406-14307.
Ford SIERRA 2.0 S insp.
sept. 1986 50.000 km Cos-
worth uitv. Recargo bekl.
rood div. extra's. Auto Cau-
bo 04406-15041.
GOLF GTD 8-l-'BB km
9.200 4 drs. schuifdak. Auto
Caubo 04406-150;41.
Te k. div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216476.
Gave VW Scirocco GLÏ
bwj. '77, rek. ter inz. Did-
denstr. 4 Simpelveld, 045-
-441561.
Te k. TOYOTA Corolla
SXL '87 in nieuwst, 5-drs.
+ trekh., el. schuifd., div.
extra's ’ 8000- onder
nieuwpr., 3 mnd. garantie
Toy. 045-727696.
PEUGEOT 104 bwj. '79,
APK mei '89. Vr.pr. ’ 500,-;
Tel. 045-419431.
SIMCA Horizon bwj. '79
i.g.st. Vr.pr. ’lOOO,-; Dr.
ML. Kinglaan 83 Hoens-
broek;

Te k. DATSUN 120a, dj
coupé bjr. 81, apk tot'
89, grijsmet. kmst. "*met rekh.. i.z.g.st. v

’ 3000,- Rolduckerstraa.'Kerkrade. Tussen 15*
18.00 uur. _J
BMW 318 bjr. 78 + 31',
78 apk 90. ’2450,- p.st
045-457145. ,

BMW 525-6, lpg, Vialle.;
T.12-'B9. vraagpr. ’251
043-432011. J
Te k. RENAULT 5, aUÉJ
gel. 88.000 km. Tel.
410458. J
Te k. Opel MANTA 1
'76, apk '90, ’1350--045-316940. J
Automatic TOYOTA Ci
la, de luxe, b«
nw.mod..apk 2-90, vrM
’3750,-. Tel. 045-31932 J
Te k. Öpëi ASC9
bwj.77, pr. ’ 1300-, ap»
290, AartshertogenstJi
Landgraaf, tel. 045-323;
MINISpecial '79, teven]
ravan ’6OO- en poW
zeilboot 4.50 mtr., cd
’400,-. 045-721075. _,
'Te k. Opel REKORD \"bwj.'Bs met lpg, vra",

’ 11.000,-. Tel. 04755-2J,
MITSUBISHI Pajeroj
TD van, bwj. sept. '33.000 km. m. accv
nieuw. Autobedrijf £Industriestr. 31, Sill
04490-15195. J
Te k. Ford ESCORT\1.1, rood, i.z.g.st, bwj-j
pr. ’8950,-. Tel. 0*
52298. J
SKODA 130 L, 5 V*
bwj. mci '86, z.g.a.n., *>31.000, open dak, I’7500,-. 045-212919.^
Te k. Honda PRELUDJstereo, alarm + div. e»
grijsmet Tel. 04492-12;
FIAT 131 m. '82, zeer I
’2500,-. event inruil'
Lampisteriestr. 2, H"
brock. „
Te k. MERCEDES 2M
bwj.'76, lpg, apk tot -1
’2750,-. Inruil mog'
045-214787. J
MITSUBISHI Galant j
"1.8 turbo diesel,
nw.mod., '85, vrwj
’12.000,-. AnselderlaaJEygelshoven, 045-3528^
Te k. BMW 3 serie Hjj
uitv., verl. LPG, excl.. 1
weg! Tel. 045-323942. J
Opel KADETT E 130«Jautomatiek, T.'B6, -Jkm. gelopen, in nieu*
’14.750,-. Koningsweg
Kerkrade, 045-455432^
CITROEN GSA Club.
als nw., apk 2-90, ’18.
Tel. 045-415528. _>
Te k. VOLVO 343 'bwj.'79, apk-gek. 16*1
vraagpr. ’ 1500,-.
463816. J
MAZDA 323 1.3 HBJbj. '82, apk. extra's, ’ 4'
04490-26047. J
FORD Escort KR 3 bij
5-bak, extra's. ’»*04490-25489. _^j
FORD Escort 1.6 L bL
nw.st. ’ 6250,-. 044903
Te k. VW Derby LS bi,
apk. Als nieuw. Pr. "Tel. 04490-22689.
AUTOBEDRIJF Ujj
biedtte koop aan: BM'j;
i bwj. '84, nw. type. 3
wit, 15 inch sport"*3
spoilerset + Recardo ?|
Renault 5 TL bwj. _
km.st. 11.500, don»?
.met; Opel Kadett j

GTE bwj dcc. '84; R_lbekl.; Ford Escort I^JTJaut, bwj. '87, km.st. *^j
kleur blauwmet mcl 5
schuifkanteldak. Opj
auto's 6 mnd. BovagS:
tic. Inr., finane mog-
Cramer 50 Heerlen-
-719335. a
Te k. OPEL Ascona h
GL,4-drs. i.z.g.st. bwji
Te bevr. Markt 5 Tree**
Brunssum.
BMW 323 als nieuw,rfschuifd., 5 l.m. velg-u
banden 205-60, get. Sri
extra's, t. '80 ’6050,-
-722741. A
Van part. FORD SiefJ*-ghia bwj. '84, 45.000:
Auto als nw. 045-752gj2
Voor al uw AUTYj
DERDELEN moet « ]
bij Stiba-autoslopeflJ
Eie. Tevens schade- e'

ruikte automobiele'gj
en verkoop. Locht 70.5(
rade-West. Tel. 045-4$V. grensovergang L°3^j
Autobedrijf E. CUS^Verlengde Lindelaajirf
Oirsbeek, tel. 0449^11
biedt te koop aan: E? Aj
cört, 5-deurs, 1.6 CJVj>
1988; Ford Sierra 1-%'
lpg, '86; 2x Opel As
Hatchback 1.6 S-Ls
’8900,-; Toyota O?
Diesel, nw. mod., Si
’6900,-; Opel Kadett Aji
t '81, ’5900,-; BMW «'S
eil., t '79, ’3450,-;. I
Manta 1900 HB, W
’3900,-; 2x Mazda M
YBl, 2.0 Aut. va. ff ]
Honda Prelude, S ,
’4500,-; VW Polo, \\’ 1700,-; Ford Fiesta-Jj,
’2700,-; Renault 5 >%3, ’ 5900,-; Ford Ta-J,
t. '82, i.z.g.st,? 4500,-^
Jeep, t. '83, ’5900,-; «Al
GS, t. '81,/2100,-;/ 1oi«
nault 5 GTL, t '81, JJ.J
Mitsubishi Galant ö;«?jt'81^3600,-;Datsun 5ry, t '81, ’ 2900,-: rf
Accord, t. '80, ’ ïeOOrv*
da 626 Hardtop Co^''80, ’ 3900,-; Fiat Ui-V
t. '86; Renault 18% 'V
'82, ’2900,-; OpelM^
'77, ’1900,-; Fiat R£YCL, t'Bl, ’1900,-; OP: v
c0na1.2,t'79^2600.
subishi Celeste, .„tt i
’2900,-; Opel. %fU.éAut. Station, bj. '79, "*$
’3600,-; Chrysler '0
1510, t '81, /2250.-|^
Manta GTÉ, bj. "75, 'V

’7000,-; HondaCiV'J t
’2700.-; Chrysler &p£
'82, ’ 1900,-; Volvo *%
se, '71. Div. goedkope ü
lers. Alle auto's me1 tfVerlichte showroom- Wj
ma t/m vrijd. van
uur, zat. tot 17 uur. "'financiering moggjJ^jP
Te k. Schadeautoo^. **
ger. mot, bwj. '80-nq ,
derd. Tel. 045-4169^^Te k. i.z.g.st. verk- J^tsar okt.'77, APK tot £VVr.pr. ’1500,-; Dorp
Bingelrade.
Tek. MAZDA626 % tó
'87; Opel Ascona «^^'86; Opel Record . ' DX,
bwj. "&; Ford F*fen4;
'82. Garage ReynFfcr^
Hendriklaan 94-96 >
sum, tel. 27044L^---
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zullen Bartok, Kluis en Megacles
hun uiterste best doen om Lim-
burg tenminste één team in de
eredivisie te bezorgen. Bartok
kan uiterst tevreden zijn met de
indeling: niet bij Megacles en
Kluis. Verenigde Spaarbank
Groningen zal de meest serieus

raedts heeft in de najaarscompe-
titie een positieve ontwikkeling
doorgemaakt en Roel Frunt, nu
met goede medische begelei-
ding, wil dit seizoen vlammen.

Vandaag wordt al meteen de der-
by Megacles-Kluis gespeeld. De
wedstrijd begint om 16.30 uur en
vindt plaats in de sporthal Sint
Louis aan de Begijnenhofstraat
in Weert. Bartok start met een
uitwedstrijd tegen OTTC, terwijl
de dames van Megacles op be-
zoek gaan bij Hotak in Hooger-
heide.

Van onze medewerker
WEERT - De afdeling Limburg
van de Nederlandse Tafeltennis-
bond staat aan de vooravond van
de voorjaarscompetitie behoor-
lijk in de kijker. Eén kandidaat
voor de landstitel bij de dames
en drie kandidaten voor promo-
tie naar de eredivisie bij de heren
zijn het resultaat van de gedegen
aanpak bij diverse verenigingen.

Bij de dames zal Megacles uit
Weert, met Jasna Bernardic,
Emily Noor en Margo Janssen
proberen het resultaat van de na-
jaarscompetitie, een kampioen-
schap, te evenaren. De meeste te-

Tafeltennisteams
uit startblokken

te nemen tegenstander worden
voor deploeg uit Bom.

Kluis en Megacles zullen het in
de andere groep heel wat lastiger
krijgen. Degradant Pelgrim
Gaanderen heeft zelfs Europa-
cup-ervaring. Maar ook Megacles
Ijeeft de nodige internationale er-
varing. Bob Potton, Patricia de
Groot, die als derde dame op de
nationale ranglijst reeds jaren bij
de heren speelt, John Cardinaals
en Henk Hunnekens formeren
het team. Kluis uit Geleen is de
derde in de rij. Richard van de
Vorle is een ervaren rot, evenals
Stef Marutiak. Jochem Gee-

eredivisie

Programma
betaald
voetbal

genstand moet worden verwacht
van het jonge team van Shot Wa-
geningen en van Dextro Avanti
onder aanvoering van Van Ving,
de Chineese topspeelster en trai-
ningspartner van Bettine Vriese-
koop.
Bij de heren in de eerste divisie

Van onze sportredactie

SITTARD - De ontmoeting tegen FC Utrecht, vanavond om
half acht in de Baandert, is voor Fortuna Sittard van grote im-
portantie. De ploeg van Hans van Doorneveld staat op de twee-
sprong. De komende drie wedstrijden wordt het duidelijk of
Fortuna Sittard mee gaat doen in derace om Europees voetbal
of reeds in een vroeg stadium afhaakt om de rest van de com-
petitie in de anonimiteit van de middenmoot door te brengen.
"Daarvan zijn de spelers zich, na het
verlies in de beker, terdege be-
wust", zegt Hans van Doorneveld.
"FC Utrecht thuis, PEC Zwolle uit
en MVV thuis, deze drie duels zijn
van cruciaal belang. Als we willen
meedoen zal uit deze ontmoetingen
het optimale aantal punten gepuurd
dienen te worden".

ten betekentvoor de ploeg uitKerk-
rade namelijk aansluiting met de
subtop. De opstelling waarin Roda
JC in De Vliert aantreedt verschilt
niet met die van de wedstrijd tegen
WV twee weken geleden.
„We weten, dat volle winst mogelijk
is", zegt Rodatrainer Jan Reker.
„Den Bosch speelt thuis niet anders
dan in zijn uitwedstrijden. Het ver-dedigt met man en macht om dan
via de counter de twee punten te ha-
len. Wij hebben een elftal dat het
spel kan maken, zonder in de val
van de counter te lopen. Wij zullen
ons eigen spelletje blijven spelen."
De eerste ontmoeting tussen Roda
JC en FC Den Bosch, enkele maan-
den geleden in Kerkrade, eindigde
in een 3-2 overwinning voor de
thuisclub.

Lens

" Zoals een paar weken geleden tegen FC Groningen zullen de Fortunezen Jalink en Duut (res-
pectievelijk eerste en derde van links) het ook vanavond thuis tegen FC Utrecht allesbehalve ge-
makkelijk krijgen. Foto: PETER ROOZEN.

springruiters
strijden in

Roggel om LX
ripn ■ ~ Vandaag en morgen

i. ,t n ln ruitersportcentrum De
nn- ln R°ggel de LimburgsePioenschappen springen-r*- ue organisatie van deze titel-
i" elfder ure in handen gege-

afA ,e landelijke rij vereniging!_; omdat LRV De Peel het niet
ür

KOn worden met het gewestbe-■ i over de aanstellingvan de par-
6rm°*UWer- Deze bi-> het springen
clp h belangrijke functie wordt
teris de heren Linders en

iatitag starten de beginnerscom-' es om 11.00 uur. Nadat de
.^«competitie is afgewerkt, ko-
-00 e middencombinaties vanaf
i eertr aan de start- Zondag zul"

10 nn de Licnt-combinaties van-"uu uur om de titel strijden
"strt °m 16.00 uur het geweld los-
t n met de klasse Zwaar. Favorie-

loerrien is natuurlijk moeilijk,
lar pvier Schulkens, Elbert
rs .' Peter Gradussen, Pieteren. Wiljan Laarakkers en jon-
Tald a

S als Maurice Joosten en
hH;j zullen zeker serieuzend*daten zijn.

is v
6nS vandaag en morgen (tel-

>atj Danaf 10.00 uur) worden in re-

' De Bergen in Wanroy
liV j^°"mdoorkampioenschappen
's PRi^ e*e dressuur voor ponyrui-
isSe uden* Combinaties uit alle
je J} en categorieën zullen bij

«elstrijd van de partij zijn.

sport kort
$ Jss^ECHT - Zondag vinden in
?e wo n (Utrecht) deNederland-
"J ftiil rstelkampioenschappen vrije

«nde te klasse Plaa«s- Simson
X ler Jfraa l- dat de vrije stijl bijzon-Ja 'ioens k Deheerst- is °P deze kam-
-4 'eën naPPen in diverse catego-
!i»V °nder leiding van coach Ad* *** van de partij.

8i r°ethfïlE ~ In de strijd tegen het
Weld gaat de Ital'aanse

'■'°ns*\ë duels verbieden in sta-
jj Un or. Plaats bieden aan meerI *esch'irt^ toeschouwers en niet

'e°cir en over een gesloten vi-
-3" '^ren.011^ om de raddraaiers op te

ppO^HT/ELSLOO - Recreatie-
iji ïcht hremging 'Kranenbroek' uit

'Ver 9, °udt zondag een trimloop
f*nln i

en skm (I°-00 uur> en ?1/2pïrll km Ü0.30 uur). Start bij de
Ü «ardi rplaats in Kranenbroek. 'De|j!on^'ooPvrienden' Elsloo houdt

'irig Wedstrijden in de omge-
ï*l" 3(1 Van net zwembad. Aanvang
f »,3 u "Ur. afstanden: 1400 meter,
i *m en 10,1 km.

f 'Bonn , ~ Zondag vinden in de
$Utr,h Het Anker in Bom de
| ?ioer,Urpe (districts) judokam-
" 51 her ° aPPen plaats voor dames
) "■*n jn^lionder 21 jaar. Start dames
i \tn UMr- heren om 13.00 uur.
5 aas^ *s een toernooi voor
j i98Q geboren tussen 1977 en
*l h

'ft BQ ~ Dit weekeinde worden

' J^u de Arena-zwemwedstrij-; kktnëerfouden. In het Nederlands[ S<w ZlJn opgenomen Chantalle
(öe öers (MZ&PC), Radna Mulder

jBe ha? g
' en Denise Weerd, vanwe-I f€rrls?r,ftudie overgegaan naar dei M'j^iObben. Ronald Gaastra van

' C°ach *s een van de Nederlandse

1 van pERLEN -De volleybalsters
Ve ancratiusbankATCH werken
Jjag trUltwedstrijden af. Vanmid-ee dt de ploeg van coach Ger
ter, «irs aan in Oud-Beijerland te-
S-ist Van daaruit
Üe "Vaa 11 Verder naar Lichtenvoor-Vl ,ar zondagmiddag het inhaal-
«farn^gen Longa's9op het pro-
?efd.e staat- In het kader van de

eitor>r°nde van net nationale be-
Vht ooi speelt de herenhoofd-

"" Umi an Miniware/HBC vandaaglst tegen Morres/Hulst.

- Basketbal breekt
r 6l"en? !let 'and van oorsprong, de

■°00 t staten, records. Ruim
ter, toeschouwers kijken mor-Sserfar het traditionele treffen
11, die e beste profs van de oost-
i "tt d'an de westkust. Bovendien
rtfod e Wedstrijd, gespeeld in de

'ahd° me"arena van Houston, inaen op de televisie.

jkv<w,-^AAG -Paul Jaspers is af-
?ersa Van de JiJst met deelne-
%r aan de Europese titelstrijd in-
o,fide -Uek, die volgend week-

»"" jin Den HaaS wordt gehou-
S uj.^Pers, die op de 3000 meterHilta*on>en, doet mee aan de we-

°f rn^P ioenschappen veldlopen
k^^-'Uitairen in Tunesië.

Of Fortuna Sittard de terugval, die
al voor de winterstop inzette, van-
avond kan opvangen is nog maar
zeer de vraag. Wel kan de ploeg
weer beschikken over Sigi Lens, die
helemaal hersteld is van zijn menis-
cus-operatie.
Hans van Doorneveld wil echter de
basisformatie waarmee hij tegen FC
Utrecht van start gaat nog niet prijs-
geven. Een en ander zal ongetwij-
feld te maken hebben met de koude
oorlog die er woedt tussen, hem en
Fortuna's komende coach Han Ber-
ger. Een prestigeslag die onderdeel
uitmaakt van het treffen vanavond.
"Ik hecht daar niet zon waarde
aan", zegt Van Doorneveld. "Mij
"gaat het om de ploeg. Als de spelers
inderdaad Europees aan het werk
willen, dan zal dat de komende we-
ken moeten blijken. Afgelopen da-
gen hebben we lang gepraaten hard
getraind. Daar kan het dus niet aan
liggen", aldus de scheidendeFortu-
na-coach, die afgelopen week een
gesprek met AZ had. „Ik denk, dat
ik maandag uitsluitsel krijg van de
ploeg. Ik heb begrependat naast mij
ookKoos Buters nog in derace is".

Na de schitterende 4-0 overwinning
op Haarlem krijgt MVV vanavond
het met de FIOD-koorst besmette
FC Groningen op bezoek. De hoge
zege tegen Haarlem heeft het ver-
trouwen bij de MVV'ers alleen maar
doen toenemen en de verwachtin-
gen zijn dan ook hoog gespannen.
Met de nieuwe aanwinst Ernie
Brandts in de gelederen hebben de
Maastrichtenaren natuurlijk een
enorme brok routine en ervaring er-
bij gekregen. Dat deploeg uit Maas-
tricht het niet gemakkelijk zal krij-
gen staat vast als een paal boven wa-
ter. Namen als Eijkelkamp, Ten
Caat, Roosien, Van Dijk, Olde-Rie-
kerink, Meijer, Regtop en Koever-
mans spreken voor zich.
MW-trainer Frans Körver, die gis-
teren nog geen zekerheid over de in-
zetbaarheid van Jean Maas en
Frank Verbeek (beide spelers on-
dervinden hinder van een oude

MVV

blessure) is er desondanks van over-
tuigd dat zijn ploeg vanavond een
goed resultaat zal behalen. „Tegen
Haarlem hebben we bewezen dat
we niet behoeven te degraderen",
merkte Körver op. „Ik hoop dat we
de opwaartse lijn voortzetten". Kör-
ver kan in ieder geval geen beroep
doen op de nog geblesseerdeErwin'
Vanderbroeck.

daarvan is iedereen overtuigd",
meent manager Wiel Teeuwen. „Dit
duel is van enorm belang want als
we onverhoopt zouden verliezen,
wordt de strijd om lijfsbehoud toch
wel erg moeilijk".
Nu het water tot aan de lippen staat
heeft blijkbaar de griepbacil toege-
slagen in de Venlose gelederen. Zo-
wel Frans Nijssen als Danny Hoek-

man ontbreken daarom ophet ap-
pèl. Libero Edwin van Berge-Hene-
gouwen heeft gisteren niet getraind
maar zal vanavond toch paraat zijn.
Voor de WV'ers is er wat goed te
maken. In Waalwijk werd destijds
een beschamende 6-0 nederlaag ge-
leden. Teeuwen: „Dat vraagt om re-
vanche, maar iets wat moet gaat
meestal niet gemakkelijk".

VVV
Vanavaond onderneemt VVV tegen
RKC een hernieuwde poging om de
eerste thuisoverwinning te behalen.
„Het devies geldt: er op of er onder,

Weer versterking
voor Willem II

Oogst
Winst in de uitwedstrijd tegen FC
Den Bosch is morgen voor Roda JC
een must. Een oogst van twee pun-

trainerscarrousel

TILBURG - Willem II heeft zich
versterkt met Brian Louie Donowa.
De 24-jarige aanvaller uit Engeland,
die transfervrij was, heeft getekend
voor derest van dit seizoen. Hij de-
buteert zaterdagavond tegen FC
Twente.
Het is de vijfde speler die Willem II
dit seizoen tussentijds aantrekt. De
in degradatie-gevaar verkerende
ploeg van trainerPiet de Visser ver-
sterkte zich eerder met Van Ros-
sum, Jaspers, Werdekker en Loggie.
Donowa speelde de laatste drie jaar
voor La Coruna, een tweededivisie-
club uit Spanje. Dit seizoen had hij
geen basisplaats meer. Voordien
speelde hij bij Norwich City.

Terry Yorath, bondscoach van Wa-
les, heeft vrijdag van een rechtbank
in Cardiff toestemming gekregen
om bij tweede-divisieclub Bradford
City als manager aan de slag te gaan.
Zijn oude club, Swansea City, had
geprobeerd de overgang te verhin-
deren.
Officieel had Yorath, met de natio-

nale ploegvan Wales spelend in de-
zelfde kwalificatie-groep als Neder-
land, nog een contract tot het einde
van het seizoen bij Swansea Ci-
ty.Yorath beriep zich op positie-ver-
betering en werd in het gelijk ge-
steld.

Zege Sparta
Ten aanschouwe van 3600 kijkers
behaalde Sparta een 0-1 overwin-
ning op het thuisspelende Veen-
dam. Laatstgenoemde ploeg heeft
het in de eredivisie moeilijk na de
winterstop. Het elftal van Henk
Nienhuis sloot de eerste competitie-
helft met vijftien punten af en heeft
er na de korte onderbreking nog
geen punt aan kunnen toevoegen.
Na het verlies tegen PEC en Ajax
volgde de nederlaagtegen het even-
eens in degradatiegevaar verkeren-
de Sparta. De Rotterdammers be-
slisten in de 69ste minuut het duel
door een treffer van Lengkeek.
Wijnberg van Sparta kreeg de gele
kaart.

EHC-Limburgia
heeft weer glans"Hans van Helden infamiliekring, metechtgenote en dochtertje, op het ijs in Geleen.

Foto: PETER ROO*ZEN

(ADVERTENTIE)
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HOENSBROEK - Dit jaar heeft de
vertrouwde hoofdklassederby
EHC-Limburgia weer glans gekre-
gen. Na jaren als een 'derby-in-de-
marge' te hebben gefungeerd, is het
nu weer zover, dat beide ploegen re-
delijk (EHC) tot goed (Limburgia)
presteren. De eerste plaats van Lim-
burgia op de ranglijst, is daar een
bewijs van.

Zondag, half drie, ontmoeten beide
ploegen elkaar op het complex van
EHC. Beide teams beloven dat de
toeschouwers volledig aan hun
trekken komen.
SVN is de laatste tijd aan de bete-
rende hand. Dat dit geen kwestie is
van een incident, kunnen de Nieu-
wenhagenaars tegen Venray, dat
door de matige resultaten van de
laatste weken van de toppositie is
gestoten, bewijzen. Sittard tracht
thuis tegen Longa de pijn van de ne-

derlaag tegen Limburgia te verbij-
ten, terwijl Waubach bij Halsteren
op bezoek gaat. Wilhelmina'oB ont-
vangt Vlissingen, terwijl de duels
TSC-TOP en DESK-Geldrop het
hoofdklasseprogramma complete-
ren.

" KLIMMEN - Jo Quaedflieg uit
Kerkrade, voormalig trainer van
Weltania, wordt de nieuwe oefen-
meester van Klimmania. Hij volgt
Nico Kamps op, die naar FC Hoens-
broek overstapt.

Hans van Helden
gokt op Glanerbrook

derland aan de slag te kunnen,i
Het schaatsen is altijd een deel
van mijn leven geweest. Ik ben
bejubeld, maar ik ben ook door
een diep dal gegaan. Het neemt
niet weg dat ik in deze tak van
sport aan de slag wil blijven."

Eerste eis om in Geleen van start
te gaan en zijn ervaring op de
Limburgse schaatsliefhebbers
over te brengen is een huis en
een passende werkkring. Daar-
naast wil de ex-Brabander de za-
ken overleggen met de trainer

GELEEN - Hans van Helden wil
Limburgse schaatsliefhebbersde fijne kneepjes van déze sport
bijbrengen. Gistermiddag streek
de tot Fransman genaturaliseer-
de allroundschaatser voor een
oriënterend bezoek in Geleen
neer.
„Uit een artikel in het bondsor-
gaan De Schaatskroniek vernam
ik van het Glanerbrookproject.
Hieruit concludeerde ik, dat daar
voor mij een kans lag om in Ne-

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

(ADVERTENTIE)
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van schaatsclub Limburg, Ton
de Loo.
Van Helden: „De bedoelingen
van De Loo zijn om binnen vijf
jaar een Limburger in de sprin-
terskerngroep te hebben. Ook
het marathonschaatsen wil hy
serieuzer aanpakken. Er is dus
werk genoeg aan dewinkel".

D*e 40-jarige Van Helden nam vo-
rig seizoen in Alma Ata afscheid
van de wedstrijdsport met een
derde plaats op de 10.000 meter.
„Ik wil", zegt hij, „graag meewer-
ken om het senaatsniveau in
Limburg een stuk op te vijzelen.
Er zal onder andere heel wat ge-
schaafd moeten worden aan de
techniek. Door mijn internatio-
nale ervaring dacht ik, dater hier
voor my een brok werk ligt te
wachten. Eerst zal er gepraat
moeten worden."
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Veendam-Sparta OJ
Vandaag 19.30 uur:
MW-Groningen
VW-RKC
Willem 11-Twente
Fortuna-Utrecht

Zondag 14.30 uur:
Feyenoord-Haarlem
Volendam-PSV
Den Bosch-Roda JC
Ajax-PEC Zwolle

PSV 19 15 1 331 41-16
Ajax 19 13 2 4 28 43-21
Feyenoord 19 10 4 5 24 40-32-
FCTwente 19 7 9 3 23 28-15'Fortuna Sittard 19 9 5 5 23 28-20
Groningen 19 8 5 6 21 36-24
Volendam 19 93 7 21 31-30
RodaJC 19 6 7 6 19 26-23
Den Bosch 19 8 3 8 19 27-36
Haarlem 19 7 4 8 18 24-29
RKC 19 7 3 9 17 36-40
Sparta 20 5 7 8 17 26-29
FC Utrecht 19 6 4 9 16 27-34
PEC Zwolle 19 6 3 10 15 33-41
Veendam 20 6 3 11 15 21-35
Willem II 19 3 7 9 13 27-41
MW 19 4 5 10 13 24-38
VW 19 19 9 11 18-32

eerste divisie
Vandaag 19.30 uur:
AZ-Graafschap
Heerenveen-Wageningen
SVV-NEC
Heracles-GA Eagles
Helmond Sport-DS 79
Eindhoven-Excelsior
Zondag 14.30 uur:
RBC-NAC
Vitesse-SC Cambuur
Telstar-Den Haag

Vitesse 19 11 6 2 28 30-10 .
Excelsior 19 12 4 3 28 35-15-
AZ 19 9 5 5 23 44-22
NAC 19 8 7 4 23 30-28
Den Haag 18 9 4 5 22 45-26
GA Eagles 19 9 4 6 22 36-82
NEC 19 8 6 5 22 38-24'
Heerenveen 19 9 3 7 21 30-25'
SVV 19 7 6 6 20 28-30'
Graafschap 19 7 5 7 19 26-33
Cambuur 19 6 6 7 18 29-29'
DS'79 19 8 2 9 18 35-35
Heracles 19 5 7 7 17 26-35
RBC 18 6 3 9 15 19-31-
Eindhoven 19 6 3 10 15 26-29.
Telstar 18 5 4 9 14 26-36.
Helmond Sport 19 2 8 9 12 20-371
Emmen 19 5 1 13 11 22-56
Wageningen 19 3 4 12 10 20-42»

MVV-Groningen
Vandaag, 19.30 uur
Scheidsrechter: Van Swieten
VW:
MVV (selectie): De Haan, Arts, Brandts,'
Thai, Ouaden. Dnessen. Maas. Delahaye,"
Schuman, Francois, Verbeek, Thewissen, De
Jong, Vincent, Linders.
Groningen (opstelling): Tukker. Boekweg.
De Wolf, Koevermans, Van Dijk, Koorman.'
Oide Riekerink, Ten Caat, Roossien, Meijer,
Regtop.

VVV-RKC
Vandaag 19.30uur
Scheidsrechter: Bakker

VVV: Roox, Verberne, Van Berge-Henegou-
wen. Verhagen. Eijer, Rutten. Reynierse,
Slagboom, Stewart, Van de Ham, Luhukay. "
RKC: Vonk. Treffers. Brard, Gouda, Bogers.
Van der Eist, Das. Schapendonk, Van Hirn
turn, Hoekstra, van de Wiel.

Fortuna-Utrecht
Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: de Munnik

Fortuna Sittard (selectie): Hesp, K'orver.'
Maessen. Duut, Frijns, Boessen, Jalink, Mor-.'
dang. Liesdek, Reijners. Lens. Clayton, De.
Vries, Kleinen, Griffith.
FC Utrecht (opstelling): Van Ede, De Koek,.
Plomp, Steinmann, Verrips, Alflen, Young,.
Van der Meer, Boogers, Willaarts of Linford,.
Kelders.
■ t

Den Bosch-Roda JC

Morgen 14.30 uu
Scheidsrechter: Egbertzen

Den Bosch (opstelling): Van Grinsven.
Bults, Van der Hoorn, Van Eek, Willems, Van
der Hoeven. Brood, Krüzen, Van DurenGös-'
gens. Blinker.
Roda JC (opstelling): Nederburgh. Broe-
ders, Fraser. Boerebach, Trost, Suvryn7
Hanssen. Diliberto, Sanchez Torres, Van
Loen en Groenendijk.

buitenland

BELGIË
Eerste klasse
Geen wedstrijden in verband met WK-kwaJifi:'
catieduel Portugal-Belgiè op woensdag 15fe:'-
bruari.

Tweede klasse
Vandaag:
Geel-Tongeren 19.00uur
Seraing-Harelbeke 19.30 uur
Morgen 15.00uur:
Ekeren-Eeklo
Lommel-Diest
Hasselt-AA Gent
Patro Eisden-Waver
Leuven-Boom
Aalst-Berchem

Fortuna op tweesprong
Roda JC in vertrouwde opstelling zelfverzekerd naar Den Bosch

Limburgs dagblad sport
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INFORMATIEDAGEN SCHOLEN VOOR
VOORTGEZET ONDERWIJS IN KERKRADE

OPLEIDINQSINSTITUV

meeßE THERMEN"
Raadhuisplein 15, H«wtei I

m Teietoon 045-713717

éénjarige dagopleidingen
en tweejarige avondopleidingen

" Directiesecretaresse

" Medisch secretaresse

" Afdelingssecretaresse

" Informatrice/Receptioniste

" Medewerkster uitgaand reisverkeer
en toerisme

" Receptioniste
OREN DAG

vrijdag 17 februari
14.00-17.00 uur

MBO-afdeling sport en bewegen

van nieuwe leerlingen is opengesteld tot 1 maart 1989
Doel:
opleiding tot sport? en bewegingsleidervoor:- de georganiseerde sport;- het recreatiewerk;- het welzijnswerk;- gezondheidszorg.
Toelatingseisen:
diploma: L.8.0-4: minimaal 3 vakken op C-niveau;

M.A.V.0.;
H.A.V.O.- en V.W.0.-overgang 3e naar 4e
leerjaar;

eventueel gelijkwaardige vooropleidingen.
Duur van de opleiding: 3 jaar.
Inlichtingen en aanmelding:
school voor M.D.G.O. CIOS-Mariaheem,
Pres. Kennedysingel 18, 6137 AC Sittard,
tel. 04490-18388.
(Ex-)topsorters: interesse in deze studie?
Doen! Neem contact op met coördinator dhr. J.
AretZ. 137357
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OPLEIDINGSINSTITUUT

ï 5 „DE THERMEN"
Raadhuisplein 15. H-mten

"sjggaj T.telocn 04S-713717 |
BEGIN MAART STARTEN DE
NIEUWE CURSUSSEN:

" praktijkdiploma
boekhouden;

" moderne
bedrijfsadministratie;

" middenstands-
opleiding.

Telefonische informatie:
045-312566.

hogereconomisch onderwijs
\m¥ De Hogeschool Heerlen start per 1 augustus 1989 met een
Mff nieuwevierjarige HBO-opleiding:

§ FOOD & BUSINESS
Deze opleiding koppelt voedingskundige en

*lFi bedrijfseconomische kennis en vaardigheden aan elkaar.

O Zij leidt op tot functies in de industrieen de handel in
voedings- en genotmiddelen, in bedrijven met een

2restaurantdienst, cateringbedrijven en congrescentra, en
instellingen als ziekenhuizen, verpleeghuizen en
bejaardenoorden.

6* Op zaterdag 18 februari '89
3j van 11.00 tot 13.00 uur
JP% houdt deze nieuwe opleiding een
\tW voorlichtingsbijeenkomst voor aspirant-

studenten en overige geïnteresseerden.

M Plaats:
|Éf Kasteellaan 141, ij

«O Tel. 045-734777 M l^^^.
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HS
HOGESCHOOL SITTARD
Gezondheidszorg SSÏÏ^
Aksdemie over deze vier opleidingen:, , .. zaterdag 18 februari 1989,Informatie over start van om 10.00uur,

opleidingen per 1 aug. 1989 inflanflKastanje,aan 3

Ventere Informatie bij hat
Vrijstellingen HBO-V sekrttarlaat
Een opleiding met een duurvan drie jaar, in voltijd Gouv van Hövellstraat 2,
en deeltijd,voor personen met de diploma's A, B, 6131 KD Sittard.
Z, MBO-V of MDGO-VP Telefoon (04490) 91212.

MGZ
(Opleiding totverpleegkundige in de maatschap-
pelijke gezondheidszorg)
Een opleiding met de richtingen AGZ (o.a. wijk-
verpleging) in voltijd en GGZ (sociaal-psych.
verpleegk.) in 'deeltijd.
De opleiding duurt twee jaar in thema-onderwijs
en is bestemd voor personenmet diplomazieken-
verpleging A, B of MBO-V

Managementopleiding gezondheidszorg
(Officiële kaderopleiding gezondheidszorg)
Een opleiding in deeltijd dietwee jaarduurt en de
werkvorm 'modulair' en 'probleemgestuurd'kent.
Bestemd voor personen die werkzaam zijn in de
gezondheidszorg met o.a. diploma Inservice A,
B, Z of andere MBO- of HBO-opleiding.

Post-HBO-kursus praktijkbegeleiding
Opleiding met een duur van één jaar, in deeltijd.
Bedoeld voor personen werkzaam in de gezond-
heidszorg, o.a. verpleegkundige en operatie-
assistente).

| Zaterdag 18 februari 1989 | Zaterdag 25 februari 1989 I -Av'V
L.T.S. "St. Joseph" L.D.G.O. ~\^**'\Pater Kustersweg 6 "Wyckerveld" C\Cadiet en Keer jH
10.00 - 13.00 uur. Maastricht TVaflV A11.00 - 14.00 uur. VIIV

| Zaterdag 18 februari 1989 | Zaterdag 25 februari 1989 | Zaterdag 11 maart'l9B9 IN
Mavo "Maria SG. Jeanne d'Arc SG. "Stella Maria" \aK|
Immaculata" Oude Molenweg 130 Veeweg 2
Hunnenweg4 Maastiichl Meeissen
(zijstraat Scharnerweg) 10.00 - 14.00 UIH. 10.00 - 13.00 uur. \M
10.00 - 14.00 uur. J

| Zaterdag 18 februari 1989 | | Zaterdag 18 maart 1989

Serviam-Mavo SG. Savelsbos j
ML. Kingstraat 4 Kampweg 37
Eijsden Gronsveld _^

10.00 - 13.00 uur. 11.00 - 15.00 uur.

| Zaterdag 18 februari 1989 | Zaterdag 4 maart 1989 pen verder

St. Maartenscoliege Mavo "Koningin Et'J'w^'t!!^' "**""'\Noormannensingel 50 Gerberga" Mno.nom.l. 'nX» 1"
Maastricht ptoMt de b,,,,,,,,,,,,,., 45 |unl IM»: -*'10.00 - 13.00 uur. Meerssen SG. Trajecturn

11.00 - 14.00 UUr. d'Artagnanlaan 13
Maastricht

| Zaterdag 18 februari 1989 I \ ~

Stedelijke Op v«»«k wordon rondleidlngan

Schol.ngem.en.chap mTEKZZSZtZ'Maart-richt Technische School -*
Eenhoornsingel 100 "Maastricht"

ac— __ Maastricht. Juliana van Stolberglaan 51 ■"'
10 00-13 00 uur Maasmcm

_^
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SOMMIGE GOEDZIENDEM
ZOUDEN DAAR EENS

AAN MOETEN DENKEN.
Zon honderdduizend Nederlanders heb- heid, waar weinig of niets aan te doen is.

ben te kampen met slechtziendheid. U kunt er wel iets aan doen.
Dat is niet zielig, maar wel verdraaid Heel af en toe. Gewoon door begrip te tonen,

lastig. Want sommige slechtzienden kunnen Of waar nodig een helpende hand uit te steken,

bijvoorbeeld overdag redelijk goed zien. Soms herkent u een slechtziende aan
Maar 's avonds praktisch geen snars. de button die verkrijgbaar is bij de Nederlandse
Anderen zien een paar vierkante centi- Vereniging van Blinden en S'ecn«"/^*iVw\

meter scherp, maar alles er omheen wazig. zienden, Postbus 2344, 3500 GH
Zo zijn er vele vormen van slechtziend- Utrecht, telefoon 030 -93 11 41. x^sX

T-MEUBEL - DEZE NAAM MOET U GOED ONTHO^^^T-Meubel is een grote, sfeervolle s T-Meubel is gevestigd in Kinrooi- Meubelenkopen is iets, wat je niet v'^k //n\~_1' v'">? *"££%!meubelzaak, waar uop een opper- Kessenich in België. Even over de zómaar even doet. Daar neem je / W—^ %*. * X--»"V^«X* />'vlakte van maar liefst 5000 m 2een grens bij Ittervoort. Eigenlijk dus tijd voor. Om te kijken, om te ver- X JSS . tmn—= *-*~=>y\i»-«* *«fJ
groot assortiment kwaliteits- vlak bij en goed bereikbaar! gelijken, om je goed te laten voor- A <^y P^\-*^mW!Êmm\ /bJ>^jv)l> *^ S^J^Jmeubelen vindt: heel veel degelijk- En notabene 's-zondags open! lichten. Daarom moet u zeker eens M^^^m «-J^/H I!jQKB a—ll^**^*1* rT.„^ MP£~»T^/' /
mooi eiken in alle denkbare Goed idee voor 'n nuttig uitstapje! bij T-Meubel gaan kijken. Dat is 't W^^m^T^X ■■«P jS^WmmmTWWWMMM] SS ES M«W TÏ^p:iJ : l/fe"V /èj
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MAASTRICHT - Tijdens de
Europese karatekampioen-
schappen in Parijs beleefde
het Limburgse karéte een
uitzonderlijke dag. Daar
waar in feite de absolute we-
reldtop aanwezig was, be-
haalde de Maastrichtse
Yvonne Senff bij de dames
goud in de klasse tot 53 kilo-
gram, de Roermondse Arme-
lies Bremmer zilver in de
klasse tot 60 kilogram en Ro-
ger Alken uit Geleen brons
met het Nederlands junio-
renteam. Een voortreffelijk
resultaat van deze karate-
ka's, die daarmee een beves-
tiging leverden van de afge-
lopen jaren op diverse natio-
nale- en internationale toer-
nooien behaalde successen.
Europees kampioene Yvonne
Senff wordt enigszins boos als
men durft te stellen dat haar ge-
wonnen Europese titel een veras-
sing is. Aan het begin van het sei-
zoen dacht ze nog aan stoppen
met de wedstrijdsport. Zij stu-
deert aan de HEAO en het zware
lesprogramma is bijna niet te
combineren met haar sportieve
aspiraties. „Deze titel heb ik hele-
maal zelf behaald," merkt zij op.
„Ik kon praktisch niet meer bij
Otti Roethof trainen. Soms train-
de ik thuis een half uurtje in de
kelder of ging met een vriend lo-
pen. Ik moest elke minuut plan-
nen om niet met mijn school in het
gedrang te komen. Ik heb op die
twee fronten keihard gewerkt en
daarom is het mijn titel. Toch ben
ik erg blij voor mijn ouders, zus-
sen en broer. Zij hebben mij
steeds van alle werkzaamheden
gespaard en leefden intens met
mij mee. De Europese titel is mijn
dank."

Saillant detail bij Europees kam-
pioene Yvonne Senff is dat zij in
feite gehandicapt in het veld staat.
Senff: „Ik ben brildrager, maar dat
kan niet tijdens een gevecht. Voor
de wedstrijd probeer ik in te
schatten hoe de lijnen lopen. Dan
weet ik, hoeveel passen naar links

" Het Nederlands hand-
balteam in betere tijden.
Ton van Linder (staand
rechts) had toen onder
andere de Limburgse spe-
lers Jack Josten (1), Mar-
tin Vlijm (6), Jan-Willem
Hamers (8), Wil Jacobs
(7), Bert Bouwer (15) en
Lambert Schuurs (3) in
zijn selectie.

Foto: PETER ROOZEN

MfENAAR - Woensdag gaat in Frankrijk het wereldkampioen-
WP 2aalnandbal voor B-landen, tegenwoordig WK-kwalificatie-
ro!\n °01 genoemd, van start. Het Nederlands team is in de voor-C?e lnSedeeld in groep D samen met West-Duitsland, Zwitser-"%? en Noorwegen* De kans dat net Nederlands zaalhandbalteam
"W ïeet te handnaven in de B-poule moet minimaal geacht wor-a« Sterker nog: het is in feite onmogelijk.

" De Limburgse karateka's
Roger Alken, Yvonne Senffen Armelies Bremmers (vlnr)
tonen met gepaste trots hun
EK-medailles.

Foto: WIDDERSHOVEN

een WK verre van ideaal te zijn
voor het Nederlands team. Ton
van Linder: „Dat klopt. Financieel
hebben wij nu eenmaal niet de
mogelijkheden die bijvoorbeeld
een West-Duitsland heeft. Feit is
echter wel dat je dadelijk tegen
een dergelijk land moet spelen.
Gezien de omstandigheden denk
ik echter dat de groep, op een aan-
tal spelers na die nog niet in de
juistevorm verkeren, toch klaar is
voor het karwei. Met de gebrekki-
ge financiële mogelijkheden heb-
ben we geprobeerd in de voorbe-
reiding optimaal te presteren. We
stuiten echter steeds op maat-
schappelijke problemen. Het is nu
eenmaal in ons land erg moeilijk
om spelers vrij te krijgen bij hun
werkgevers. Dat kost veel geld.
Dat is niet voldoendevoorhanden,
ook al is hetde laatste tijd stukken
beter geregeld".

Wat heeft Nederland, met de
VGZ/Sittardia-spelers Lambert
Schuurs en Remco Vijgeboom en
Herschi/V en L-speler Bart Wan-
ders in de gelederen, dan te zoe-
ken op dat WK. Zoals de kaarten
nu liggen verliest Oranje van
Duitsland, heeft bijna geen kans
tegen Zwitserland en moet een
topdag hebben wil men van Noor-
wegen winnen.

Ton van Linder: „Dat is inderdaad
juist. Stel dat we verliezen van
Zwitserland en Duitsland en win-
nen van Noorwegen dan is de
kans dat je B-land blijft nog erg
klein. Je moet dan in de hoofd-
poule winnen van bijvoorbeeld
een IJsland of een Roemenië".

Ton van Linder gaat er niet bij
voorbaat van uit dat Oranje kans-
loos is tegen Zwitserland en
Duitsland. Toch lijkt een goed re-
sultaat een utopie. Van Linder:
„Ja, normaal gesproken wel. Van
Duitsland zonder meer, maar te-
gen Zwitserland weetje het nooit.
Het probleem is echter dat we in
de tweede wedstrijd tegen Duits-
land spelen. Als we daar afgescho-
ten worden heb je op vrijdag, de
rustdag, handen vol werk om de
ploeg weer op te peppen voor het
duel tegen Noorwegen. Toch moet
je tegen een land als Duitsland
voluit gaan. Je mag je niet inhou-
den".

De handbalverhoudingen zijn bij
lange na niet meer zoals enkele ja-
ren geleden. Toen kon het Neder-

Israël niet afkerig
van Griekenland

Lands team, door te winnen vanbijvoorbeeld Bulgarije, zich al ver-
zekeren van een plaats in de
B-poule. Door de nieuweregels is
dat nu onmogelijk. Feit is echter
wel dat, er vanuit gaande dat het
Nederlands team zich niet plaatst,
het volgend jaar opnieuw (in Fin-
land) aan zon kwalificatietoer-
nooi moet worden deelgenomen.
Zoals het er nu naar uitziet zal dat
een zeer sterk toernooi worden
omdat ook landen als Zwitserland
en Denemarken nu buiten de boot
kunnen vallen.

Dat WK zal dan zonder Ton van
Linder zijn. „Dat klopt", zegt hij.
„Ik heb vooraf gesteld dat dit WK
mijn laatste als bondscoach bij-de
heren zou zijn. Wel ga ik nog door
met de dames. Dat besluit staat
vast, onafhankelijk van de afloop
van dit WK".
Waarom heeft Ton van Linder dan
niet eerder het bijlte er bij neerge-
gooid toen bleek dat een aantal
spelers, behalve het Limburgse
trio ook Bart Ehgelvaart van Her-
mes, zijn aanwezigheid niet meer
op prijs stelde. „Als het Handbal-
verbond vindt dat ik moet ver-
trekken dan ga ik. Zij stonden
echter achter mij. Toen een aantal
Oranjespelers mij lieten weten
niet meer onder mij verder te wil-
len heeft de rest van de groep be-
sloten dat wel te willen doen. De
keus was dus eenvoudig. Ik mocht
de ploeg niet in de steek laten. Ik
weet ook wel dat ze straks zullen
zeggen van: kijk, hij had toch
maar moeten vertrekken. Maar zo
liggen de zaken nu eenmaal niet.
Met deze groep zullen we probe-
ren zo goed mogelijk te preste-
ren".

HoortNederland, in dehuidige sa-
menstelling, eigenlijk wel thuis in
de B-poule? Ton van Linder: „Je
kunt straks wel zeggen dat wij, in-
dien we het niet halen, op zon
kwalificatietoernooi niet thuis ho-
ren, maar dat vind ik nonsens.
Daar horen wij wel thuis zeker als
daar ook landen als Zwitserland,
Denemarken, Finland, Bulgarije
en Oostenrijk spelen. Bij die lan-
den horen wij toch thuis. Of niet
soms? En natuurlijk: met Josten
en Jacobs er bij zou het allemaal
nog beter zijn, maar zo liggen de
zaken nu eenmaal niet".

john bannier

het avontuur in Saloniki heeft af-
gesloten en zich weer bij Leen
Ajax heeft gemeld, doet de ex-trai-
ner van Feyenoord ook anderen
versteld staan. „Als ik hier niet on-
der de pannen kom, keer ik na de
zomer weer terug naar Grieken-
land. Ik kan voor 95 percent zeker
bij twee clubs in de hoogste divi-
sie aan de slag. Het is me achteraf
niet tegengevallen daar. Als blijkt
dat er in Nederland geen moge-
lijkheden zijn om mijn trainers-
carrière voort te zetten en daar

'wél, zal ik niet aarzelen weer in het
vliegtuig te stappen".

Diepe sporen, zo blijkt, heeft het
ontslag bij PAOK Saloniki niet
achtergelaten bij 'IJzeren Rinus.
Net zo min als hh acht maanden
geleden mentaal was geraakt door
zijn voortijdig vertrek in de Kuip.
Daarbij komt dat de financiële
vergoeding van beide clubs een
flinke pleister op de wonden, zo
die er al mochten zijn, vormen. Is-

rael wordt nog tot 1 juli 1990 door-
betaald door Feyenoord en heeft
bij de president van PAOK bedon-
gen, dat hij ook van de Griekse
club zijn salaris tot aan het eind
van dit seizoen ontvangt.

De schijn zou kunnen worden ge-
wekt, dat de 47-jarigeAmsterdam-
mer zich in de handen wrijft bij de
gedachte dat hijzonder een vinger
uit te steken het geld ziet binnen-
stromen. Niets is echter minder
waar. Rinus Israël zit niet om hon-
derdduizend gulden verlegen,
leidt geen duur bestaan en heeft
een afkeer van glamour en glitter.

De dag voordat hij in Griekenland
op straat werd gezet, bood hij PA-
OK-president Dedeoglu aan te
willen vertrekken zonder dat de
club hem een cent hoefde te beta-
len.

„Omdat ik de grootste problemen
met supporters en een deel van de

Van onze sportredactie

AMSTERDAM - Wie Rinus
Israël kent, weet dat hij pas
in zijn element is als hij in
zijn stamcafé Koffiehuis
Leen Ajax in Amsterdam-
Noord een kaartje kan leg-
gen. Het gemis van het dage-
lijkse bezoekje aan het eta-
blissement, dat naar zijn zeg-
gen in het gezelligste stukje
Nederland en op een steen-
worp van zijn woning ligt,
was zo ongeveer het grootste
nadeel dat aan zijn verblijf in
Griekenland was verbonden.

Dat hij vorig jaar zomer in staat
was zijn stamkroegen in eerste in-
stantie zijn gezin (vrouw en doch-
ter) achter te laten, verbaasde de
aan zijn omgeving verknochte Is-
raël zelf. Amper 48 uur, nadat hij

'Jdbes]ens een congres in Seoel
ti an°°t de Internationale
««ei*T al Federatie het sys-
t-> S|J van A, Ben C-landen af
'ti r affen en te veranderenrespectievelijk een Euro-
6ejj kwalificatietoernooi,
«H i "K-kwalificatietoernooi
geVoiet enlêe eChte WK* De
Kd v

ll Zi*-n Zeer inSriJ-VqL Zelfs als Oranje zich
*en nde week weet te plaat-
fofmv°?r de hoofdronde is dg
\ti at^e van bondscoach
1iet v^i Linder bij lange na
de j^ekervan handhaving in

c.g. WK-kwalifi-
«^Vp' ?r moet tenminste een
h^de of achtste plaats be-
% t Worden om daar zekerv 0 ïe Zijn En dat lijkt op
V°or h UC* te 110oë gegrepen

"et Nederlands team.

I °rcJt a daarbij in ogenschouw
Scl s gnomen dat er een Neder-
("friby am opdraaft zonder deVliil!'8se topspelers Jack Jos-W* 11 Jacobs en Jan-Willem Ha-
jjjtig' **en vreemde gewaarwor-
%te *?dat normaal gesproken de
U - ü^

ndballers van een land
""n maken van het nationaal

Vrj
Nr- Stjoach Ton van Linder hier-
h b ep'k.at is ook te betreuren. Ik
Sn het idee dat ik alles ge-
J^gen om die sPelers te over-
k Sei«otn deel uit te maken vanS(jsectie. Voor mezelf heb ik
|j%e ö januari als prikdatum ge-
I itiecla„ at was de laatste compe-
Se

ag voor het WK. Als dan eenfod u °J Jacobs nog 'ja' had ge-
Nld èd ik hen er graag bijge-
Ve« m mers had al laten wetenJ«*be,.,cc te gaan vanwege zakelij-
-6 »nop otmmeringen0

tmmeringen- We zullen het
* tiü *en doen met de groep dieNe u at Ik heb geen zin om
>obs len uit de sloot te halen.
h^dat en Josten gaan niet mee
rleene' zoals ze zelf zeggen, het
JVD V" s 2ijn met mijn aanpak. De

|*1 tin eft dat geaccepteerd en
K&r-, zonder hen verder. Jam-
?lrna aaï,zo liggen de zaken nu

is oor een spelersde-
ü*" tnn°g een P°ging onderno-ai â.ar °°k die heeft niets uit-

w bleek de aanloop naar

pers had en we tegen Larissa weer
hadden verloren, vroeg ik hem of
het bestuur nog vertrouwen in me
had. Als de heren niet tevreden
over me waren, zo hield ik hem
voor, zou ik direkt mijn koffers
pakken. Dedeoglu wilde nergens
van weten. Ik moest en zou blij-
ven, 's Avonds is hij echter onder
druk gezet door aanhangers van
de club en door de chef van de
grootste sportkrant. Waarna ik de
volgende morgen de mededeling
kreeg dat ik was ontslagen. Kijk,
toen kwam de zaak er eventjes an-
ders voor te staan! Toen ik zelfwil-
de opstappen, wilde men er niet
op ingaan. Nu hield ik mij vast aan
mijn contract...".

FC Utrecht en Den Bosch worden
als mogelijke nieuwe werkgever
genoemd.lsraël: „Ik heb nog m*^
niemand een woord gewisseld.
Via anderen heb ik begrepen djßt*.
er belangstelling zou zijn van d
clubs. Ik zal me nergens aanbie-
den. Nee, voor de eerste divisie ■voel ik me niet tegroot, maar als er ,
een club op me afkomt moet die }
me wel aanspreken. Ik wacht de j
ontwikkelingen rustig af. Op hete ;
kolen zit ik immers niet. Het
prettig om Griekenland achter de 'hand te hebben. Het is me daar al- j
les bij elkaar best bevallen. De ,
zon, het strand, de entourage bij ;
het voetballen, de levensgewoon- j
ten, prima allemaal. Ik vond zelfs j
het eten lekker. Als mijn vrouw in i

Nederland was, at ik elke avond 'buiten de deur. Ik ben gelukkig al- Jleen de laatste weken pas een i
beetje zwaarder geworden".
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Keerzijde van
de medaille

Yvonne Senff met beperkte middelen
Europa's beste karaleka

De klaagzang van
Ton van Linder

Natuurlijk had ik Josten, Jacobs en Hamers er graag bij gehad

ofrechts ik kan maken. Ook merk
ik pas de stoten en trappen van de
tegenstander op als die onderweg
zijn. Ik zou contactlenzen moeten
hebben, maar ik kan ze van mijn
studiefinanciering niet betalen.
Zo is het ook met de centrale trai-
ningen. De reiskosten zijn me te
duur en daarom moet ik ervan af-
zien. Ik ben al ontzettend blij met
het karatepak, dat ik van de Ne-
derlandse bond heb gekregen. Ik
had maar één uitrusting. En daar-
mee moest ik alles doen."

Yvonne Senffrunt een eigen kara-
teclub om haar sportbeoefening te
kunnen financieren. „Ik zou het
liefst met die club willen stoppen,
maar dat kan niet omdat ik het
geld heel hard nodig heb. Had ik
maar een sponsor; dan hoefde ik
niet meer te denken aan stoppen
en kon ik me zeker op wereldni-
veau handhaven".

Product
Armelies Bremmers (21) beseft
nog niet helemaal wat zij in vorig
weekeinde in Parijs heeft gepres-
teerd. In de voorronden schakelde
zij de nummer drie van het on-
langs gehouden wereldkampioen-
schap in Cairo uit, de Francaise
Marie-Ange Legros. In de halve fi-
nale haalde zij ook nog eens de
nummer twee van de wereldrang-
lijst, de Zweedse Wichberg, on-
deruit. „Toch had ik niet mijn bes-
te dag", meent Bremmers. „In de
teamwedstrijden, daags tevoren,
draaide ik fantastisch. De dagerna
ging het minder, om maar niet van
de finale te spreken. Ik had hele-
maal geen agressie en stond ook
niet echt op scherp tegenover de
Francaise Belrithi. Dat kwam,
denk ik, door het feit dat ik met-
een na de halve finale weer aan de
slag móest. Ik had geen tijd om te
ontspannen en de accu op te la-
den".

Bronzen medaillewinnaar Roger
Alken (20) draaide bijzonder sterk
in het Nederlands team. Zijn ogen
werden tijdens zijn eerste interna-
tionale optreden 'geopend. Al-
ken: „Ik ben een echte aanvallen-
de karateka. Ik houd van harde
strijd. Maar daar in Parijs zag jeal
die wereldtoppers veel afwachten-
dervechten. Ze lieten jekomen en
scoorden dan vanuit hun verdedi-
ging. In de toekomst ga ik mijn
stijl veranderen en ga ik ook meer
op de counter vechten. Het is niet
geheel mijn karakter maar wel een
stuk effectiever".

Overigens was Roger Alken in de
individuele klasse tot 80 kilogram;
nog dicht bij het eremetaal. „In de
kwartfinale stond ik tegen een
boomlange Zweed met 2-1 voor.
Toen heb ik de fout gemaakt om
niet meer met mijn vuisten te
vechten, maar met mijn benen.
Daardoor ben ik deboot ingegaan.
Jammer, want de jongens die na-
dien op het podium stonden, kon
ik echt allen aan".

pierre frambach
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Hans Engberser
blij in Born

Humor en professionele instelling gaan hand-in-m

de gedrevene

# Het lachen heeft Henk Ummels niet verleerd na vijftien jaar
trainerschap. Foto. CHRISTA halbesma

Van onze medewerker
PETER HEUSSCHEN

HOENSBROEK - Studie
heeft de 46-jarige Henk Um-
mels uit Hoensbroek altijd bo-
ven het voetbal gesteld. Daar-
om zet hij aan het einde van dit
seizoen 'tijdelijk' een punt
achter het trainerschap dat hij
vijftien jaar in de regio uitoe-
fende. Zijn job bij de gemeen-
te Brunssum als technisch
ambtenaar noopt, door de
voortschrijdende automatise-
ring, tot kennisverdieping.

Zijn huidige club is de derde
klasser Vaesrade. Acht vereni-
gingen maakten kennis met
deze markante figuur dievoor-
al de laaste jarenzijn 'wilde ha-
ren' wat begint te verliezen. Of
zoals hij zegt: „Ik heb inmid-
dels wel geleerd dat, hoe ge-
concentreerder je bent langs
de lijn, hoe alerter en beter je
op een situatiekunt inspelen."

„Mijn spontaniteit blijkt wel tijdens
de trainingen en besprekingen vóór
dewedstrijd. Dat hoeft niet meer zo-
nodigvanaf dezijkant." Dat was wel

de honkvaste

RKAVC verliest
uniek trainer

Driessen: 'Dertien seizoenen meer dan genoeg

de vrolijke

.BORN - Hans Engbersen, voetbal-
ler uit Tukkerland, heeft zijn weg
in de Limburgse dreven gevonden
en voelt er zich best happy. De ge-
louterde profvoetballer van weleer
(Go Ahead Eagles, Beveren, Fortu-
na Sittard en Hasselt) gooide zich
na een fatale enkelbandblessure bij
Hasselt, met ziel en zaligheid op
het trainerschap. Via de jeugd yan
MVV'O2, de landelijke jeugd van
profclub MVV en de volwassen se-
lectie van MVV'O2, streek hij bij
aanvang van het voetbaljaargang
van 1988/1989 bij het ambitieuze
Bom neer.

eens anders bij Ummels die, als hij
het nodig achtte, een speler op een
niet mis te verstane wijze tot orde
kon roepen. „Nu doe ik dat nog al- I
leen als het absoluut nodig is. En
dat is het verschil tussen Ummels
van vroeger en Ummels van nu",
lacht hij vergenoegd. "Mooi uitge-
drukt of niet?" Het karakteriseert .
de Hoensbroekenaar. Hij houdt well
een beetje van het show-element.

Henk laat een lijstje zien van de
clubs waar hij werkzaam was. En ;
met succes. „Van deveertien seizoe- i
nen die ik afmaakte eindigde mijn ,
ploeg twaalf keer bij de eerste zes.
Twee keer waren de resulaten dui-
delijk minder. Hieronder één sei-
zoen bij RKBSV uit Brunssum en ]
het laatste seizoen bij Schinveld." \
Over deze club wil hij weinig kwijt.
Hier vertrok Henk Ummels vorig ;
jaar voortijdig. „Eigenlijk om een ;
futiliteit. Het heeft geen zin om deze
zaken weer op te rakelen." Een ver- ;
eniging waar hij jaren eerder pro- ;
motiewedstrijden speelde voor dvi- '

zenden toeschouwers. Om daarna
met lede ogen te moeten aanzien dat
zijn opvolger met hetzelfde team
ongeslagen kampioen werd. „Tja,
op zon moment denk je: wat is het
toch allemaal onberekenbaar!"

Bij RKBSV van hetzelfde laken en
pak. Het eerste jaargeen vuiltje aan
de lucht, het volgend seizoen was
het op de tanden bijten. Het uit el-
kaar gaan verliep anders dan bij
Schinveld. Ummels: „De afscheids-
wedstrijd tegen Limburgia die het
bestuur mij aanbood beschouw ik
als een hoogtepunt in mijn carrière.
Wij klopten zelfs de hoofdklasser.

Zo kun je natuurlijk ook weggaan
bij een club!"
Hetgeen Henk Ummels opzijn stok-
paardje brengt. „Een goed structu-
reel beleid verloochent zich nooit.
Een club als BSV zal nooit afglijden
naar de afdeling omdat het er orga-
nisatorisch klopt." Een ander gelief-
koosd onderwerp is het inpassen
van jeugdige spelers in een elftal.
De Hoensbroekenaar schroomde
nooit zich hiervoor in te zetten, ook
al ging het een keer fout zoals bij
Schinveld. „Verder is een juiste in-
stelling, gecombineerd met een goe-
de sfeer, samenhorigheid en club-
binding voor mij de ideale mix voor
een club om de toekomst te overle-
ven".
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ding werd mijn onvolprezen
tent en jeugdplancoördinato!
zorgde voor de sponsoring V
jeugdplan, het bestuur te
voor een uitstekend orgatf
model en secretaris Wiel
bleek op administratief gebtf
kei. Kortom alle voorwaarde!*
een prestatieklimaat werde'
vuld".

Zonder al te hard van stapel'
len lopen meent Hans Eng&
die 'handhaven in de eerste 1
als bestuursopdracht me*Bj
met Bom nog hoge ogen dj*
zoen te kunnen gooien. De <Jmeester I, met duideljke aspj*
om te zijner tijd de cursus
betaald voetbal te gaan v",
daarover: „Er is een onvoorste
klein krachtsverschil in de’klasse F, maar ik denk dat $
eindelijke kampioensstrijd tl*
SCG, Almania en Bom zal \
waarbij ik Caesar als geva^
outsider tip."

Praten met spraakwaterval Hans
Engbersen, die deLimburgse tong-
val al aardig beheerst, betekent ge-
nieten van begin tot einde. Het ge-
voel voor het maken van kwinksla-
gen moet hij van Barry Hughes, die
hem bij Go Ahead Eagles het be-
taalde voetbalwereldje binnen
loodste, geërfd hebben. Zijn bin-
nenkomer? „Schrijf maar op dat ik
op tienjarige leeftijd mijn carrière
begon bij vierdeklasser EMOS in
Enschedé. De initialen EMOS staat
voor Eendracht maakt ons sterk. Al
spoedig veranderde dat door mijn
doelpuntenproductie in „Engber-
sen maakt ons sterk!".

Bij Bom paart hij zulke voetbalhu-
mor echter aan een professionele
spelersbenadering. Hans Engber-
sen: „Voor ik hier begon, heb ik
mijn wensenpakket op tafel ge-
legd. Zo wilde ik alle zeggenschap
over het eerste en tweede team, een
goede begeleiding rond de selectie-
groep, een dito bestuursorganisatie
en medische verzorging, eiste ik
dat de selectie driemaal per week
trainde en hoopte ik op verwezen-
lijking van een door mij te lanceren
meerjarig jeugdplan. Op alle fron-
ten kreeg ik groen licht. Jim Goul-

ASENRAY - Als speler kan hij te-
rugzien op een schitterende staat
yan dienst, bij gerenommeerde
clubs als RFC en Parmingen, waar
alles tot in de puntjes geregeld was.
Als trainer leerde hij de omgekeer-
de wereld kennen bij een club uit
een klein gehucht, RKAVC, waar al
die vanzelfsprekende zaken uit zijn
aktieve periode nauwelijks voor-
handen zijn. Één principe bleef hij
echter steeds trouw: zijn honkvast-
heid bij de vereniging waar hij voor
speelde en werkte.

Zijn trainersvak heeft hij alleen
maar geëtaleerd by de huidige vier-
deklasserRKAVC. Na dertien jaren
zet hij aan het eind van het seizoen
echter definitief een punt achter
zijn trainersperiode.
Jan Driessen (49): „Combineren van
mijn werk in drie ploegendiensten
en trainen wordt op mijn leeftijd
steeds moeilijker. Ik zet er daarom
nu een punt achter. Ik hoop dat te
kunnen doen, met behoud van het
vierdeklassersschap. Op dit mo-
ment ziet dat er niet goed uit. Maar
vorig jaar hebben we ons ook uit
een soortgelijke situatie weten te
redden."
Als speler kwam Jan Driessen uit
voor RFC (20 jaar) en voor Parmin-
gen (7). Hij viel bij beide clubs met
de neus in de boter, want met name
bij Parmingen maakte hij vele kam-
pioenschappen mee. „Ik ben nooit
het type geweest dat van de ene
club naar de andere holde. Je kunt

"Andre Vroemen (rechts) voor zijn RKVCL-spelers. Foto: widdershoven

'Oud-MW'er kan hel trainen niet laten

Andre Vroemen heeft
nog steeds 'kriebels'
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alleen maar iets moois opbouwen
als er een beetje clubliefde heerst.
Dat principe heb ik altijd aangehou-
den, ook als trainer."
Na zijn glorieuze periode stapte hij
als 36-jarige over naar de toenmali-
ge afdelingseersteklasser RKAVC,
waar hij eerst als speler /trainer en
daarna alleen als trainer werkzaam
was. Hij promoveerde naar de vier-
de klasse en speelde jarenlang een
hoofdrol in deze klasse met een zeer
beperkt spelersarsenaal. Vorig sei-
zoen begon echter de terugval. AVC
redde zich slechts na een beslis-
singswedstrijd tegen EMS, de club
van zijn broer Wiel.
Jan: „Ik heb hier ondanks alle be-
perkingen schitterende jaren gehad.
Je kon je ideaalbeeld als trainer hier
zeker niet etaleren. Je moest con-
sessies doen aan spelers, omdat je
slechts een kleine selectie had. Trai-
ningsmogelijkneden waren erg be-
perkt. Het oefenveld was een klein
hoekje, dat zeer spaarzaam verlicht
was. Daarnaast ben je als trainer
ook nog eens Manusje van alles.
Maar juist door die beperkingen,
moet je samen één front vormen.
Dan kunnen er toch voor een kleine
club leuke resultaten geboekt wor-
den. Gezelligheid is en was de
kracht van AVC. De laatste twee sei-
zoenen zijn we in de problemen ge-
komen door blessures van enkele
sterke spelers. Toch heb ik ook dit
jaar weer hoop dat we aan het eind
van het seizoen niet op de fatale
laatste plaats zullen staan."

Hoofdklasse C
TSC-TOP
Desk-Geldrop
SVN-Venray
EHC-Limburgia
Halsteren-Waubach
Wilhelmina-Vlissingen
Sittard-Longa

Eerste klasse F
Meerssen-Heer
Veritas-Born
Caesar-RKONS
SCG-Panningen
Voerendaal-Volharding
Almania-Vinkenslag

Tweede klasse A
RKVVL-Heerlen Sport
Hopel-MKC
Minor-Eijsden
Miranda-RKVCL
Leonidas-RKHSV
Kolonia-De Ster

Tweede klasse B
Obbieht-Sparta'lB
MVC'I9-Belfeldia
Blerick-Geleen
IVO-Tiglieja
FCV-Roermond
Helden-Venlosche Boys

Derde klasse A
Kluis-WVV'2B
Rapid-RKWM
Keer-RVU
Berg'6B-Scharn
Haslou-Bunde
Lindenheuvel-Polaris
Derde klasse B
Heksenb.-Chevremont

VCT-Nieuw Einde
Centrum Boys-Laura .Abdissenbosch-Rimb' 1'1

Vierde klasse D
Helios'23-Kaspora
KEV-Sanderbout
De Leeuw-Mariarade
Hoensbroek-LHB/MC
RKDFC-Coriovallum
Langeberg-Sweikkh. P'

Vierde klasse E
Walburgia-Holtum
Vesta-Roosteren
Linne-Stevensweerrt
SVE-GVCG
Urmondia-DVO
St.-Joost-Vlodrop

Vierde klasse F
RKSVO-DESM
Victoria-RKESV
RKAVC-Eindse Boys
Heel-Thorn
Leveroy-Leeuwen
SVH'39-RKVB
Vierde klasse G
Bevo-Roggel
Egchel-VCH
Heythuysen-Reuver
SVVH-Swalmen
Baarlo-RKSVN
FC Steyl'67-HBSV

Vierde klasse H
Meerlo-Geijsteren ~Wanssum-Montagnar
Achates-RKDSO
Leunen-Ysselsteyn
EWC-Meterik
Hegelsom-Resia

SVK-Vaesrade
FC Gracht-Groene Ster
Treebeek-SVM
RKBSV-Weltania
Bekkerv.-Schuttersveld

Derde klasse C
Merefeldia-Megacles
Moesel-Maasbracht
PSV'3S-Brevendia
Buchten-Susteren
Armada-EVV
Crescentia-FC Oda
Derde klasse D
GFC33-RKDEV
Swif't'36-Vitesse'oB
Stormvogels'2B-Venlo
Wittenhorst-Excelsior' 18
VOS-VWO3
SC Irene-RKMSV

Vierde klasse A
SVME-Amelie
Itteren-St.-Pieter
RKASV-Caberg
Willem I-RKBFC
Standaard-Walram
Vilt-MVV'O2

Vierde klasse B
Sportclub-Mheerder B.
Hulsberg-Vijlen
Wit Groen-GSV'2B
Banholtia-Schimmert
Nijswiller-RKUVC
Klimmania-RKMVC

Vierde klasse C
Waubachse Boys-
RKSVB
Heilust-Simpelveld
KVC Oranje-RKHBS

# JanDriessen (geheel rechts) met enkele spelers van zijn selec-
tie. Foto: JAN PAUL KUIT

de tweede klas als doel hadden:
handhaven".
Het geheim van de keuken wil
Vroemen welkwijt. „Ik probeer zelf
honderd procent inzet te tonen, dat
motiveert de jongens. Als je elke
speler eerlijk behandelt, probeert
die automatisch er iets tegenover te
stellen".

Vroemen put uit een schat aan erva-
ring op het veld. Zo was hij trainer
bij Celios, Biesland, VTV, Leonidas,
Rapid, SCG (tweemaal), St.-Pieter,
RKASV en RKVCL. Een slotop-
merking van Vroemen: „Vroeger
was het makkelijker werken. Nu
moet je als trainer veel water bij de
wijn doen. De jeugd is in veel op-
zichten verwend. Toch is het zo, dat
ik nog altijd mijn eigen principes
heb en daar wijk ik nooit van af!"

hetzelfde materiaal eindigde hij dat
jaar direct op een tweede plaats. Af-
gelopen seizoen ging de kampioens-
vlag in top en dit jaar, in de tweede
klas, is de club opnieuw sterk bezig.
De eerste twee wedstrijden gingen
nipt verloren, maar daarna volgde
een opmerkelijke serie van tien on-
geslagen wedstrijden op rij.

„Ik ben er stiekem toch trots op",
zegt Vroemen. „Ik heb een ontzet-
tend kleine selectie van twaalf tot
dertien man. Wij hebben dit seizoen
de gehele achterhoede moeten ver-
vangen vanwege ernstige blessures.
De jongens, die de kans kregen,
hebben die met beide handen ge-
grepen. Het is echt fantastisch,
vooral omdat we het eerste jaar in

MAASTRICHT - Negen seizoenen
lang voetbalde hij in het eerste team
van MW. Nu is hij al weer een
kwart eeuw bezig als trainer. André
Vroemen zegt dat hij 56 jaar is, maar
als hij bezig is met zijn jongens, oogt
hij daar in het geheel niet naar.
„Omgaan met jonge kerels houd je
zeker geestelijk jong", lacht hij. „Ik
had eerst gedacht om er na dit sei-
zoen mee te stoppen. Maar nu krijg
ik toch weer kriebels. Ik weet zeker
dat, als er nog een leuke club komt,
ik toch weer door de knieën ga".

André Vroemen is dit seizoen, zijn
derde, opnieuw uitstekend bezig bij
RKVCL. Toen hij er kwam hadVCL
nog net degradatie uit de derde klas
kunnen ontspringen. Met vrijwel
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'Ooit hoop ik bij Voerendaal aan slag te kunnen'de ambitieuze

De trektocht van
Ad van Lierop

" Ad van Lierop: 'Ik zal
mijn principes nooit ver-
loochenen'

Foto. CHRISTA HALBESMA

HEERLEN - Ad van Lie-
rop, jaargang 1949, Braban-
der yan origine, speelde in
de jaren zeventig zeven jaar
voor Voerendaal. Nadat een
ernstige achillespeesblessu-
re hem op 27-jarige leeftijd
tot een vroegtijdig afscheid
dwong, stortte hij zich met
hart en ziel in het trainers-
vak. Kenmerk: fanatisme.
Trainde in het verleden
twee jaar Coriovallum,
maakte vervolgens een
.trektocht langs de stations
Vilt, SKCR, Lindenheuvel,
.Laura en is nu bezig aan zijn
vijfde, tevens laatste sei-zoen bij vierdeklasser W
'Helios.

►Vijfjaar trainer bij een vereni-
ging, is dat eigenlijk niet te
lang? Ad van Lierop: „Als ik

eerlijk ben, zeg ik ja. Na mijn
derde seizoen, toen wij kam-
pioen werden in de afdeling,
had ik eigenlijk moeten afha-
ken. In de'feestroes erna heb ik
me echter laten verleiden om
een nieuw tweejarig contract te
tekenen. Van dergelijkefouten
leer je echter. Op een gegeven
moment word je te eigen en dat
is voor beidepartijen niet goed.
Hoewel ik een fanstastische
tijd heb gehad bij Helios, ben
ik blij dat ik de knoop heb
doorgehakt en bij Treebeek
heb getekend. Ik ben ontzet-
tend ambitieus en zou graag

mijn specifieke kwaliteiten
toetsen in combinatie met een
technische ploeg. Naar mijn
stellige overtuiging wordt dat
een ideale mixture. Als trainer
heb ik bepaalde principes die
ik nooit zal verloochenen. Een
van de belangrijkste is dat een
basisconditie essentieel is.
Vandaar dat ik ook altijd veel
nadruk leg op het conditionele
aspect".

Hoewel Helios momenteel
prioriteit nummer een is en
Treebeek wacht, licht Ad van
Lierop toch nog een tipje van

de sluier over zijn toekom-
stambities. Hij: „In de verre
toekomst hoop ik ooit nog eens
aan de slag te gaan bij Voeren-
daal. Ik heb met deze vereni-
ging een prachtige tijd gehad
als speler. De club uit mijn
woonplaats neemt dan ook nog
altijd een speciale plaats in
mijn hart in".
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"Hans Engbersen blikt V
in de toekomst.

Foto: PETER RO

Spontaniteit is handelsmerk van Vaesrade-trainer

Henk Ummels doet
even stapje terug

LEO JASPERS
Van onze medewerker

sportlimbiirgs dagblad

Op weg naar het doel



Brunsummerheide moet
terug naar de natuur

in de nabije toekomst moeten wor-
den gekapt omdat ze anders ter
plekke verdorren en rechtop verrot-
ten en gevaarlijke ziektehaarden
kunnen vormen voor nog gezonde
bomen."

Grondwater
Een andere factor is de grondwater-
spiegel, die voortdurend daalt; vlak
over de grens in Duitsland wordt
het grondwater weggepompt zodat
tot een diepte van 400 meter bruin-
kool gewonnenkan worden. De ge-
volgen daarvan zijn nu al merkbaar
in de Schinveldse bossen en door
milieuinstanties is berekend dat tot
aan Roermond de gevolgen van het
wegpompen van het grondwater te
voelen zal zijn. „Bossen die van na-
ture al eeuwen relatief nat zijn (bij-
voorbeeld waardevolle moerasbos-
sen) staan hier nu plotseling droog.
Planten verdwijnen en verdorren,
bomen gaan in gezondheid achter-
uit en zullen ongetwijfeld sterven in
de komende jaren en dieren zullen
moeten vertrekken naar elders of
verhongeren of vedrogen," voor-
spelt Rijnders.
De taak van het Recreatieschap
wordt er niet makkelijker op. Aan
de ene kant wordt het een hele klus
om het waardevolle natuurgebied te

behouden, aan de andere kant is er
het belangvan de mensen die graag
van het natuurgebied willen genie-
ten, de recreanten dus. Dat zijn er
inmiddels zoveel, dat het echt nood-
zakelijk is om regels te maken en op
de naleving ervan toe te zien. Zon
25 jaar geleden kwamen jaarlijks
ongeveer 300.000 mensen naar de
Brunssummerheide, anno 1988 ligt
dat aantal rond de drie miljoen!
Mensen komen van heinde en verre
om het recreatiegebied te bezoe-
ken, want wat veel inwoners van
Zuid-Limburg niet weten, is dat het
hier om een zeer bijzonder gebied
gaat.
„Regelmatig komen delegaties van
de Landbouw Universiteit Wage-
ningen, het Rijks Instituut voor Na-
tuurbeheer, botanische diensten en
diverse universiteiten naar de hei.
Ze komen speciaal voor de unieke
gebiedjes die zorgvuldig verscholen
liggen of ook open en bloot in dit
gebied. Zeer zeldzame orchideeën
en andere planten komen hier voor
en daardoor weer zeldzame kevers,
wespen etc. die weer net die ene
plant of ene bloem nodig hebben.
In totaal groeien er 500 verschillen-
de soorten planten op de Brunssum-
merheide en in de Schinveldse bos-
sen. Dat is ongeveer eenderde van
alle plantensoorten in Nederland.
In Nederland zijn ongeveer 700 ver-
chillende soorten 'vliesvleugeligen'
(bijen, wespen en mieren) bekend
en in dit gebied zijn daar zon 475
van te vinden. Dat geeft een beetje
aan, hoe bijzonder dit gebied is."
De meeste bezoekers weten daar
niets van. Ze komen met tiendui-
zenden op een zonnige dag de hei
op. Ze laten hun kinderen pootje-
baden in de Rode Beek, ze laten de
hond rennen en als er sneeuw ligt
stapt men op de lange latten om te
langlaufen, want ook in dat opzicht
heeft de Brunssummerheide een
enorme reputatie. Maar niet alleen
de individuele recreant bedreigt het
natuurgebied, ook in andere op-
zichten wordt een aanslag gepleegd
op de natuur. De golfbaan aan
Brunssumse zijde is weliswaar een
groene schakel tussen de hei en de
Schinveldse bossen en een welkome
opvulling van lelijke oude grind-
groeves. Maar ondanks dat is de
golfbaan toch ook een weinig na-
tuurlijk element in het heidegebied.
De zilverzandwinning kruipt aan de
Heerlense kant naar de rand van de
hei. Sigrano heeft namelijk een ver-
gunning gekregen voor winning in
een gebied dat direct naast de heide
ligt. De graafmachines knabbelen
straks aan de grens van het toelaat-

# Dit soort homogene bossen is
in overvloed te vinden op de
Brunssummerheide, maar het
zal verdwijnen aangezien het he-
terogene bos (bomen van ver-
schillende soort en leeftijd) om
allerlei redenen, beter is.

Foto's: CHRISTA HALBESMA.

is dit 'schap' een onderdeel van het
Streekgewest Oostelijk Zuid-Lim-
burg.

Tot ongeveer 1890 was in dit gebied
uitsluitend hei en 'woeste grond' te
vinden. Met de komst van de mijn-
industrie veranderde ook de functie
van de hei. Grote stukken bos wer-
den aangeplant met de grove den,
die als eigenschap heeft snel te
groeien, en bruikbaar hout op te le-
veren voor de mijnindustrie. In het
begin van dezeeeuw werd in de mij-
nen veel hout gebruikt. Direct na de
Tweede Wereldoorlog zette deze
tendens zich voort. De wederop-
bouw van Nederland nam de men-
sen zo in beslag dat men weinig aan-
dacht schonk aan het natuurgebied.
Er werd vuil gestort, zand en grind
afgegraven, maar voor de rest liet
met de hei de hei.

Meer en meer gingen de bewoners
van de Mijnstreek de Brunssum-
.merheide echter beschouwen als
een recreatiegebied en de mijnwer-
kers wandelden op vrije zaterdagen
en zondagen met veel plezier door
het natuurgebied. Ook de overheid
ging inzien dat de heide als recrea-
tiegebied erg waardevol was. In
1962 werd dan ook het Recreatie-

uit die gekapt kan worden. Hij
houdt daarbij rekening met de
ruimte die moet ontstaan zodat an-
dere bomen in de buurt weer meer
kans krijgen om te groeien. Hij
zorgt ervoor dat het evenwicht niet
verstoord wordt. Het hout wordt
gebruikt voor een nieuwe schuur,
reparatie van het dak, danwei het
stoken van de kachel. Dat wil het
Recreatieschap op de Brunssum-
merheide ook en om de ruimte
daarvoor te creëren worden stuk-
ken homogeen bos, gekapt.
Er is een aantal redenen aan te dra-
gen voor deze verandering. In de
eerste plaats het veranderde inzicht
van de bosbouwkundigen. Maar
ook: „Op de Brunssummerheide is
de afgelopen tien jaar achterstand
ontstaan bij het onderhoud. Gevolg
is dat de bomen veel te dicht op el-
kaar staan. Ze kunnen alleen om-
hoog groeien, dat is slecht," aldus
Rijnders. Maar er zijn ook nog an-
dereredenen waarom het beter is te
veranderen. De zure regen bijvoor-
beeld. Dat probleem is de laatste
tijd enorm toegenomen. „Zelfs zo
sterk dat het een stempel gaat druk-
ken op de maatregelen in de bos-
sen. Bossen die wat betreft hun
leeftijd nog lang niet kaprijp zijn
groeien bijna niet meer en we moe-
ten er rekening mee houden dat ze

schap opgericht door de gemeenten
die direct aan de Brunssummerhei-
de en de Schinveldse bossen gren-
zen.

Hetero
Inzichten veranderen, ook inzake
bosbouw. Een mooi opgeruimd,
homogeen bos wordt momenteel
niet meer zo gewaardeerd. Het he-
terogene bos, met veel verschillen-
de bomen niet alleen wat betreft
type en vorm, maar ook qua leef-
tijd, heeft de voorkeur. „Het is toch
te gek, dat we jongeboompjes die
uit zichzelf tussen bijvoorbeeld de
beuken groeiden, eerst weghaal-
den, om er vervolgens weer nieuwe
te planten. Nee, het is veel beter de
natuur zijn gang te laten gaan. De
oudere bomen zorgen vanzelf voor
nieuwe. Laat die groeien, geefze de
ruimte. Op die manier ontstaat een
natuurlijk bos, waar ook beter
plaats is voor insecten, vogels en an-
dere dieren."

In bijvoorbeeld Zwitersland en
Oostenrijk bestaan dit soort bossen
reeds jaren. De zogenoemde Plen-
terbossen daarworden door de boe-
ren onderhouden. Als er niet op het
land gewerkt kan worden, gaat de
boer het bos in en zoekt een boom

bare. „Gelukkig wordt nu al ge-
werkt aan een herinrichtingsplan
voor de periode na de zilverzand-
winning. Als het zand er is uitge-
haald, kan er natuurlijk een natuur-
gebied voor in de plaats komen."
Maar er zal ook een nieuwe vuilnis-
stortplaats komen op de hei, want
ondanks het feit dat de Brunssum-
merheide een bijzonder natuurge-
bied is, is het wel de enige plek in de
regio waar we ons vuil kwijt kun-
nen. Er wordt naar gestreefd dat op
de nieuwe stortplaats niet alle vuil
zomaar wordt neergegooid, maar
dat er sprake zal zijn van het schei-
den van vuil, zodat echt schadelijke
stoffen eventueel afgevoerd kunnen
worden.

Vitaal
Hoewel het moeilijk is om al die
functies van dit gebied zo goed mo-
gelijk op elkaar af te stemmen en
daarbij vooral 'de natuur' in haar
waarde te laten, is het Recreatie-
schap niet pessimistisch. De toe-
stand van de heide en van de bossen
is redelijk goed. Bij de voorlaatste
landelijke inventaris van Staatsbos-
beheer viel het totale bosgebied on-
der de categorie 'vitaal bos. Twee ,
weken geleden kwam echter het
meest recente rapport uit en daarin* "
werden twee gebieden van de
Brunssummerheide aangegeven als
'minder vitaal. „Dat betekent dus
een achteruitgang en dat is altijd
jammer," aldus Rijnders.

Overigens wordt verwacht dat er
behalve door het Recreatieschap
ook maatregelen door de rijksover-
heid genomen zullen worden om
het bijzondere karakter van de
Brunssummerheide en de Schin-
veldse bossen te waarborgen. Het is
niet uitgesloten dat het gebied - al-
thans de waardevolle natuurgebied-
jes daarin - in de toekomst als Na-
tuurmonument aangemerkt wor-
den. Dan vallen ze onder wettelijke
bepalingen, die aantasting, om wel-
ke reden dan ook, onmogelijk
maakt.

Alleen door die inspanning van de
overheid, maar evenzeer door de
bewustwording van de recreanten
dat er voorzichtig met de nog over-
gebleven natuur omgesprongen
moet worden, kan de functie van
het gebied blijven zoals die is. Blij-
ven orchideeën groeien en eiken
ruisen. Kwaken er kikkers en koes-
teren salamanders zich in het zon-
netje in de berm. Kan de vos er on-
gestoord zijn hol graven, de havik
zijn prooi vangen en de herder er
zijn schapen laten grazen. De 'gro-
te, stille heide' is er niet meer, want
constant hoor je het rumoer van de',
menselijke activiteiten rondom.
Maar het is wel mogelijk ervoor te
zorgen dat hier in ieder geval een
stuk min of meer ongerepte natuur
behouden blijft.

wim dragstra

. e 2on schijnt massaal
e°°r de bomen en werpt,e^ gigantische streepjes-
°ae op het bospad. De
ralen vallen dan weer
Jeder, dan weer smallerssen de hoge, dunne bo-

I en door. Een pelotonnge jongens; allemaalan dezelfde soort, alle-
n
n
Q
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zegt Hans Rijnders,
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I 0r de streepjeskode
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e)

nde soorten bomen doorKaar en dan 't liefst bo-
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pi berk. In het beheers-
u n dat voor de hei en de
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Uj, °ok naar zon natuur-
J* bos toewerken. Met de

Roering van dat plan
Jn we nu druk bezig."
**t 'hgeb|e ez'ë zijn' is niet onopgemerkt

Van d en- De regelmatige bezoeker
'e e Brunssummerheide ontdek-
ïjii, jjl de regelmaat dat stukken bos
den srand van de hei gekapt wer-
etj ' at leidde soms tot verbazing
"v*-^ H enkele keer zelfs tot veront-
hee] 'B'ng. „Ze kappen hier een
'"«■erd b°S ' kan dat zo maar? ia<
te,1 nii dat kan zomaar ' als het
Eeda.nste door het Recreatieschap
He

dn Wordt in het kader van het
hei enHP'an voor tle Brunssummer-
Ma„ de Schinveldse bossen. In dat
«Uil-l at exact aangegeven welkeNed ?n os waardevol natuurge-
'ieve f

lJn' welke bossen een recrea-
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StD
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K
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Brunssummerheide
eldrunssummerheide is een be-

Vvat na 'uurgebied in het hart van
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Jtetjoe heette. Deze heide en de na-
°Sse aanslu»tende Schinveldse

e !J en n°g wat kleinere natuur-'»l-Jr,n (onder andere Strijthagen
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SeerHCtare grote gebied dat wordt
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" Uitzicht
over de Bruns-
summerheide,
het groene hart
van wat vroe-
ger de Ooste-
lijke Mijn-
streek heette.
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I lil I gemeente roermond
r^'" a *^t Roermond vervult vanuit meerdere gezichtspunten een centrumfunctie

._ ; in Midden-Limburg. De stad biedt dan ook veel mogelijkheden voor
V "■. dienstverlening, handel en industrie. Uiteraard zijn er goede voor-

zieningen op het gebied van welzijn, onderwijs, cultuur, sport en
■ÈM recreatie.

In Roermond zijn momenteel 19 basisscholen gevestigd, te weten 18 bijzondere en 1 openbare.
De gemeenteraad heeft besloten tot stichting van een nieuwe (tweede) openbare basisschool.
Deze school, gesitueerd in het westelijk deel van de stad, zal op 1 augustus 1989 worden geopend.
Zij zal naar verwachting uitgroeien tot een achtklassige basisschool.

j lil
Voor deze nieuwe school treden wij gaarne in contact met gegadigden voor de functie van:

DIRECTEUR (M/V)
>:-:-:ï:ï:

111
Functie-informatie: - ruime ervaring in het Zo mogelijk zal de benoe-

basisonderwijs; ming plaats vinden per 1
Als directeur bent u in - goede leidinggevende en juni 1989 (twee maanden
staat de nieuwe basis- organisatorische kwali- vóór de start van de
school op te bouwen. U teiten; school),
heeft de leiding van de - goede communicatieve
school en geeft samen met vaardigheden; Sollicitaties:
het team vorm aan het - de vaardigheid construc-
onderwijs vanuit de begin- tief om te gaan met Indien u belangstelling
selen van het openbaar problemen en conflicten; heeft voor de aangeboden
onderwijs. - het vermogen op zinvolle functie nodigen wij u uit

wijze invulling te geven vóór 25 februari a.s. een
Functie-eisen: aan overlegstructuren sollicitatiebrief te sturen

binnen en buiten de aan het college van burge-
U bent voor ons een kandi- school. meester en wethouders
daat indien u beschikt van Roermond, Postbus
over: Arbeidsvoorwaarden: 900,6040 AX Roermond,
- de wettelijke bevoegd- onder vermelding van

heden; Salaris en overige arbeids- OBS/Dir op de enveloppe.
- goede pedagogisch-didac- voorwaarden zijn conform Mocht u aanvullende infor-
tische kwaliteiten; het Rechtspositiebesluit matie wensen, dan kunt u

- het inzicht in de moge- onderwijspersoneel. contact opnemen met de
lijkheden en beperkingen Kinderopvang is in principe heer W. Claessen, chef van
van onderwijskundige ver- mogelijk. het bureau onderwijs en
nieuwingsprocessen; cultuur (tel. 04750-89641).

i
\
i
■

H Waterschap Zuiveringschap Limburg

Het Waterschap Zuiveringschap Limburg, gevestigd te Roermond, is belast met het
bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de provincie Limburg.
Het Waterschap Zuiveringschap Limburg tracht dit doel te bereiken middels het opstellen en
uitvoeren van een meerjarenplan, het bouwen en exploiteren van rioolwaterzuiveringsinstalla-
ties, het doen van waterkwaliteitsonderzoek, het toepassen van een vergiirining- en kontro-

Ë2^^^^s^ lestelstel, het geven van voorlichting, etc.
De jaarlijkseexploitatiebegroting beloopt circa / 100.000.000,-. Voor de zuivering van het

:*"*^-*****=*«'-«-***"""«*c*****: rioolwater beschikt het schap over 22 rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Het bestuur van het schap bestaat uit een Algemeen Bestuur (19 leden), een Dagelijks

■^^"***^****^*****= Bestuur (6 leden) en een voorzitter.
Het ambtelijk apparaat bestaat thans uit 260 medewerk(st)ers verdeeld over de Sekretarie en
de Technische Dienst.

Per 1 december 1989 is vacant, wegens pensionering, het ambt van
* -^. '""-*-' "" *-*"■ "*' —""
* ■«»***">"■■"■' - -"■—■*«*«

tm«* — **"

BUI VOORZITTER (M/V)
:*^--^**r^**"****^****= Van de kandidaten wordt verwacht dat zij:

' rï^rï^rrrï^r**^ - een akademisch of vergelijkbaarniveau hebben;
- de nodige bestuurlijke en organisatorische ervaring hebben op leidinggevend niveau, mede

gezien het veelvuldig overleg met rijk, provincie, 69 gemeenten en het bedrijfsleven;
$$^s^^^ - over goedekontaktuele eigenschappen en over goede mondelinge en schriftelijke uitdruk-
"^^^^^^L kingsvaardigheden beschikken;
*^^^=ir*r=ïr^ - affiniteit hebben met de doelstelling van het schap en een duidelijke interesse hebben in
ss*^^^^^ waterstaats- en milieu-aangelegenheden.

***=**^^r**^=sr^ De leeftijd dient bij voorkeur te liggen tussen de 40 en 50 jaar. De voorzitter is ver-
plicht te (komen) wonen binnen deprovincie Limburg.

ZZZzzZZzzZ^ZZZ Het voorzitterschap is eenfuil-timefunktie. De bezoldiging zalplaats vinden volgens
( ■ sel*®ll7 (BBRA 1984).

g~g~*gg^g^ De voor het overheidspersoneel geldenderechtspositieregelingen zijn van overeenkomstige

5-»-s^^^^^ Het College van Gedeputeerde Staten van Limburg benoemt de voorzitter voor een periode
"^z^Z:^^^. van zes jaar(herbenoeming is mogelijk). Ten behoeve van deze benoeming wordt een aanbe-
**"="**--**"*z**--****"'"'«*r**"*^ veling van driepersonen in volgorde van voorkeur opgesteld, doorhet Algemeen Bestuur.

"^ Benoeming vindt vervolgensplaats na overleg met het Dagelijks Bestuur.

Belangstellenden, die in aanmerking wensen te komen voor plaatsing op deze aan-
beveling kunnen zich tot 28 februari 1989 schriftelijk, met toevoeging van een uitgebreid

r*"^****^***""--^****^ curriculum vitae, wenden tot het DagelijksBestuur van het Waterschap Zuiveringschap
Limburg, Postbus 314, 6040AHRoermond, onder vermelding van W in de linkerboven-
hoek van deenveloppe.

$^^^^*~«~*H Voor nadere inlichtingen en voor het aanvragen van een informatiepakket kunt u zich
wenden tot de sekretaris van het Zuiveringschap, mr. C. Th. Smit, tel. 04750-94240.

r***""^****""^*****^*****^ Een medisch onderzoek maakt deel uit van de selektieprocedure. In deze procedure zijn
betrokken het Dagelijks Bestuur, een afvaardiging uit het Algemeen Bestuur en een afvaardi-

■j*"^**"*^****^""^ ging uit het personeel.

DE LIMBURGSE Wff PERSONEELSG.DI
/" ■ /' MM MW'mm

De uiteenlopende werkzaamhedenvan hetAlgemeen burgerlijkpensioenfonds zijn
aan verschillende organisatie-eenhedentoevertrouwd: hetAbp telt zes bedrijfseenheden, te weten
Pensioenen, Arbeidsongeschiktheidsverzekering,Externe Administraties, Leningen en Effecten,
Onroerend Goed enABP-Hypotheken. Bij deuitvoeringvan huntakenkunnen dezebedrijfseenheden
gebruikmaken van de dienstenvan Centrale Services. De dienstAlgemeneVoorzieningenlevert de
benodigde faciliteiten. De Hoofddirectie wordt gesteund en geadviseerd dooreen aantalkleine
gespecialiseerdeCentrale Staven. Het Abp heeft in 12 plaatsen inhet landvestigingen. Van deruim
3900 medewerkers is hetmerendeel in in hethoofdkantoor te Heerlen ondergebracht.

fl^Sl ONROEREND GOED
Het Algemeen burgerlijk pensioenfonds beheert thans eenbelegd vermogen van

ca.’ 147miljard, waarvan ca. ’ 8 miljard in onroerend goed.De onroerend goed-portefeuille omvat onder
andere 50.000woningenenruim 1.000.000m2kantoren, winkels enbedrijfsruimten, dieoverhet gehele landzijn
verspreid. De portefeuille zal aanzienlijkwordenuitgebreid o.m. doorbeleggingen in het buitenland.

Voor debedrijfseenheid Onroerend Goed zoeken wij Eisen: goed middelbaar kennisniveau (HAVO,
een MEAO), eventueel aangevuld met een secretariële

opleiding; ruime ervaring als secretaresse;ruime er-_ . . « varing met tekstverwerkings-apparatuur; grotemate
Cl llfÖCtl6" van zelfstandigheid; goede contactuelevaardigheden;

kennis van deEngelse, Duitse en Franse taal strekt tot

secretaresse m/vosuur) aanbeveiin9

Salaris: maximaal schaal006, maximaal bruto 3284-
De werkzaamheden van de directie-secretaresse per maand,
vloeienvoort uit detaken van de directeur.

Standplaats: Heerlen.
De Hoofdbestanddelsnvan defunctie zijn:het bewa-
ken van deagenda en het makenvan afsprakenvan en Een psychologisch onderzoekkan deeluitmakenvan
voor de directeur cq. adjunct-directeur; het op opera- deprocedure,
tioneel nivo sturenvan de overlegsituaties van de di-
recteur (agenda, notuleren en verslagen); het aan de Schriftelijke sollicitaties, voorzien van een curriculum
handvan globaleaanwijzingenopstellen van brieven vitae, kunnen tot 14dagennahet verschijnenvan deze
en nota's; het verrichten van algemene secretariaats- advertentieworden gerichtaan Dhr. R.M. W. Adriaans,
werkzaamhedent.b.v. de directeur cq. adjunct-direc- adviseurPersoneel en Organisatie, bedrijfseenheid
teur. Onroerend Goed, Postbus4850, 6401JN Heerlen.

fTEXT 'n wereld aan mogelijkheden

Je zult als jongeHEAO'er
maar het beheer krijgen

over onroerend goed projecten
van meer dan 100 miljoen.
De pensioenvoorzieningen voor de meer dan 27.000 Wij realiseren ons goed dat u een ruime en vooral -

DSM'ers zijn ondergebracht in een eigen pensioen- grondige introductieperiode nodig zult hebben. Een
verzekeringsmaatschappij, gehuisvest in onshoofdkantoor enthousiaste man of vrouw die een carrière in de
ln Heerlen. Van de ruim 3 miljard gulden belegdvermogen onroerendgoed sector ambieert, heeft daar natuurlijkgeen

heeft de sector Beleggingen’ 500 miljoen in onroerend moeitemee.

goed gestoken. Mocht u al ervaring hebben met verkoop en/of

Met onroerend goed bedoelen we de meest uiteen- verhuur van onroerend goed, dan is dat in uw voordeel,

lopende objecten. Van grote kantoorgebouwen tot Nodig is het echter niet, als u maar wel de applicatie

woningprojecten. De helft van deportefeuille bevindtzich Makelaardij bezit,

overigens buiten Nederland. Denkt u in staat te zijn zon forse onroerend goed

Verantwoorde groei door verwerving en optimaal portefeuille met verve te kunnen beheren, schrijf dan

beheer, dat zijn de taken van de 9 medewerkers van de binnen 14 dagen een brief metcv. onder vermelding van

afdeling Onroerend Goed. nr. 10/89PVB aan DSM Limburg bv,
U als jonge HEAO'er CE of EJ krijgt hier een onge- Afd. Personeelsvoorziening, t.a.v. de heer T. Ancion,

kende kans. Samen met nog 2 projectbeheerders zorgt u Mauritspark 1,6163HM Geleen.
ervoor dat "optimaal beheer" de inhoud heeft die wij Voor eventuele informatie kunt u contact opnemen

ervan verwachten. met de heer W.G. Keeris, chef Onroerend Goed,
Even in het kort de aspecten waarmee u dagelijks te (045) 782974 of (04752) 3769 (privé) ofmet de heer

maken krijgt. Huurincasso, verrekening van service- S. v. Heijster, personeelsfunctionaris (04490) 64016
kosten, verzekerings- en belastingzaken, begeleiding van of (04490) 77 193 (privé),
technisch onderhoud. Een medisch en psychologisch onderzoekmaken deel

U bent aanspreekpunt van externe beheerders, uitvan de selectieprocedure,
verstrekt hen richtlijnen, controleert hunwerkwijze.

Een heel andere activiteit is het verrichten van DSM ls*
martktonderzoek, waardoor ontwikkelingen met

betrekking tot uwprojecten zichtbaarworden gemaakt. We hébben een oplossing of we vinden er een.
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Was °P Maria Keuschen.Hra?na.n«e van barones Von
Poll ein het kasteel tevens"ePel zwaaide. Zij beant-

woordde de blik van de zes jaren
oudere schilder, tortelde en trouw-
de vervolgens met hem. Het stel liet
in Broekhem een eenvoudig hotel
bouwen. Een vierkant blokje. Met
in twintig kamers al stromend wa-
ter. Hotel-pension Prinses Juliana
opende met Pasen 1914. Het ver-
hoogde het aantal hotels van Val-
kenburg toen. Oranje Nassau,
I'Empereur, Croix de Bourgogne,
Trianon, Vossen, Schaepkens, Bel-
levue...

Hotel-pension Prinses Juliana. Sei-
zoensbedrijf. Van Pasen tot midden
oktober. Alfons ontving de gasten
en hield de administratie bij; Maria
kookte. Het personeel bestond uit
een meisje in de bediening en een
poetsvrouw. De gasten kregen in
alle opzichten waar voor hun geld.
Vier gulden vijftig per dag all-in. In-
clusief de vriendelijkheid van het
huis.

Loopjongen
Nog steeds Alfons één. Die in de
beginjaren dertig zijn zoon Fons,
van Rolduc (HBS) weer terug in het
nest, aanspoorde 'thuis wat te gaan
doen. Herinnering van Fons: „Ik
deed boodschappen, typte menu's,
pakte kisten met flessen wijn uit,
wees gasten wandelwegen door het
Geuldal; kortom, was de loopjon-
gen van het huis." In dewinter 1933
toog de loopjongen naar Den Haag.
Om er aan de Hotelschool aldaar
een éénjarige cursus te volgen. Hij
nu: „Je was van acht uur 's morgens
tot elf uur 's avonds aan de gang. Of
je studeerde of je stond in de prak-
tijk. In de beste restaurants in Den
Haag en in Scheveningen. Oberkel-
ners brachten je kennis van wijn bij.
Wijn was overigens toen al mijn
hobby. Ze stuurden je naar slagers
om vlees te leren ontbenen. Er was
iemand die je hotelbedrijfsleer on-
derwees, een ander bracht je

vreemde talen bij. Je was constant
bezig en jekreeg niks cadeau."

Een jaar later was de zoon in het
Valkenburgse nest terug. Zette in
het ouderlijk bedrijf zijn beste
beentje voor, ging in militaire
dienst. Hofmeester bij de marine.
En toog vervolgens naar het buiten-
land. Engeland, België, Zwitser-
land", Frankrijk... Stage lopen,
praktijk opdoen, kijken en leren.
Mobilisatie'39. Tweede wereldoor-
log. Barre tijden. In 1942 nam de
zoon („Ik was van jongs af aan al
zelfstandig ingesteld") het seizoens-
bedrijf over. Tweede generatie.

Afgebrand
Alfons twéé dus. Inmiddels ge-
trouwd met Nellie. „Zij kwam van
hotel Trianon, had daar gekookt.
Zij kookte dus ook in ons huis. Ik
deed de rest tot en met debediening
toe. Maar het was niet druk, het was
00r10g..." In 1943 namen de Duit-
sers het hotel-pension in beslag.
„We hadden er niks meer te vertel-
len." Invasie in Normandië. Bevrij-
ding van Valkenburg. Duitsers weg,
Yanks over de vloer, Ook in het be-
drijf van Stevens. „American Red
Cross. Anderhalf jaar lang. Overal
lagen soldaten op stretchers. Te ge-
wond of te ziek om te vechten, te fit
om in een lazaret te liggen. Ze
knapten in ons huis op. De Gl's gin-
gen en kwamen. We zagen weer
echt wit brood, je rook weer echte
koffie, je proefde weer dingen die
je lang niet meer onder ogen had
gehad.Tot en met ananas toe. Toen
ze weg waren, leek het huis op een
afgebrand dorp..." In 1947 hero-
pende hotel-pension Prinses Juliana
de deuren voor iederéén. Nog
steeds seizoensbedrijf. Toch een
begin van een nieuwe, uitermate
belangrijke periode. Thans te kwa-
lificeren alsDe Grote Evolutie. On-

der leiding van Alfons Stevens
twéé. 'Funske' voor intimi.

Bonnen
Enkele van zijn herinneringen:
„Het werd toen in zevenenveertig
meteen een druk seizoen. De pen-
siongasten, die nog niet naar het
buitenland mochten, namen met al-
les genoegen. We hebben toen ge-
werkt van Pasen tot oktober met
dag in en dag uit een volgeboekt
huis. Grote omzetten gemaakt on-
der zeer moeilijkeomstandigheden.
Het was de warmste zomer sinds
tientallen jaren. Drie maanden aan
één stuk scheen de zon. Er was 's
morgens geen druk op het water, de
ijskasten werkten niet, het bier kre-
gen we niet op temperatuur. De
wijn ook niet. Auto's mochten niet
meer worden gewassen, voetbalvel-
den waren geheel verdord. Mensen
werden ziek van de hitte. Van de
vijftig gasten lagen er twintig in
bed. Maar iedereen was toch tevre-
den, want we hadden zovéél meege-
maakt... Er waren nog tal van din-
gen op de bon. Als de gasten gearri-
veerd en begroet waren, diepte ik
trommeltjes met gleufjes op. Mag
ik de bonnen even incasseren?
vroeg ik dan. De bonnen stopte ik
in de gleufjes. Bonnen voor vlees,
voor kaas, voor eieren..."

Sterren
In 1950 groeide het seizoens- tot
jaarbedrijf uit. Van hotel-pension
tot hotel-restaurant Prinses Juliana.
Met Pluymen als receptionist,
Brouwers als assistent van patron
Funske en met een chefkok in de
keuken. Cees Preyde. Het restau-
rant nam gestalte aan, cuisinier
Preyde won aan faam. De vooruit-
gang bleef niet onopgemerkt. In
1958 werd Prinses Juliana, werd
Cees Preyde met een ster in de Gui-

de Michelin bekroond. Eenendertig
jaren geleden is dat nu. Sinds die
dag is hotel-restaurant Prinses Ju-
liana een sterrenbedrijf gebleven.
Twee sterren in 1960 tot 1980, even
een ster in 1980; twee sterren weer
in 1981 tot de dagvan vandaag. Een
in Nederland uniek feit. Een formi-
dabele prestatie. Behaald met tota-
le inzet van iederéén. Van hoog tot
laag, van alle witte en zwarte briga-
disten, van Funske vooral die in de
loop der jaren uitgroeide tot een in-
ternationaal vermaarde restaura-
teur én wijnkenner. Prinses Juliana
werd (en is) een begrip in binnen-
en buitenland. En een kweektuin
van creatieve cuisiniers als onder
anderen Theus van Schaik (Kasteel*
Wittem), Hans Snijders (Chateau
Neercanne), Peter Willems (De
Karpendonkse Hoeve) en Cas Spij-
kers (De Swaen).

Trefpunt
Prinses Juliana was (en is nog
steeds) zeer Frans georiënteerd.
Geen wonder met een francofiel als
Funske Stevens. Die trok vanaf
1950 jaarlijks enkele malen door
Frankrijk. Van restaurant naar cha-
teau, van keuken naar chai (wijn-
kelder). Hij nu: „Vanaf dat jaar
kocht ik in Frankrijk zélf wijn.
Hobby werd vak. Ik pionierde
graag. In de Bordeaux maar vooral
in de Bourgogne. Liet dat vergezeld
gaan Van eten in tal van restaurants.
Proefde en maakte notities, speurde
al pratend met koks naar recepten,
naar bereidingswijzen. Vertelde
thuis mijn ervaringen aan Preyde.
Die luisterde..." Prinses Juliana
werd een trefpunt van levensgenie-
ters, van liefhebbers van een goede
tafel en van een even goed glas. Zo-
als onder anderen prof. Gelissen,
Jan Grothausen, Bér Stassen, Guus
Brand, Stef Kleyn, Charles Eyck,
Eppo Doeve... Vrienden van het

huis. Funske: „Als die kwamen,
hadden ze volop tijd en genoten
voor twee. Het lijkt soms of dat ras
is uitgestorven. In de jarenvijftig en
zestig was wat op tafel kwam, hoe
het bereid en hoe de verhouding
prix-qualité was, het allerbelang-
rijkste. Tegenwoordig praat men bij
voorbaat over sfeer. Die was er
vroeger óók, die was toen vanzelf-
sprekend. Of men nu aan een een-
voudige houten tafel zat met roest-
vrij bestek of dat men dronk uit
kristallen glazen, speelde geen' en-
kele rol. Tegenwoordig is men ver-
wend, soms blasé Vroeger ook
bestond al die bla-bla over wijn
niet..."

„Werd er toen minder wijn gedron-
ken?"

„Neen, maar er was wel minder va-. riatie. Wijnen uit de Elzas bijvoor-
beeld stonden zelden op de kaart.
Er werd toen ook meer Bourgogne
gedronken, was ook nog betaal-
baar."

Nieuwbouw
Stevens drie nu. Paul en zijn Doris.
Vanaf 1973 in de zaak, vanaf 1981
officieel in de plaats van Funske en
Nellie. Gedurende bijna tien jaren
heeft Paul zich links en rechts in de
wereld voorbereid op 'de overname
van de macht' in de culinaire burcht
Prinses Juliana. Hij stond bij Che-
villot (Hotel de la Poste, Beaune)
en Paul Bocuse (Collonges-au-. Mont dOr) in de keuken, scherpte
zijn neus in chateau's (vooral in de
Bordeaux), volgde, de hotelschool
in Lausanne, liep stage (bediening)
in Engeland en Zwitserland, vijlde
de fijne kantjes van zijn hotelerva-
ring bij in België (Hilton, Brussel)
en in Zuid-Afrika. Funske en Paul
in koor: „Het is allemaal anders,
moeilijker geworden. De mentali-

teit is veranderd." Funske solo: „In
het land der blinden waren wij vroe-
ger koning. Er waren in verhouding
minder restaurants."

Paul Stevens reageerde op de 'ver-
grijzing' van het huis, gaf gestalte
aan verbouwing, nieuwbouw en
moderniteit. Hij: „Wij hebben dui-
delijk gekozen voor de haute cuisi-
ne. Daar is ons apparaat volledig op
afgestemd. Daar heb je vakmensen
voor nodig, daar zijn onze wijnkel-
ders op ingericht. Ér is plaats voor
maar een paar van deze huizen. De
tijd echter dat gasten dachten dat ze
blij moesten zijn om naar dit soort
huizen te kunnen komen, is echt
voorbij. Als je dat nu nog denkt,
ben jeverkeerd bezig. De drempel-
vrees is beduidend lager gewor-
den....".

Hoe perfekter de keuken, hoe beter
de resultaten. In de keuken van
Prinses Juliana zwaait thans Antoi-
ne Hermsen de scepter. Een mees-
ter. Een harde werker, die geïnspi-
reerd zijn gang gaat. Een chefkok
die de eenvoud mint en in die liefde
tot grote hoogten stijgt. In dit hotel-
restaurant spelen thans twee elftal-
len voortdurend topwedstrijden.
Elf in de keuken, elf in de bedie-
ning. Zij dienen de gast die koning
is.

Hotel-restaurant Prinses Juliana
stond aan de wieg van de Alliance
Gastronomique Néeriandaise,
maakt deel uit van het internationa-
le genootschap Tradition et Qualité,
behoort tot de internationale keten
Relais & Chateau, figureert in Ne-
derland al eenendertig jaren aan
één stuk als sterrenhuis, is in bin-
nen- en buitenland vermaard en ge-
roemd. Limburg mag er trots op
zijn. Drie generaties Stevens. Vijf-
enzeventig jaren hotellerie en gast-
ronomie. Een mijlpaal.

door i^^^^^^H
mm.u.t.ti.u.i.hw.w
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" Vier Stevens'en, vier van de drie generaties. Nellie en Do-
ris zittend aan tafel, Funs en Paul staande met de neus in het
glas. Vier gezichten, samen één hart (en ziel) vormend van
Hotel Prinses Juliana. J. . ..,.. ,Foto: Widdershoven
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De nieuwe supervezel van DSM
heeft een ijzersterke toekomst

De Groepsleiders J*--*j»,8t7(
,,,(, ,*„*. J-----W\

fJÓJJJJJJfJJJJI>Mint>*J'm '' ,
en Teamoperators DsrvLJ^jssfi'ï^^ I

die haar gaan mm^mËï""'-B''"»,'%ïÏ9*lft^"r"; IHPH S-W H ■ m—r*

produceren ook. wmmmg^^m : ,
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DSM heeft samen met het Japanse concern Toyobo een nieuwe, Ookvoor u geldt: goede communicatieve vaardigheden, flexibiliteit en impro-
supersterke vezel ontwikkeld, die onder de naam DYNEEMA op de markt visatievermogen zijn onmisbaar,
wordt gebracht. Het DYNEEMA garen is bijvoorbeeld tienmaalzo sterk alseen
vergelijkbare staaldraad. Dat opent ongekende perspectieven op tal van Ons aanbod
markten en toepassingsgebieden. De verwachtingen zijn dan ook hoog- We bieden u een nieuwe functie in een nieuwe fabriek waar u werkt aan een
gespannen. Binnen een tijdsbestek van een aantal jaren zal de produktie nieuw produkt.
groeien van enkele honderden naar enige duizenden tonnen op jaarbasis. Het salaris, dat wordt aangevuld met een royale toeslag voor het werken in

ploegendienst, is goed en kan bovendien gelijk op groeien met uw kennis en
De start van deproduktie op grote schaal begint in dezomer van 1990 ervaring. De CAO van DSM Limburg bv is van toepassing,

in een nieuw te bouwen fabriek op het industrieterrein De Beitel in Heerlen.
Daarvoor wil DSM nu al de produktiemedewerkers werven. De pioniers van Dekennismaking
het eerste uur, die vanaf het begin meedenken en meewerken aan een Wanneer u belangstelling hebten aan de eisen voldoet, nodigen wij ugraag uit
succesvolle produktie. Van die mensen vragen we veel. Maar we durven te voor een voorlichtingsavond. Wij zullen u dan uitgebreid informeren, hopen
zeggen, dat we hen ook het een en ander hebben te bieden. al uw vragen te beantwoorden en willen concrete afspraken maken. Om een
We zoeken zes Groepsleiders en zestien Teamoperators met een opleiding uitnodigingte ontvangen, vragen v/ij u de bon volledigin te vullen ennaar ons

op te sturen. Een postzegel is nietnodig.
MTS Procestechniek, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek

Het adres is: DSM Limburg bv, t.a.v. Mw. W. Arink PVB,
die ervaring hebben opgedaan in de kunststofVerwerkende en/of textiel- Antwoordnummer 20, 6160 VB Geleen
industrie.

Breed takenpakket met ruimte voor eigen inbrengkenmerken de functies. ja, ik solliciteernaar de functievan groepsleider/teamoperator*,
| ik voldoe aan de eisen en ontvang graageen uitnodigingvoor de voorlichtingsavond. 2 |

Er wordt gewerkt in 4-ploegendienst. ledere ploeg bestaat uit één team van i |
vier teamoperators en één groepsleider die de aktiviteiten van de groepr ar r o- r Voorletters- M/V-coördineert. In het takenpakket zijn allewerkzaamheden dievoorkomen in de
fabriek verenigd: procesontwikkeling, bediening, onderhoud, logistiek en I Adres: I
kwaliteitsbewaking. | Postcode: I
Ook in de organisatie en planning ligt bij het team een grote verantwoordelijk- Woonplaats: ,
heid. Telefoon:
I Leeftijd: I

Uw inbrengals Groepsleider I Gevolgde opleiding: |
U leidteen team envervult daarin derol van meewerkend groepsleider. G MTS procestechniek ,
U organiseert, coördineerten bewaakt devoortgangvan alle werkzaamheden. w rkt
's Nachts en in de weekendsbentu de hoogstverantwoordelijke in de fabriek. I I
U hebt een diploma MTS Procestechniek, Werktuigbouwkunde of Elektra- | .. ' |
techniek en bij voorkeur kennis en ervaring op enkele van deze gebieden (ten D Anders' namellil«
minste 5 jaar), opgedaanin de kunststofVerwerkende en/of textielindustrie.
U heeft al leidinggevende ervaring. U heeft een goed inzicht en u kunt een I Deze opleidingheb ik wei/niet* afgerond met een diploma. |
breed gebied overzien. U kunt organiseren, plannen en improviseren en u bent I Ervaring als |
flexibel, besluitvaardigen doelgericht.Uw socialeen communicatieve vaardig-
heden stellen u in staat op stimulerende wijze een team te sturen. Werkend Werkloos w
Uw leeftijd is ca. 35 jaar. '* s.v.p. doorhalenwat niet van toepassing is. «"
Een training van 5 weken in de proeffabriek in Japan maakt deel uit van de l__^_______________i

inwerkperiode.
Telefonische informatie wordt graagverstrekt door de heerN. Vranken

Uw inbreng als Teamoperator Personeelsdienst DSM Kunststoffen, tel.: 04490-62293 (privé: 04409-3138).
U verricht in teamverband alle eerder genoemde taken. Van u vragen we een Een medisch- en een psychologisch onderzoek zullen deel uitmaken
opleiding MTS Procestechniek, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek of een ' van de selectieprocedure,
door kennis en ervaring verkregen gelijkwaardig niveau. Uw ervaring
(tenminste 3 jaar) hebt u opgedaan in de kunststofVerwerkende en/of textiel- DSM l^J
industrie. U kunt een breed takenpakket aan en u kunt zowel in teamverband
ais zelfstandig functioneren. We hébben een oplossing ofwe vinden er een.

Limburgs Dagblad

DE LIMBURGSE^
PERSONEELS jfGIPS

i

Ml Marcel Muyres
W Bouw BV
is een landelijk opererende bouwonderneming met onder meer
vestigingen te Sittard, Bodegraven, Eindhoven en Venlo.

Door de groei van onze orderportefeuille in onze vestiging te Venlo
hebben wij aldaar plaatsingsmogelijkheden voor een

PRODUKTIELEIDER (m/v)
De door deze funktionaris uit te voeren werkzaamheden omvatten
onder meer het zelfstandig leiden van een of meer bouwstromen in de
woning- en of utiliteitsbouw.
Voor deze funktie is vereist:- een bouwkundige kennis op HTS-niveau en enige jaren ervaring in

een soortgelijke funktie.- organisatorische en leidinggevende kapaciteiten- een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid- een leeftijdsgrens van 30 tot 35 jaar

Een psychologisch onderzoek zal deel uitmaken van de
selectieprocedure.
Wij bieden goede primaire en sekundaire arbeidsvoorwaarden met
onder andere vergoeding van de premie voor de ziektekosten,
deelname aan een pensioenregeling, autokostenregeling etc.
Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met de heer M.
Wolters, telefoon 077-543355.
De sollicitatiebrief kunt u richten aan:
Marcel Muyres Bouw BV, afdeling Personeelszaken
Wilhelminapark 23, 5911 EC Venlo mm

Interbungalowpark Simpelveld is een SJ^i^*
4-sterren bungalowpark met 164 S\j*\f*Jr^
bungalows. Kwaliteit en persoonlijke JT *"* t** S
benadering van onze gasten staat «L J
hier voorop. Om dit te garanderen is \- a_ *^ *j
ons jonge team toe aan uitbreiding JCJLmJCUt
voor de zomermaanden, (april t m UFI/ï
Voor diverse afdelingen zoeken wij nog enthousiaste medewerkers.«.

1 KOK (m/v)
- met kennis van de bediening- enige kookervaring in een of meerdere restaurants- kans op vaste betrekking mogelijk

2 SERVEERSTERS (m/v)
- met enige serveerervaring- representatief voorkomen
- goede contactuele eigenschappen

2 MEDEWERKERS IN DE
TECHNISCHE DIENST (m/v)

- eventueel weekenden in de wintermaanden + schoolvakanties

1 WINKELBEDIENDE (m/v)
- met enige ervaring in een supermarkt- zelfstandig kunnen werken

1 RECREATIEMEDEWERKER (m/v)
- inventief en energiek
* rijbewijs BE- grote zelfstandigheid
- onregelmatige werktijden

1 RECEPTIONIST (m/v)
- goede typevaardigheid- goede beheersing van de Nederlandse taal- representatief voorkomen- kans op vaste betrekking

Ben je maximaal 23 jaar, flexibel en enthousiast dan kun je bellen of schrijven
binnen 14 dagen naar BUNGALOWPARK SIMPELVELD
Kruinweg 1, 6369 TZ Simpelveld. Tel. 045-441242.
(Voor de functie van receptioniste (mv), kan uitsluitend schriftelijk gesolliciteerd
worden.)

136850

ALFfI BIERBROUWERIJ BW
ALFA Bierbrouwerij vraagt op korte termijn voor haar
bottelafdeling:

een MEEWERKEND VOORMAN
Vereist:- opleiding MTS werktuigbouwkunde- praktijkervaring in soortgelijke functie- leiding kunnen geven aan de productiemedewerkers- leeftijd ± 35 jaar.
Geboden:- werk in een snelgroeiend en gezond bedrijf- uitstekende honorering voor de geschikte man.

I\ Sollicitaties richten aan:

gmLQzm ALFA Bierbrouwerij
Thull 15-19

IiILFWI 6365 AC Schinnen
I [^ %1E£ A TeL 04493"2888

\ l% otterman Neurink & Co. is een maatschap van accountants-
"X^s. - f \ administratieconsulenten met 21 vestigingen in Nederlanß
I I Mede als gevolg van de samenwerking met voorheen zen

"*-—--238 P?3*\ standige kantoren is de maatschap in de afgelopen jarenbelangrijli^^^^^' Aj^L gegroeid. Demaatschap heefteen nauwe band met Paardekooper»
\ gj|^ Hoffman Registeraccountants en Paardekooper & Hoffman Belas-

np^^^ tingadviseurs. Hierdoor is het mogelijk voor de relaties van de#|
1/ j-f maatschappen een hoogwaardige en specialistische dienstver^

j^^^ ning te verzorgen. Voor onze vestiging te HEERLENzoeken wijcorr
m\item& È^fe-». tact met een

f4H|B^^^^^^^ASSISrENT-ACCOUNTANT(MA/)
die de SPD-studie volgt. De geschiktekandida(a)t(e) beschiM

over enige praktijkervaring in een vergelijkbare functie. He'
(^dienstverlenendekarakter van dewerkzaamheden vereist gof
de contactuele eigenschappen alsmede initiatief en inventiviteit

mm^&Jr Schriftelijke sollicitatieskunt u richten aan: Kotterman Neurink & Co
g Accountants-administratieconsulenten, t.a.v. deheer A.H.M. Bakker.

WIE ACHTEROM BLIJFT / Centraal Personeelsbureau, Calandstraat 25,3016 CA Rotterdaf
KIJKEN KOMT NOOIT U / (tel. 010-4364867).
VERDER... ¥ KQTTERMAN NEUR|NK & CQ,

/ -*^,*to* ACCQUNTANTS-ADMINISTRATIECONSULENTEN

I rZD )»T%J>?*3rH ue P&H-groep is een samenwerkingsverbandvan Paardekooper & Hoffman Registeraccountants, Paardekooper & Hoffman Belastingadviseurs en Kotterman Neurink&Ca
U—Cv^KlJ Accountants-admimstratieconsulenten Internationaal: lid van Moores Rowland International. Amsterdam / Apeldoorn / Bergen op Zoom / Breda / Culemborg / Eindhoven /
GROEP Etten-Leur / Goor / Gouda / 's-Gravenhage / Haarlem / Heerlen / Hulst / Meppel / Oostburg / Roosendaal / Rotterdam / Rijssen / Terneuzen / Utrecht / Zaandam.
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De Regionale Vereniging
Het Groene Kruis
Centraal Zuid-Limburg
vraagt

een wijkziekenverzorgende m/v
75% (met ingang van 1 april 1989) voor de plaats
Bocholtz
Het team Bocholtz bestaat uit 2
wijkverpleegkundigen en 1 wijkziekenverzorgende,
die medio 1989 een welzijns medisch centrum
werkzaam zullen zijn.

Functie-eisen:

- diploma ziekenverzorgende met applicatiecursus
- belangstelling voor de ouder wordende mens- bereidheid tot samenwerking met collega's en

overige disciplines in de eerstelijn
- interesse in het gevenvan gezondheidsvoorlichting- bij voorkeur in het werkgebied woonachtig of in

directe omgeving
- in het bezit van een rijbewijs en de beschikking

hebben over een auto

Telefonisch kan informatie worden ingewonnen bij
mevrouw M. Hiel, hoofdwijkverpleegkundige (tel.
04405-2995).

Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 10 dagen na
het verschijnen van deze advertentie richten aan het
bestuur van de Regionale Vereniging Het Groene
Kruis Centraal Zuid-Limburg, postbus 4, 6343 ZG
Klimmen. n7282



Een citaat van paus Paulus Johannes II: ~De prins
van de duisternis hult zich telkens in andere verschij-
ningsvormen (...) Hij beweegt zich door de wereld als
een verleider, en dreigt een steeds groter deel van de
mensheid mee te slepen op zijn pad."

Sinds paus Johannes Paulus II in Rome tot paus werd
benoemd, heeft in Italië de duivel een grote opbloei
beleefd. In de meer moderne theologische opvattin-
gen werd satan (de duivel) lange tijd afgedaan als
slechts een symbool voor het kwade. Paus Johannes
Paulus II waarschuwt de katholieke gelovigen echter
dat de duivel „nog steeds bestaat," en dat hij „nog
steeds actief is in de wereld."

Parallel aan de nieuwe pauselijke nadruk op het be-
staan van de duivel, heeft er de afgelopen jaren in Ita-
lië een enorme stijging van het aantal 'bezetenen'
plaatsgevonden. Of in elk geval van mensen die den-
ken dat ze bezeten zijn. Ook zijn er steeds meer men-
sen die zich bezighouden met satansriten en zwarte
missen. Alleen al in de Noorditaliaanse industriestad
Turijn schat men dat 40.000 mensen regelmatig zwar-
te missen bezoeken.

De officiële duiveluitdrijvers van het Vaticaan kun-
nen hun werk niet meer aan. „Ik ben van 's ochtends
vroeg tot 's avonds laat in de weer," zo klaagt bijvoor-
beeld pater Candido Amantini, duiveluitdrijver te

Rome. Met zijn 40-jarige ervaring in de branche staat
hij bekend als een van de beste uitdrijvers van de ka-
tholieke kerk. ~Ik heb de duivel zó vaak in de ogen
gekeken," vertelt Amantini, „dat ik hem bijna beter
ken dan mezelf."

Twee jaar geleden benoemde de bisschop van Turijn
een ploeg van zes nieuwe duiveluitdrijvers voor zijn
stad, omdat de twee oudere uitdrijvers het werk niet
meer aan konden.

Naast de officiële, door de kerk aangestelde duive-
luitdrijvers, zijn er ook steeds meer niet-officiële dui-
veluitdrijvers actief. De toename van zowel de offi-
ciële als de niet-officiële duiveluitdrijvers maakt on-
derdeel uit van een nieuwe maatschappelijk ver-
schijnsel in Italië, waarbij steeds meer mensen zich
bezighouden met het occulte, het magische en het bij-
gelovige. De esotherische kant van het land van de
paus.

# Giuseppe
Cascella
drijft
een duivel
uit.

De duiveluitdrijvers van Pagani
duivel omdat de nonnen Maria gevangen hou-
den."pi « niet een van die plaatsen waar je voor je

We ?le.r naar toe gaat. Vanaf Napels, de autosnel-
js 8 richting zuiden. Na een kilometer of veertig
Ve rde afslag. Een stadje van 30.000 inwoners.
„i ballen huizen. Grijs, vierkant en roetig. Paga-

|,e j.enauwe straten van het centrum heerst de an-
ti sPellende rust van een oord dat, zoals zovele
f^ in de buurt, stevig in handen is van de ma-
ste ~e dompige sfeer wordt vandaag nog ver-
de *" door een zwaar wolkendek dat als een lo-
|L !* aP over het stadje hangt. De lucht is verstik-

Aardbeving
Die middag brengt Francesco ons naar een veldje
aan de rand van de stad. Tegen de hemel tekenen
zich de schoorstenen af van een grote fabriek
voor tomatenpuree. Geïmproviseerde tuintjes en
veel golfplaten hutten. Aan de lijn wappert bont-
gekleurde was. Hier woont het armste deel van
Pagani. Het zijn de mensen die bij de aardbeving
van 1980 hun huis hebben verloren, en nu steeds
in een veertigtal stacaravans wonen, ingeklemd
tussen de hopen met vuil.

'Cascella Giuseppe: duiveluitdrijver, magiër, hel-
derziende', staat met knullig geschreven letters
op een kartonnen bordje bij de deur van een van
de caravans. 'Ontvangt elke dag van 8.30 tot
10.00 uur, en van 15.00 tot 22.00 uur. Zondag, zo
meldt het bordje, is slechts bedoeld voor 'ernstige
afspraken!.

Het nauwe keukentje van de caravan zit vandaag
vol met 'ernstige afspraken': Een prachtig jong
meisje met rose oorbellen is nu al meer dan drie
maanden 'bezeten', legt men mij uit. Bezeten
waarvan? Door de duivel natuurlijk! „Waaraan
merk je dat?" vraag ik haar. Ze lijkt zo te zien
volledig normaal.

„Op het eerste gezicht zie je niets," leggen haar
ouders uit. „Maar al haar ledematen zijn ver-
krampt. Dat is een typisch symptoom van beze-
tenheid." Het meisje laat me haar vingers zien.
Ze staan inderdaad een beetje krom. „Voel
maar," spoort ze me aan, „er is geen beweging
meer in te krijgen." „Ja," zegt haar moeder. „De
duivel is slim. Superslim. De paus heeft het zelf
gezegd: een van de hoofdkenmerken van Satan
is, dat hij zich aandient als een verleider."

duizenden Italianen. Autobussen, stalletjes, en
heilige beelden. Kruisjes, fruit en snoepgoed.
Economisch gezien is een 'wonder' een zegen.

Maar in Pagani is dat niet gebéurd. Reikhalzend
staan we te balanceren op het ingestorte dak van
een huis in het centrum van het stadje. Het dak
geeft uitzicht op het klooster, waar het wonder
volgens de mensen nog steeds duidelijk zichtbaar
is. ~Kijk maar daar, het derde raam van links.
Zie je het echt niet?" vraagt Francesco. Een hulp-
vaardige buurvrouw: ~Ja absoluut. De Madonna
is nog steeds in het klooster. Maar de nonnen wil-
len er niet van weten." Ze helpt ons via een wie-
belende ladder naar de plek met het beste zicht
op het klooster.

~Maandenlang hielden we elke avond op de bin-
nenplaats van het klooster een wake," zo vertelt
Francesco over de pogingen van Pagani het won-
der te eren. „We waren soms wel met duizendtot
tweeduizend mensen. Ik was een soort voorgan-
ger in de gebeden. We zongen liederen en baden
de rozenkrans. Elke keer probeerden de nonnen
ons weg te jagen. Een keer hebbenze zelfs de po-
litie gehaald. Toch wist de hele stad dat de Ma-
donna hier was."

Maar op een dag gebeurt er iets vreselijks. Hoe
meer het gerucht van het wonder zich in de streek
verspreid, hoe harder de nonnen zich verzetten.
„Zoals elke avond zaten we op de binnenplaats.
Je moet weten dat voor de meeste jongeren van
Pagani de verschijning van de Madonna heel be-
langrijk is geweest. Het heeft ons leven volledig
veranderd. En iedereen deed aan de sessies
mee," vertelt Francesco.

lujj Qe hoek van de straat zit een groepje oude
Wt"16" te lcaarten- Tegenover hen straalt ons de
£e . glimlach van de Heilige Maagd tegemoet.
|5 's.vol verlicht door een krans van elektrische
pie ,PJes. Even verderop, vlakbij de kerk, is de
jaa waar de burgemeester van Pagani een paar
fj a

r geleden door de machinegeweren van de ma-
*erd vermoord.

'kantoor' houdt zijn adem in. „Heilige maandag.
Heilige dinsdag. Heilige zondag van Pasen." Nu
zien we het echt gebeuren. Op de stoel zit een
vrouw. Haar ogen zijn half weggedraaid. Plechtig
prevelt Cascella zijn zelfgemaakte Latijnse for-
mules. „Ga weg uit dit lijf! Ik, duiveluitdrijver
Cascella beveel je dit lijf te verlaten. Weg, zeg ik
je."

Cascella maakt kruisjes op het hoofd van de
vrouw en drukt zijn handen op haar buik. De
vrouw kronkelt als een aal op haar stoel. Het is
één groot crescendo: de duiveluitdrijver spat met
wijwater, en zwaait in het rond met een kruis.
„Weg, weg, ga weg!" roept hij. „In naam van
God beveel ik je!" de vrouw begint te kokhalzen.
Nog eens en nog eens. O, mamma mia.

In de caravan is paniek uitgebroken. Kinderen
huilen, en de koffie valt om. De vrouw wordt
door haar broer naar de slaapkamer gedragen.
Op het bed van de uitdrijver komt de zaak tot een
eind. „Heilige maandag, Heilige dinsdag..." Nog
wat water en nog wat kruisjes. Dan opeens, net
als in de film, tilt de vrouw haar hoofd op. Ze
draait met haar ogen, en kijkt ons aan. Langzaam
stoot ze een langgerekte, voorwereldlijke
schreeuw uit. „Amen," roept Cascella. Amen, en
afgelopen. De duivel heeft dit lichaam verlaten.

«W
c 0'e Plek worden we opgewacht door Frances-
U jt'-'Hallo, pelgrims. Welkom bij ons," roept hij

'"et raam van zijn kleine blauwe Fiatje. Fran-
kJj? is een spring in 't veld met lange zwarte

«sh- 'een Brote8rote haakneus en lachende ogen. Ik
groat0at nem een jaar of 25. Hij is, net zoals het
lo0°tSte deel van de jongeren in zijn stad werk-

Zachtjes vertellen ze elkaar verhalen. ~Je weet
wel Rocco, van deCampagnola, de pizzeria bij de
kerk... Weet je dat hij nu 00k... Hij heeft een
grote stommiteit begaan. Eén van zijn kelners
kreeg hetzelfde als Alfredo. Ook met kruisen in
zijn borst gebrand en met dat woord op zijn arm
gegrift... Rocco heeft toen geprobeerd om er zelf
wat aan te doen. Ongelooflijk stom van hem.
Weet je nu dat hij failliet is gegaan?"

Op dat moment gaat de schuifdeur naar het kan-
toortje open. Daar is duiveluitdrijver Cascella.
Hij veegt het zweet van zijn voorhoofd, en rolt de
mouwen van zijn helder witte overhemd naar be-
neden. Hij lacht verlegen. „Het is zwaar werk."
Een vlinderdas, een grote goudenketting met een
amulet op zijn borst, en veel ringen aan allebeizn handen. De standaardoutfit van een ieder die
in dit land aan magie doet.
Toch ziet Cascella er sympathieker uit dan veel
van zijn collega-magiërs. Hij is in ieder geval niet
rijk geworden van zijn bezigheden. De caravan,
waarin hij woont en werkt, is sober en armzalig
ingericht. „Ik vraag er geen geld voor," legt hij
uit. „Ook al kan ik door de vele mensen die mijn
hulp inroepen er geen andere baan op nahouden.
Maar de mensen in Pagani zijn arm. Daarom heb
ik geen vaste prijzen. Ze geven me wat ze kunnen
missen. En ik voel het als een roeping, niet als
een beroep om mensen in nood te helpen."

Cascella vertelt dat meer dan 500 mensen in Pa-
gani sinds de weigering van de nonnen om de ver-
schijning van de Madonna te erkennen, bezeten
zijn geraakt. „Ik heb de duivel sindsdien vaak ge-
zien. Hij ziet er uit als een vuurbal zonder vlees.
Met een grote staart en horentjes. Echt
angstwekkend," zegt hij nadenkend. „Angstwek-
kend om te zien."

„Vindt u het niet vervelend," vragen we hem ten-
slotte. „Dat u geen erkenning krijgt van het Vati-
caan?"

„Jawel," geeft hij toe. „Dat vind ik vreselijk. De
kerk heeft veel kritiek op ons. Ik ben geen pries-
ter, moet u weten. Maar toch is wat ik doe niet te-
gen het geloof. Al als kind wist ik dat ik over ga-
ven beschikte. Die gebruik ik nu om de mensen te
helpen." Cascella gaat voorover zitten en kijkt
streng door zijn goudberande bril. „Ik laat me in
mijn leven slechts leiden tqt drie dingen: door de
Bijbel, de Heilige Maagd Maria, en door Christus
die gestorven is aan het kruis. Daar kan toch nie-
mand bezwaar tegen hebben?"

Minnares

Hij vertelt ook dat de meeste van hen verslaafd
waren aan de herome. „We deden ook kleine be-
rovingen, je weet wel... Maar nu gaat iedereen
naar de kerk. Een heleboel zijn ook lid geworden
van religieuze groepen. Niemand gebruikt meer
verdovende middelen, en ik ben zelfs getrouwd,"
grijnst hij. Dan wordt zijn gezicht plotseling ern-
stig. „Eén van ons, Alfredo, die geloofde er niet
zo in. Als wij aan het bidden waren dan zat hij te
lachen."

N|a
%y Frai-cesco kan prachtig zingen. De droevige
hor die hi J voortbrengt - hij laat het ons gelijk
"ilrrf11~ bezorgde hem een paar keer een rol in de
Pe|j. Bij Liliana Cavani, maar ook een keer bij
loof'n'-. Over Pagani zal hij ons alles vertellen, be-
is" n*J- ..Alles wat je niet ziet, maar wat er toch
v' hij. „Want eigenlijk is het de schuld
i, de nonnen, dat alles zo is afgelopen. Rotnon-n z'jn het."

Wonder
i*a].ei «e 's het verhaal van Pagani dat van zovele

*üi 'aanse stadjes, zowel in het noorden als in het
«Wen' ln PaSani is een wonder gebeurd: op een
"-'c-h yerscheen de Madonna. „Een wolk maakte
hij Van net kruis op dekerk, en zweefde lang-

"aar net raam van het klooster'" zo be"
''« Francesco de gebeurtenis.

Die avond, brengt Francesco ons terug naar de
snelweg. „Heb je nu wat meer van Pagani begre-
pen?" vraagt hij ernstig. Maar dan begint hij te la-
chen. „Niet te geloven, zeg. Die vrouw werd
door haar man bedonderd!" Toen we na de sessiè<
nog wat stonden na te praten met de vrouw die.'
door Cascella was 'genezen', gebeurde er iets "«vreemds. '*
Ze was huisvrouw, vertelde ze, terwijl ze met )<
roodbetraande ogen tegen een auto geleund
stond uitte hijgen. Ze had driekinderen, vertelde,
ze ook. „En uw man?" vroegen we zomaar.
„Weet hij dat u hier bent?" Een lange stilte volg-
de, en toen kwam het antwoord: „Mijn man is bij
zijn minnares gebleven." Ja, zei ze, het was sinds
ze van die verhouding wist dat de duivel in haar
was gekomen.

„Boe," roept Francesco, „ik ben bezeten. Mijn
man doet het met een andere vrouw." Toe, Fran-
cesco spot er niet mee. Het zal jou maar overko-
men.

Marjon van Royer]
Kruisjes

Salum, dominum, restituitum." ledereen in het

t'n^n ' opeens... boem. Daar verscheen op het
\vas". de beeltenis van een knielende vrouw. Het
fe] duidelijk deHeilige Maagd, daar is geen twij-
\Voriri mo8el'J1«" Veel stadjes die door een
be der zijn aangedaan, worden, als de kerk een

Je meewerkt, later een pelgrimsoord voor

Francesco begint zachter te praten. Hij trekt in-
derdaad een beetje wit weg, en frummelt aan het
kruis dat als een dikke bult onder zijn trui bob-
belt. „Opeens kwam er een levensgrote vuurbol
uit de hemel, die recht op Alfredo afkwam. Al-
fredo werd letterlijk de lucht in geslingerd. Toen
hij bewusteloos neerviel waren op zijn borst twee
kruisen gegrift. En op zijn arm was met bloed het
woord 'Satan' geschreven. Dat was dus de straf
van de duivel... Ik zweer je. Wat er op dit mo-
ment in Pagani aan de hand is, is de straf van de

Bang
„Ben je bang?" fluistert de vrouw van de duive-
luitdrijver. Ze is klein en bol, en reddert onop-
houdelijk met potjes koffie voor de klanten.
„Ssst," zegt ze, „luister." Achter de plastic har-
monica-deur die de toegang vormt tot het 'kan-
toor' van Cascella de duiveluitdrijver, klinkt
zwaar gehijg. Een vrouwestern brengt kermende
geluiden voort. De sfeer in het keukentje krijgt
opeens iets van een wachtkamer bij de tandarts,
op het moment dat er geboord wordt zonder ver-
doving. Zenuwachtig schuiven de mensen op hun
stoelen heen en weer. Het is eivol gewordenin de
caravan. Mannen, vrouwen en kinderen. Dicht
op elkaar gepakt.

vrijuit
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DE LIMBURGSE£\WPERSONEELSGIDS
DE MILLENERPOORT

Millenerweg 8
Sittard

De Millenerpoort voert de wet sociale werkvoorziening uit voor de gemeenten
Sittard, Bom en Susteren.
De Millenerpoort heeft een personeelsbestand van 350 medewerkers (sters )
verdeeld over diverse afdelingen.
Inonzekonstruktie - afdeling, waar25 medewerkers werkzaam zijn, is defunktie
vakant van:

WERKMEESTER KONSTRUKTIE -
AFDELING (m/v)

De volgende werkzaamheden worden verricht:
lichtkonstruktiewerk, waaronderboren, lassen, ponsen

-; Piping
seriematigeproduktie van tafelonderstellen, frames, podiums enz.

De werkmeester is verantwoordelijk voor:
J leiding geven aan en begeleiding van de medewerkers
4 planning, uitvoering en kwaliteit van deuit te voeren werkzaamheden
i' werkvoorbereiding, in samenwerking met de hiervooraanwezige

funktionaris
het mede ontwikkelen van technische hulpmiddelen Lb.v. een efficiënte
produktie

Funktie - eisen:
ervaring in leiding geven in produktiesektor

«j opleiding :M.T. S. -nivo werktuigbouw
minimum leeftijd 30 jaar

- goede kontaktueleeigenschappen

Tevens vragen wij een :

WERKMEESTER MONTAGE /
ATELIER ( m / v )

In de montage - afdeling worden momenteel bedradingen t.b.v. de auto -
industrie gemonteerd door een 40 -tal medewerkers, terwijl een zelfde groep
medewerkers in het atelier in hoofdzaak inpakwerkzaamheden verricht.

De werkmeester is verantwoordelijk voor:
leiding geven aan en begeleiding van demedewerkers

r planning, uitvoering en kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden
kontakten met opdrachtgevers m.b.t de toelevering van materialen
administratieve afwikkeling van de orders

Funktie - eisen:
ervaring in leiding geven
opleiding : M. T. S. -nivoof gelijkwaardig
minimum leeftijd 30 jaar
goede kontaktuele eigenschappen

Voor beide funkties gelden :
- debij degemeente Sittardgeldende rechtspositieregelingen, alsmede een

I.Z.A. -ziektekostenregeling
salarisgrenzen, afhankelijk van ervaring, van ’ 2736,— uitlopend tot
maximaal ’3616,— bruto per maand.

Tot de sollicitatieprocedure behoren een medisch onderzoek en een psycholo-
gisch onderzoek.
Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan de directeur, drs. H. H. Nijhuis,
Postbus 239,6130 AE Sittard.

DE MAASTRICHTSE TOELEVERINGSBEDRIJVEN

:::::-:*:::-:ï:::::::::::-x:::::::
.".■.■.-.■.■.■.-.■.'.■.'..-.".■.'.■.".■.■.\\\\'.

roept sollicitanten op voor de funktie van

KERKMEESTER M/V
voor de sektor BOUW van haar
Cultuur-civieltechnisch Werkverband.
In het cultuur-civieltechnisch werkverband werken ca.
240 personen in het kader van de Wet Sociale
Werkvoorziening aan bouwkundige, civieltechnische
en cultuurtechnische werken.
De werkmeester is onder verantwoordelijkheid van
de assistent-bedrijfsleider belast met de dagelijkse
leiding aan circa 20 personen, werkzaam in de bouw
en in de aanleg/onderhoud van
recreatievoorzieningen.
De te benoemen werkmeester is verantwoordelijk
voor:
- het leidinggeven aan en het begeleiden van de

medewerkers;- de organisatie en coördinatie van het werk;- de kwaliteit en kwantiteit van het werk;- het onderhouden van goede contacten met de
opdrachtgevers.

Wij zoeken hiervoorkandidaten met:
- een bouwkundige vakopleiding op middelbaar

' De Stichting beroepsniveau;
KA ' ht ~ m'rne praktische ervaring als uitvoerder in de bouw;
Maastrichtse - goede leidinggevende, organisatorische en; Toeleveringsbedrijven is '_ iteiten;

; belast met de uitvoering Wij bieden:'. van de Wet sociale ~ een baan met een, . . - een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring,
werKVOOrZiening in de met een maximum van ’ 3.641,-bruto per maand;

' Oemeenten Maastricht ~ °Pnarne 'n ne Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds;c inwßDiwn, - goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Margraten, MeerSSen Een medjscn en psychologisch onderzoek, alsmede

' en Eijsden. een gesprek met een afvaardiging van het personeel,
T.; k>i^.d «!___._ maken deel uit van de selectieprocedure.

" Zij beheert daartoe een" . . . . Inlichtingen omtrent deze functie kunnen wordenindustrieel, een verkregen bij de heer L.B.A. ten Hove, bedrijfsleider
niltm ir-rh/iolfonhnicr-h Cultuur-civieltechnisch werkverband, telefoonIsUllUUr UVieiiecnniSCn 043-636300, toestel 565.

| en een administratief Schriftelijke sollicitaties dienen binnen 14 dagen na

" Werkverband. heden te worden gericht aan de directeur van de
Stichting Maastrichtse Toeleveringsbedrijven, postbus
393, 6200 AJ Maastricht.
137792

LTS-ers, Rockwool nodigt jullie uit vooi
een Open Dag op zaterdag 4 maart a.s
Heb je een opleiding op LTS-C niveau aangevuld met cursussen en interesse in eer
boeiende baan bij Rockwool? Kom dan eens kijken en praten op onze Open Dag. Vervoei
kan geregeld worden. Vul de coupon in of bel mij, (Maurice Peters, tel. 04750-88622/88562
als je wilt deelnemen of meer informatie wilt hebben. Graag voor 24 februari a.s.
Wie en wat is Rockwool? Rockwool zon 1400 medewerkers, die samen I " 'Rockwool is 's werelds grootste producent een omzet van ruim 400 miljoen realiseren. _ _ . _ _ .
van steenwolprodukten. Rockwool is van Meerdanso%vandieomzetwordtgeëxporteerd. f* " O P O INoorsprong een Deens bedrijf. Nog steeds , i

, .... n n ... ~ M... r. , . . r . . , 7 ,r, . i f— 1 I Ik wil graag uw Open Dag bijwonen en stuur daarom of
bevindt zich daar de hoofdzetel van het Rock-. j coupon op.
woolconcern. Bij Rockwool International fcr.'^O
werken in totaal zon 5000 mensen. Het is een -J Dirll F^ ndynamisch bedrijf en opereert met groot ÜlflN^ fll J H^succes. Het heeft in 9 Europese landen en in ■llSl^S!r*Mr % Üfe' ! Leeftijd -Noord-Amerika produktiebedrijven of k^lM ■S^jIÏP/'t
verkoop- en researchafdelingen. Een grote IjplH P-raraf^' I ~"

verscheidenheid aan isolatiematerialen, es- ._^*j" JÉS^i i postcode

thetisch en akoestisch hoogwaardige !> |f||g | -

plafonds, een uniek groeimedium voor de """""^ gé » ' Woonplaats -J

glastuinbouw en een speciale toepassing, die wMIbBbSP .P*
o.a. asbest kan vervangen, vormen de voor- ~r* <^—
naamste produktgroepen. In Nederland heeft / \ . opsturen naar Rockwoo| Lapinus BV>Rockwool een tweetal bedrijven: Rockwool ( | t.a.v. Maurice Peters,
Lapinus bv en Rockwool Grodanbv. Hoofdkan- / \ | Antwoordnummer 99,
toor, produktiecentrum en verkoop- en mar- im # , 6040 vb Roermond.
i rii- j-n _iIAA R ■■'■■■ *&yW A N Si (Geen postzegel plakken)keting afdelingen zijn gevestigd in Roermond. J^* j^, _

fl
,

Vanuit het verkoopkantoor te Brussel wordt RA^%4l lék^tflvißL^Bijfcl " ! Vervoerregelen: nia n nee
de Beneluxmarkt bewerkt. In totaal heeft l^^#^*H^l|^W %#^#«Wi ' '

Het bestuur van de stichting Bejaardenzorg Stem beheert het
verzorgingstehuis De Moufneuvel (100 bewoners) en 44
aanleunwoningen.
Verder zijn er nieuwbouwplannen voor een tweede <*
verzorgingshuis (44 bewoners) en 50 aanleunwoningen in de
kern Ëlsloo.
Deze plannen zullen begin 199 1 gerealiseerd dienen te zijn.
Het aantal medewerkers bedraagt momenteel ± 75 en zal
naar verwachting vanaf 1991 ± 100 bedragen.
Door dienstuittreding van de huidige directeur - gebruikmakend van
de 0.8.U. - zoekt het bestuur per T september 1989 een

algemeen directeur (m/v)
Functie-informatie:
- zorgen voor een verantwoord financieel/economisch beleid en

beheer;- beleidsvoorbereiding en advisering aan het bestuur en uitvoeren
van bestuursbesluiten;

- het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat;
- dagelijkse leiding van het huis, in samenwerking met de staf;- coördinatievan de werkzaamheden van de verschillende sectoren;
- zorg voor personeelsbeleid en bevorderen van het werkklimaat;
- onderhouden van interne contacten (o.a. bewonerscommissie en

or);
- onderhouden van externe contacten (aanverwante instellingen en

gemeentelijke en provinciale overheid);- actieve inbreng bij vormgeving aan ontwikkelingen binnen de zorg
voor ouderen.

Functie-eisen:
- managementkwaliteiten, zoals goede communicatieve en

contactuele eigenschappen, duidelijke visie op democratisch
leiderschap, besluitvaardigheid en onderhandelingsbekwaamheid;- financiële, economische en administratieve deskundigheid;- affiniteit met bejaardenzorg;- ervaring in een leidinggevende functie, waaruit blijkt dat
functionaris kan leiding geven aan een complexe organisatie;

- leeftijd vanaf 35 jaar;- opleiding minimaal H.8.0.-niveau, bij voorkeur aangevuld met
directie-opleiding L.5.0.8, (of bereid deze te volgen);

- christelijke levensovertuiging;
- de directeur is verplicht in de gemeente Stem te wonen.

Bij de sollicitatieprocedure worden bewonerscommissie,
ondernemingsraad en de staf betrokken.
De salariëring wordt in onderling overleg vastgesteld en is tevens
afhankelijk van de C.A.O. bejaardentehuizen.
Nadere informatie bij de directeur, G. Th. Christiaans, en het hoofd
verzorging, J. Vanderhoydonck.
Schriftelijke sollicitaties vóór 28 februari 1989 te richten aan de
voorzitter van het stichtingsbestuur,
de heer A.A. Oomen,
bejaardencentrum De Moutheuvel, postbus 110, 6170 AC Stem. , 37382

C^jbejaardencentrum ~op den toren'

Bejaardencentrum 'Op den Toren' biedt aan ± 200 bewoners huisvesting en
verzorging, waarbij het welzijn van elke bewoner centraal staat.
Op korte termijn komt de functie vacant van kok-A, voor 40 uren per week.
In verband hiermee vragen wij een

INSTELLINGSKOK (M/V)
Deze functie omvat de volgende hoofdtaken:- het bereiden van warme maaltijden en diëten;- het assisteren bij het onderhoud van keukenruimten en apparatuur;- het zorgdragen voor de continuïteit in de keukendienst bij afwezigheid van

het hoofd keuken.
Voor deze functie vragen wij:- het diploma instellingskok;
- kookervaring in een middelgrote instelling;- kennis van diëten wat betreft bereiding. Het diploma dieetkok of studerend

hiervoor strekt tot aanbeveling;- verder worden eisen gesteld aan zelfstandigheid, sociale vaardigheden en
flexibiliteit: leeftijd tot ± 25 jaar.

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de
CAO-bejaardentehuizen.
Nadere informatie kunt u inwinnen bij het Hoofd Civiele Dienst, Mw. M. Pieters,
tel.nr. 045-249225.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 10 dagen richten aan de Directeur van
Bejaardencentrum 'Op den Toren', Valkenburgerweg 67, 6361 EB Nuth, onder
vermelding van vacaturenummer 1122-4. )3a065

. 1

TechnicalService
Technischadvies- en tekenburo voor installatietechniek, bouwkunde, konstruktie en machine-apparaten- 1
..— . bouw is gevestigd in 's-Hertogenbosch, Breda, Apeldoorn, Leiden, Hengelo en Heerlen.

JËT'« G^WmWTI Wij vragen voor onze vestiging Heerlen:

~i^a>_._ " ■IjiF'Bm^SM "^ a^el'n9 «-*" en Airconditioning:

"m\ ' y^ 3? Technicus
// \ fe^ .-' i t-"_ I ŝ«M>'i ''12/ op H.T.S.-M.T.S.-niveau,voor het ontwerpen,; 1 SP*- : begroten en tekenen van diverse installaties.
/ \ >i?R ' Enige jaren ervaring vereist.

' '"w^Êt'£J^*£*&/ ) ir afdeling Elektrotechniek:

I Technicus
Oponze bureaus zijn de 38-urige werkweek, op H.T.S. -M.T.S. -niveau, voor het ontwerpen,
pensioenvoorzieningen een systeem van variabele begroten en tekenen van diverse installaties,
werktijdenvan toepassing. Enige jaren ervaring vereist.

Schriftelijke sollicitatieskunt urichten aan: -fr voorbeide genoemde afdelingen:

TechnicalService Heerlen b.v. TpkPnaarS
ÏMV Akerstraat 94/98,6411 HD HeerlenjR^ t.a.v. de heer Ir. J. Coumans op M.T.S. -niveau, voor het tekenen van diverse
r^i!^. Telefoon 045-716151 installaties. Enige ervaring vereist.

| >>J

SENIOR PIPING ENGINEERS
(SQUAD LEADERS)

SENIOR PIPING DESIGNERS

JOHN BROWN is a ieading international contraetor. with 650 employees, providing engi-
neering, construction and project management services to the oil and gas (onshore anö
offshore), polymer, chemical, biochemical, mineral and other process industries.

Career openings are now avallable tor the following positions

Senior piping engineers Senior piping designers
The posïtïon requires: The position requires:— A minimum of 5 years experience as — A minimum of 3 years experience as

Lead Piping Engineer on medium or — CAD appltcatton experience— AbJßiy to discuss with dient technical preferred.
aspects on Plant Layout & Design. — Good knowledge of the English— Good knowledge of the Engfish language.— MTS education or equivalent— HTS education or equivalent

Responsibiüttes: Responsibilities:— Design of Plant Layout and Piping — Design of Piant Layout and Piping
Systems. Systems.— Supervising of Piping Designers/ — Supervtsion of Piptng Draftsmen.
r:■■<:: -■■--

"— Material and manhour budget control.— Jobprogress control.

S^trZl JOHNBROWN
Engineers & Constructors B.V. 0IPSlll

tnvitöd to söOQ xrTöir r«osttrn*9i. in tuii &/10 la <uO*BT«9rFn«6sr
confidence to the personnel departmentof Telephone: 079-538.300I -—-<''
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te„e eerste obstakel kwam Jurg al
n\L toen *IJ z*Jn horecadiploma's
Jfs* overleggen. Jurg: „Omdat ik
gei"°Pleiding in München heb
Haa "-oest mijn diploma in Den
hierÊ Seeontroleerd worden. Het is
ee*irn ,nd maar zo werkt dat nou
ftem ' reSels zijn regels. De
20!"eente Heerlen heeft de tijd die
(dfj Pr°cedure in beslag neemt
Voo a Vier maanden) behoorlijk
Wme weten te verkorten. Zij
Hi| v

en enorm bereidwillig. In
dat ersum' waar ik vandaan kom, is
eer. e' even anders, daar wordt je
je „er tegengewerkt. Vervelend als
Worj .bedrijf wilt starten, de moed

je op die manier ontnomen." Eddy Jurg
over de
start van
zijn bar:

van prognosecijfers die Jurg moest
maken, besliste de kamer van
Koophandel of hij ingeschreven
kon worden.

De 'Veertigdaagse Vasten' is een
begrip dat thuishoort in de rubriek
'Weet je nog wel, oudje. Er zullen-nog heel wat mensen in Limburg

wonen die de vastentijd tussen
carnaval en Pasen zelf aan den lijve-
ondervonden hebben. En er zullen

ook nog mensen zijn, gelovig en
trouw aan de leer van de Kerk, die
ook in deze tijd van overvloed zich
de beperkingen weten op te leggen

van veertig dagen matigheid mef
eten en drinken. Maar ze sterven

uit.

Hoe was het vroeger?
Carnavalsdinsdag om twaalf uur 's

nachts was het gedaan met de pret.
Aswoensdag om half acht zat je in
dekerk en om acht uur had je al een
vochtig askruisje op het voorhoofd
gekliederd. De toen toch al magere
eettafel werd nog verder uitgedund.

Een boterham was nog een echte
boterham met alleen een beetje
boter. En als je moeder niet zo

streng was kreeg jeer wat stroop of
wat suiker op gesmeerd. Eén keer

per week een ei en dat moest je met
je oudere zus delen. Vlees door de
week kwam niet op tafel, behalve

voor 'dr pap' die zwaar werk 'in de
koel' moest verrichten en daarom

van de bisschop van Roermond
persoonlijk dispensatie kreeg voor

het strenge vasten.

Snoepen in de vastentijd was
helemaal taboe. Alle snoep ging in
een blikken trommeltje waar het op

Halfvasten en op Paaszaterdag als
één grote, kleverige, onherkenbare
massa weer tevoorschijn kwam. Het
smaakte wel nog, want het was nog

echte snoep, in die tijd.

Vrijen in de vastentijd? Vergeet het
maar rustig. Natuurlijk waren er'

toevallige of geheime ontmoetingen
tussen geliefden, maar je moest het

als jongen niet wagen om bij het
huis van je verloofde (ja, zeker,

toen waren de jongeluinog verloofd
inplaats van verliefd) aan te

kloppen in de vastentijd. Want het
was immers de tijd van vasten én

onthouding. En van het betere
handwerk.

Dat er in die zes weken tussen
carnaval en Pasen ook niet

getrouwd werd was
vanzelfsprekend. De gevolgen

daarvan zijn nu nog merkbaar: een
golfvan zilveren, robijnen en

gouden huwelijksfeesten van half
april tot eind mei.

Nee, die vastentijd bestaat niet
meer. Welbewust sober leven

omdat je geloof dat vraagt, dat
komt niet meer voor. O, ja, er

wordt nog vreselijk veel gevast. Je,
kunt geen damesblad meer

openslaan of je ontdekt wel alweer
een nieuwe manier om slanker te

worden, af te vallen, de extra,
pondjes kwijt te raken en te zorgen'
dat je voor de zomer weer je ideale
bikinifiguur terug hebt. Maar dat is

een vorm van vasten die niets te
maken heeft met ontbering en

versterving.

Sterker nog, die afslankkuren gaan
gepaard met recepten waarin

verteld wordt dat je tóch kunt
afslanken en tóch lekker kunt eten.
Want je hoeft er natuurlijk niet echt

onder te lijden.

Toch is er nog een plek in Limburg
waar het echte, strenge vasten

beoefend wordt. U hebt het zelf in
de krant kunnen lezen, in

Sweikhuizen. Daar zijn sinds
woensdagavond 13 vluchtelingen

uit Libanon in hongerstaking
gegaan, samen met hun acht

lotgenoten in Landgraaf. Zij zijn
van plan heel streng te vasten. Ze

eten en drinken niets meer. Alleen
is hun motivering voor deze

vrijwillige vastenaktie niet gestoeld
op religieuze achtergronden, maar

willen zij met hun hongerstaking
gewoon een permanent verblijf in
■ Nederland afdwingen.

- Waarschijnlijk om daarna nooit
meer honger te hoeven lijden.

onderhandelingen moeizaam
verlopen. De leverancier wil het
liefst dat de hele operatie zo min
mogelijk kost, en ik wil zoveel
mogelijk wederdiensten," aldus
Jurg. Hij doelt hiermee op het feit
dat de drankleverancier naast de
drank onder andere een
glazenpakket en asbakken levert.
Jurgwilde het liefst zelf bepalen wat
voor glazen er in zijn kast kwamen
te staan. De leverancier viel dan al
snel over de kosten. Jurg:
„Onbegrijpelijk. Ze hebben
meestal een enorm budget tot hun
beschikking."

Financiële tegenvaller vormde de
electriciteitsrekening. Jurg: „Er zijn
wel onvoorziene zaken geweest. Zo
had het nutsbedrijf becijferd dat ik
per maand driehonderd gulden aan
electriciteit zou kwijt zijn. Na een
controle bleek dit achthonderd te
zijn geworden. Ik kook en stook
namelijk electrisch. Gelukkig had
ik met dergelijke tegenvallers
rekening gehouden."

De grootste problemen kwamen pas
boven water toen Jurg moest gaan
onderhandelen met leveranciers.
„Vooral de drankhandelaren waren
harde onderhandelaars. Die
konden vreselijk moeilijk doen.
Soms vielen ze zelfs over het soort
asbak die op de bar moesten komen
te staan. Nou is het natuurlijk wel
logisch dat dit soort

manager (organisator van het
culinaire gedeelte van grote
festiviteiten, red) voor Sheraton is
geweest, belandde hij voor de keten
in de hoofdstad van Gabon
(Afrika). Door een zeer zwaar
motorongeluk waarbij Jurg een
schedelbasisfractuur en een
hersenbloeding opliep werd hij
overgebracht naar het ziekenhuis
van Heerlen (!). Oudt grinnikt en
zegt: „We kunnen er nu om lachen.
Tegen klanten zeggen we vaak dat
hij letterlijk Heerlens bloed heeft."
Na een revalidatieperiode vertrok
Jurg naar Zaire. Vervolgens zou
hijvoor Sheraton naar China gaan.
Tijdens een korte vakantie in
Heerlen liep hij echter tegen de
Raetskelder aan. Jurg: „En dan te
bedenken dat ik in het begin
helemaal niet zo happig was op de
Raetskelder. Totdat ik binnen was
geweest. Nee ik heb er geen spijt
van dat ik in Heerlen terecht ben
gekomen."

gert wisse

j-j

je af men ook nog al wat zaken op
ver. ,waar je geen weet van hebt,"
brand Jurg' Zo maakte de
c°nt ,eer nem er tijdens een
jj 'ole op vluchtwegen,
«W led van brandblussers en
'"cht ljlce

' op attent dat de
voo C,rcu'atie aan een aantal
h adr^ aarden moest voldoen. „Daar
Ver! werkelijk geen idee van."
"loet F heeft hi- Buma Stemra
die Len benaderen over de rechten
nw e!aa*d moeten worden over de
je i.6 de hij draait. Jurghierover:
«*slo dat soort zaken wel op hun
naa °.P 'aten, maar eens komen ze
't„ 'e toe en dan moet je ineens

"■■"e bedragen neertellen."

Asbakken
Jiir v°°r financiële obstakels kwam
s,J teBen tijdens de

:k0r
.pr°cedure? Jurg's antwoord is

ge| u,''Niet veel. Ik verkeerde in de
Wrj 7ge omstandigheid dat ik het
Wf- geheel uit eigen middelen
g^ "'"anderen. Had ik dat niet
■«'tok- an was 'k naar net
■Om onds gestapt." Dit is een
Koo h

van de Kamer van
°nrj andel waaruit beginnende
*en.ernemers tegen een laag
moe^t*riefkunnen lenen. Uiteraard
djt j et fonds er van overtuigd zijn
draa e 2aak rendabel kan gaan
Opg '?""" Daar moest hij ook zijnn"igsbalans tonen. Aan de hand

Over de toekomst van de
Raetskelder zijn Jurg en Oudt
dezelfde mening aangedaan: „Het is
je eigen bedrijf dus probeer je er
het beste van te maken. We hebben
echter geen plannen in de zin van
'over tien jaarmoet er een tweede
filiaal geopend zijn. We zien wel."
Die avontuurlijke, ongedwongen
instelling loopt overigens als een
rode draad door hun hele leven
heen. Om ervaring op te doen heeft
Torn Oudt ruim een jaarin de
keuken van sterrenrestaurant 'La
Provence' in Laren gestaan. Daarna
vertrok hij naar Kenia. Op het
Keniaanse eiland Lamu leerde hij
alle facetten van het hotelwezen,
om vervolgens in Frankrijk neer te
strijken. Tenslotte belandde hij bij
restaurant 'Prins van Oranje' te
Baarn.
Jurg's verleden staat voornamelijk
in het teken van de Sheraton hotel-
keten. Na de hotelschool, waar
Oudt en Jurg elkaar hebben leren
kennen vertrok Jurg naar Brussel.
Via Essen, waar hij banqueting

Razendsnel
De onderhandelingen met de
bierleverancier waren wel snel
rond. Jurg had voor Ridderbier
gekozen onder andere omdat de
naam ervan goed bij de Raetskelder
paste. „Voordeel van de Limburgse
bierbrouwer is dat je ze snel kunnen
leveren. Als je aan het eind van de

avond merkt dat jevoor de dag erop
niet voldoende bier heb kun jeze
midden in de nacht bellen. Ze
brengen dan al de volgende ochtend
bier. Bovendien verzorgen ze ook
koelinstallatie. Collega Torn Oudt
valt Jurg bij: „En het is gewoon een
lekker, echt Limburgs pilsje."
Toen alle startproblemen waren
overwonnen diende zich een nieuw
probleem aan. Jurg: „De
hoeveelheden die moet je inslaan
zijn moeilijk in te schatten. Dat kan
je ook niet even in een boekje
opzoeken. Uiteindelijk ben ik van
het volgende uitgegaan; Ik geef een
feestje voor negentig man. Wat
moet ik inslaan? Het bleek aardig te
werken. Tot nu toe kom ik goed uit
met mijn voorraden." Omdat hij als
noorderling niet vaak carnaval heeft
gevierd kon hij niet goed inschatten
hoeveel hij die drie vrolijke dagen
moet inslaan. „Ook dit moet ik
weer grof gaan schatten. Gelukkig
levert de brouwer razendsnel. Dat
scheelt."

«VPas jaar liep hij ermee rond, toen
«""ïiil*U e ni- z'Jn ouders. verdere

hij k' e en vrienden te vertellen dat
-'k v^Snie' was met het aids-virus.
tnet .erd ongewild geconfronteerd
bvj t e uitslag van een bloedtest die
een JJ m.'jn medeweten om tijdens
l,0*n c** onderzoek werd afge-
Wisi en- Mijn wereld stortte in. Ik
dürfj'et wat het betekende en ik
Hans

e "et ook niet te vragen," zegt
it) j^ ' een lange34-jarige jongeman
de„^er'en. „Enige maanden gele-
c°nJ\ ne'D 'k bet verteld, mijn 'se-

«-°ming out."

Seropositief denkt vaak
'Nu kan het nog'

wim dragstra

Angst

% jen,[oi|et ""and echter ook buiten het
W en later ook buiten de h0m0-
.%0,er V°°r durfde uit te komen
<W te 2'jn, dan heette dat een
""orn"8 °ut'" N°g steeds is zon
"iQfj ,n« erg belangrijk voor een ho-
«ïjn

Q ' Na moeizaam aftasten van
frenJ^Seving, het zoeken naar de
Sg n van tolerantie, zal hij op
Sen BeBeven moment de stap wa-, "■ of juist niet."Het ""l»t je'l al heel wat om te vertellen
H J

n botnofiel bent en als je dan
&n ,j 8 na enkele jarenmoet zeg-
*k\ d ' Je seropositief bent, dan is
H 0

"°oel zo moeilijk. Dat komt
vg k' er zovee' onzekerheden

f°PoSit- den ziJn- Je kunt als se"

!?* aids -«"Jge"' maar mis-Vev nJB je het ook niet. Je hele
J*t je Verandert vanaf het moment

* Ba a,Weet dat Je seropositief bent.. s<,ai heel anders leven."

khij "8 out °f,he closet' (tevoor-
?Penr °men u'«de wc)zo wordt de
i'itijJi . bekentenis genoemd van
iare o die homofiel is. In vroegere
veeiaiWerden homofiele contacten
6esi a .ln bet alleen voor het sterke
"■'Un *°egankelijke rijk van het
de gelegd. Daar wilde
lteur i

mofiele man die anders als
gir>o e ambtenaar door het leven
re»). e' met een knipoogje probe-verSjen vermeende medestander te
(ter (jer^ n' De 'toiletgroep' veran-
iccte "«eurige kooplieden in lustob-
-1liet j en stoere boerenzonen in
&nie Maar alleen daar.... in het
«Vere|P' afgesloten voor de buiten-

Aids (Acquired Immune Defi-
ciency Syndrome) is een virusziekte
die het afweersysteem van het li-
chaam aantast. Moeheid, aanhou-
dende diarree, nachtzweten, sterk
gewichtsverlies, opzetten van de
lymfklieren zijn enkele van de
symptomen. De lijder krijgt vaak
ook allerlei 'normaa' zeldzame in-
fecties en vormen van kanker. Een
griep kan fataal zijn omdat het li-
chaam niet in staat is de ziektekie-
men te doden. Aids is dodelijk. Er
zijn wel remmende stoffen gevon-
den, maar nog geen geneesmiddel.

Besmetting kan maar op twee ma-
nieren: via bloed/bloed- of via
bloed/sperma-contact. Het virus ze-
telt namelijk in witte bloedli-
chaampjes die vooral in bloed en
sperma voorkomen.

Bloed/bloed-contact ontstaat, bij-
voorbeeld, als een verslaafde een
spuit gebruikt die niet schoon is.
Besmette bloedresten kunnen dan
overgebracht worden in het bloed
van degene die zichzelf injecteert.

Heroïneverslaafden vormen dan
ook een risicogroep. Maar de groot-
ste risicogroep bestaat uit homofie-
len. In Nederland is zeventig pro-
cent van de seropositieven homo-
fiel. De besmetting in die kringen
komt vooral door anaal sexueel
contact. Sperma wordt bij dat con-
tact in de endeldarm gespoten bij
een vaak toch al moeizame penetra-
tie waarbij makkelijk kleine (bloe-

dende) wondjes in de darmwand
ontstaan.

Het is echter ook mogelijk dat be-
smetting via heterosexueel contact
tot stand komt. Dat laatste gebeurt
steeds vaker, omdat heterosexuelen
zichzelf, anders dan homofielen,
nog niet als risicogroep zien. Enige
remedie voor het probleem is 'veili-
ge sex'. Dus vrijen met een con-
doom, zodat sperma niet bij bloed
kan komen. Goede en gedegen,
maar vooral ook duidelijke voor-
lichting hierover is van belang.

Limburg telde per 1 oktober vorig
jaar 12 aidslijders (heel Nederland
605) en tussen de 6000 en 12000 se-
ropositieven. De cijfers komen van
de Inspectie van de Volksgezond-
heid in Limburg. Van de 12 aidslij-
ders zijn er negen homofiel, twee
drugsverslaafden en één zogeheten
bloedontvanger. De schatting van
het aantal seropositieven is zo ruim
omdat er seropositieven kunnen
rondlopen, die niet weten dat ze
drager zijn van het virus en aange-
zien aids een incubatieperiode kent
van vijtien jaarkan iemand heel
lang besmet zijn zonder het te we-
ten. Het is zelfs mogelijk dat hij het
nooit te weten komt. omdat seropo-
sitieven niet allemaal aids krijgen.

weet alleen niet of het ding explo-
deert en als hij het al doet, wan-
neer. „Het probleem is dat je geen
hulp krijgt. Dokters, hulpverleners,
etc. zitten hier nog met het pro-
bleem van homosexualiteit. Daar
schrikken ze nog van. Ze hebben er
geen weet van wat zich in die wereld
afspeelt. En dan worden ze opeens
geconfronteerd met iemand die se-
ropositief is. Nee, als iemand die in
Zuid-Limburg woont aids krijgt,
dan is het het beste dat hij direct
verhuist naar Amsterdam, want
daar doen ze er niet moeilijk over,
daarweten ze wat er gaande is. Hier
word jeniet echt geholpen, je voelt
de afkeer die er bestaat tegenover
homofilie en helemaal tegenover
aids en wat ermee te maken heeft."
Hans vertelt dat één van zijn ver-
standskiezen getrokken moest wor-
den. Zijn Heerlense tandarts die hij
ingelicht had over het feit'dat hij se-
ropositief is, stuurde hem naar het
ziekenhuis. Maar daar liet men we-
ten dat het echt geen karwei was
voor de chirurg. „Toen moest de
tandarts het wel doen. Hij behan-
delde mij al allerlaatste patiënt op
een dag. Zowel hij als zijn assisten-
te zagen eruit als maanmannetjes.
Met plastic schorten voor, een plac-
tic kap voor het gezicht, monddoek-
jes, handschoenen etc. Veiligheids-
maatregelen zijn prima, maar je
kunt ook overdrijven."

De jongens verwachten veel van de
gespreksgroepen. Er wordt volgens
een strak model gewerkt met een
professionele hulpverlener en een
'ervaringsdeskundige' en dat is dus
iemand die zelf seropositief is.

„Eerst durf je zelf niet, maar die
'ervaringsdeskundige' praat over
zijn problemen, je herkent je eigen
problemen en dan ga je zelf ook
praten. Je wordt begrepen en er
worden oplossingen aangedragen.
Je krijgt je zelfvertrouwen weer te-
rug, dat is ook erg belangrijk. Daar-
naast bouw je een nieuwe kennis-
senkring op, want je verliest veel
vrienden en kennissen als je seropo-
sitief bent, maar in die groepen kun
je toch weer nieuwe contacten leg-
gen," meent Johan die 27 jaar is.
Bij alle worstelingen van seroposi-
tieven om redelijk overeind te blij-
ven in het leven, staat toch altijd de
vreselijke realiteit op de achter-
grond in de vorm van Magere Hein
die genadeloos zijn slachtoffers uit-
zoekt. Hans: „Daarvan ben je je
ook heel bewust. Je hoopt dat je het
kunt uitzingen totdat ze iets gevon-
den hebben tegen aids. Maar er is
daarover geen zekerheid." Sinds hij
weet dat hij seropositief is, is hij an-
ders gaan leven. „Ik ben veel be-
wuster bezig met mijn leven. Ik ben
selectief in de omgang met mensen.
Heel bewust zeg ik: dit wil ik doen
en dat niet niet, met die mensen wil
ik verder gaan, die andere niet
meer. Je schudt alle ballast van je
af. En als het een dag mooi weer is,
en ik heb zin om te gaan zwemmen
dan doe ik dat, want dan kan het
nog." Nu kan het nog, dat is een
zinsnede die hen vaker door het
hoofd gaat. Als het aan hen ligt dan
kan het nog heel lang, maar het ligt
niet aan hen.

(Informatie over de gespreksgroe-
pen voor seropositieven via de info-
lijn voor seropositieven 04490-
-43511, alleen op maandag en vrij-
dag tijdens kantooruren. Anders bij
de Basis Gezondheidsdienst in
Heerlen 712611 toestel 621.)

van hulpverleners, medici, van offi-
ciële instanties (verzekeringen en
ziekenfondsen etc.) heeft tot gevolg
dat seropositieven in een stress-si-
tuatie terecht komen. „En stress is
nu precies iets wat een seropositief
niet moet hebben," aldus Henri,
een 32-jarige hulpverlener, die zelf
homofiel is en zich de laatste tijd -
puur uit interesse - met de opvang
van seropositieven is gaan bezig-
houden. „Stress bewerkstelligt dat
een seropositief sneller aids krijgt.

Er moet juist gezorgd worden voor
een goede, afgewogen balans in het
leven van de seropositief. Hij moet
weten wat er in zijn lichaam gebeurt
en hij moet weten wat hij ermee
moet doen. Door in gespreksgroe-
pen daarover te praten, bezig te
gaan met een zekere zelfhulp, kun-
nen ze hun situatie aan."

Gespreksgroepen van seropositie-
ven zijn inmiddels van start gegaan
in Heerlen en Maastricht onder su-
pervisie van van het WHO/Collabo-
rating Center for Training and Re-
search in Self-care (Centrum voor
Zelfzorg Initiatieven) te Maas-
tricht. „De gewone professionele
hulpverlening staat te ver van ons
af. Bij die mensen loop je tegen een
muur aan. Dat is ze niet eens kwa-
lijk te nemen want ze weten er zelf
zo weinig van. Ze hebben geen ge-
richte informatie, de know-how om
de mensen op te vangen is er niet,"
vertelt Frans, 29 jaaren ook sero-
positief.De onwennige manier van reageren

Stress
Voor wie wel weet dat hij seroposi-
tief is, begint met die kennis een
angstige periode. Je draagt als het
ware een bom mee in je lichaam, je

ander-zijds
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Vasten

|rlI? ds drie maanden heeft| £a*e de Raetskelder, aan hetraadhuisplein in Heerlen,
> Fen nieuwe eigenaar in de
.jPersoon van Eddy Jurg.
""jamen met collega Tornr" Probeert hij het elan

"at de Raetskelder van 1950
f. " 1970 had weer terug terijden; drukte en.gezelligheid. Voordat ze hun

' J;rs«e pilsje konden tappen
)\ JJas er echter al een lange
-' e 8 achter de rug door een

van papier,
ntroles, inspecties en"Verhandelingen met

' jveranciers. „Gelukkig is
omCr'en een ne gemeente|' v? ln te werken. We hebben"an alle kanten veel

l "bewerking gehad. Blijft
le 'a*«n dat er veel geregeld

oW worden voordat jedaadwerkelijk de deuren°or het publiek kan
penen," zo verzekert de

' e*genaar.

# De twee
kersverse
'uitbaters' in hun
Raetskelder.

Foto: FRANS
RADE

'Veel zaken waar je
geen weet van hebt'

Limburgs dagblad vrijuit
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DE LIMBURGSE^ lPPERSONEELSdFGIDS J
Bakker & Versteegh is een samenwerkingsverband van regis-
teraccountants, belastingadviseurs, organisatie- en automati-
seringsconsultants en accountants-administratieconsulenten,
elke discipline met behoud van de eigen beroepsverantwoor-
delijkheid. Ongeveer 170 medewerkers zijn werkzaam op een
achttal vestigingen.

De centrale diensten ondersteunen als stafafdelingen de
organisatie. In de vestiging Maastricht is de centrale admini-
stratie van de groep gevestigd. Een drietal medewerkers/-sters
is belast met de financiële verslaggeving aan en ten dienste
van het bestuur van de maatschap. De dagelijkse leiding
berust bij het hoofd van de administratie.

Als gevolg van de groei van de maatschap worden de
werkzaamheden steeds omvangrijker. Uitbreiding van het
aantal medewerkenden van deze dienst is noodzakelijk. Wij
zoeken daarom op korte termijn kandidaten voor de functie
van

MEDEWERKER CENTRALE ADMINISTRATIE (M/V)
Onder leiding en verantwoordelijkheid van het hoofd van deze
dienst wordt U belast met ondersteuning en uitvoering van
werkzaamheden voor de tijdregistratie, fakturering en
debiteurenbewaking.

U heeft een HAVO-opleiding en MEAO-diploma (A). U bent
ongeveer 25 jaaroud en U heeft enige jaren ervaring met de
werkzaamheden hiervoor genoemd. U heeft kennis van en
weet om te gaan met computers.

Als U belangstelling heeft voor deze functie, richt U dan Uw
brief, voorzien van curriculum vitae aan de afdeling perso-
neelszaken, Wilhelminasingel 110, 6221 BL Maastricht
(telefoon 043-254601).

■ -■-& || O1I X L_. coOperalion worldwide

bakker & versieegn js^*"-
registeraccountants

Maastricht Brunssum Sittard Roermond Weert Venlo Venray s-Hertogenbosch

■Binnen onze organisatie is plaats voor een
ervaren

]A vJ4 BedrijfsiournalistiMv,

IZijntaak zal onder meer omvatten:
- de journalistieke invulling van het

personeelsblad/ bedrijfsblad;
- het planmatig opstarten en onderhouden

van perskontakten, de organisatie van
persbijeenkomsten etc;

- het schrijven van teksten voor jaarver-
slagen, folders.^persbenchten etc.

Funktie-eisen:
- een afgeronde opleiding op HBO-niveau:

HEAO-communicatie of School voor
Journalistiek of NGPR-A en NGPR-B;

- aantoonbare journalistieke en redaktionale
kwaliteiten;

- een representatief en op elk niveau
geaccepteerd gesprekspartner die het
vermogen heeft zich snel in te leven in
uiteenlopende onderwerpen;

- leeftijd omstreeks 35 jaar.

Arbeidsvoorwaarden
Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden
zijn van toepassing de CAO voor
nutsbedrijven in NV-vorm, de Algemeen
Burgerlijke Pensioenwet en de
Ziektekostenregeling IZA-Limburg.

Wanneer u -man of vrouw- geïnteresseerd
bent in deze funktie wordt u uitgenodigd uw
sollicitatie binnen twee weken te richten aan
het hoofd Personeelszaken, de heer ing. J.P.
Linssen. die desgewenst ook telefonisch
inlichtingen verstrekt, (tel. 045-329532).

Woningvereniging
Valkenburg Houthem
De woningvereniging Valkenburg-Houthem beheert
ruim 1100 woningen, winkels en garages en zoekt
een

oproepkracht
(voor minimaal 500 uren per jaar)
De oproepkracht treedt in dienst zodra er in de
personeelsbezetting problemen ontstaan door ziekte,
vakantie, werkpieken e.d.
Taakomschrijving:
- werkzaamheden van administratieve aard,- typewerk, archief en reproductiewerjüjaamheden,- bedienen van de telefoon,- ontvangen van bezoekers,- registratie in- en uitgaande correspondentie,
- enige voorkomende huishoudelijke werkzaamheden.
Functievereisten:- schoolopleiding MAVO/HAVO en typediploma,- ervaring in administratieve sector strekt tot

aanbeveling,- goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid,

- goede contactuele eigenschappen,- zelfstandig kunnende werken.
Salaris:
Aanvangssalaris ’ 2.510,00 bruto per maand (bij
volledige dagtaak).
Arbeidsvoorwaarden:
Overeenkomstig de CAO voor woningcorporaties.
Bijscholing via het arbeidsbureau is in principe
mogelijk (kosteloos).
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de
heer M. Knarren, hoofd werkapparaat, tel.
04406-14747.
Sollicitatie schriftelijk binnen 10 dagen te richten aan:
bestuur van de woningvereniging
Valkenburg-Houthem, postbus 178, 6300 AD
Valkenburg a/d Geul. 137293

Gemeente St.-Odiliënberg
St.-Odiliënberg is een aantrekkelijke woongemeente,
gelegen ten zuidoosten van Roermond, en telt ruim
3500 inwoners. De gemeente is betrokken bij de herin-
deling Midden-ümburg.
In verband met het vervroegd uittreden van de huidige
functionaris, roepen burgemeester en wethouders sol-
licitanten op voor de functie van

medewerker algemene zaken (m/v)
Functie-informatie
De afdeling algemene zaken bestaat uit 6 medewerk-
(st)ers (waarvan 2 in deeltijd).
De te benoemen functionaris zal, in samenwerking met
het hoofd van de afdeling, in hoofdzaak worden belast
met werkzaamheden betreffende de ruimtelijke ordening
en met nadruk de milieuwetgeving. Daarnaast zullen tot
de functie behoren andere op de afdeling voorkomende
werkzaamheden, waaronder grondzaken, bijzondere
wetten en notuleren raadsvergaderingen.
Functie-eisen
Voor een goede uitoefening van de functie zijn de vol-
gende eisen van belang:- bezit van het diploma 8.A./G.A.I. danwei gelijkwaar-

dige opleiding;- studerend H.8.A./H.8.D.0. strekt tot aanbeveling;- ervaring met (onderdelen van) bovengenoemd ta-
kenpakket;- goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaar-
digheid.

Salariëring
Het aanstellingssalaris zal afhankelijk zijn van opleiding
en ervaring. Aan deze functie is een maximum salaris
verbonden van ’3616,- bruto per maand (niveau 7).
Informatie
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het
hoofd van de afdeling algemene zaken, de heer J.J.M
Krijn, en/of de gemeentesecretaris, de heer M.H.G.
Broekmans, tel. 04752-4242.
Sollicitaties
Het gemeentelijk beleid is erop gericht uitvoering te ge-
ven aan de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers.
Gehandicapten in de zin van deze wet en die menen te
voldoen aan de gestelde functie-eisen, wordt nadruk-
kelijk verzocht te solliciteren.
Belangstellenden voor deze functie worden uitgeno-
digd hun sollicitatie binnen 14 dagen na het verschij-
nen van dit blad te richten aan burgemeester en we-
thouders van St.-Odiliënberg, postbus 6007, 6077 ZG
St.-Odiliënberg, onder vermelding van „sollicitatie AZ"
in de linkerbovenhoek van de enveloppe. i37«00

filb martin slangen to
""""Wegens uitbreiding van onze meubeltransporten en
distributie-activiteiten, vragen wij

ervaren chauffeurs
voor de Beneluxlanden.
Ervaring met aanhangwagens is beslist een vereiste.
Sollicitatie schriftelijk of telefonisch

Magazijnmedewerker
bij voorkeur ervaring met order Pieking.
Sollicitatie gaarne schriftelijk
Martin Slangen b.v.
Postbus 21119, 6369 ZJ Simpelveld. Tel.
045-442759. ,37285

Randstad heeft mk
volop werk j&^j
ka ntnor dri'f in Kerkrade- u l>ent 18 Jaar of ouder Werktijden: 23.00^'
Kantoor uur Kandidaten dienen telefonisch bereikbaar te zijn.

Juridisch secretaresse B&SÏBS a"en'teL °45-45 * °°'
Indien u enige ervaring heeft met werken op een notariskantoor, r>rrkr l,. 1/fipmoHmn/orkar*
kunt u gaan werken bij een notaris inWittem. Uwwerk bestaat uit r lUUUMICI■ icucwci iv*ci 3

het verzorgenvan decorrespondentie m.b.v. eenWANG-tekstver- y k(jnt djrect aan de s|agby een betir;jf \n jevoedingsmiddel*
werker, detelefoon bedienen en verrichten van hetvoorbereiden- dustrie. u 18 jaar 0f ouaer en tjere jdom in een 3-plo*k
de werk voor het opstellen van akten. De opdracht begint medio dienst te werken. Uw werkzaamheden bestaan vnl. uit inp*J
maart en duurt totca. eind julien is i.v.m. zwangerschapsverlof. De en bedienenvan diverse machines. Verdervereistditwerk in»*Jwerktijden zullen ca. 30-35 uur per week zijn. Gezien deligging is een goedepersoonlijke hygiëne. Na een korte inwerkperiode» Ieigen vervoer een pre. u voor |ange tjjd aan het werk.
Informatie bij Esther Linders, tel. 045-45 1500, Informatie bij Carmen Mélotte, tel. 045-45 15 00.
Kerkrade, Hoofdstraat 35a. Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Datatypiste Winkelbediende
Voor een groot bedrijf in Heerlen. U beschikt over minimaal een u neeftervaringa|s verkoopster in de modebrancheen kunt*
half jaar recente werkervaring. U bentpart-time of full-time be- aan de s|ag Hetwerk is inKnte instantie hele dagen, maarka",
schikbaar. enkele weken part-time worden. Duur: ca. 3 maanden.
Informatie bij Marlies Hiddema, tel. 045-74 00 40, Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91.
Heerlen, Akerstraat 26. Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Enquêteur Chauffeur ,
Ukunt direct aan deslag in Brunssum. U heeftreeds enige ervaring u bent in het bezit van hetchauffeursdiploma en wilt op op]*
opgedaan en bent in het bezit van een rijbewijs. U bentrepresen- basis werkerv u gaat r jjden in de omgeving van Zuid-Lin*'*
tatief en kunt werken op oproepbasis. Werktijden zijn overdag.
Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-25 91 91, Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79. Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Administratief medewerker Medewerker keuken
U kunt werken in Brunssum. U heeft enige boekhoudkundig in- kunt wer^en ln Mna|a carte-restaurant en heeftenige en*
zicht en b.v. een MEAO A-opleiding of PDB. U heeftervaring met a!s hu|pkok. U bent ieder weekend beschikbaar en kunt of»
het invoeren van boekhoudkundigegegevens in een computer en week ,

$ mi ddags of 's avonds werken. De opdracht is voor V
kunt zeer nauwkeurig werken. Het werk is voor ca. 1 maand. tyd
Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-25 91 91, Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79. Brunssum, Rumpenerstraat 79.

industrie techniek s

Isoleerders Vulcaniseur
U kunt gaan werken bij een isolatiebedrijf in Heerlen. Wij zoeken s/OQ{een rubberverwerkend bedrijf inKerkrade. Hetvulcanis*
stevige mensen die geen engtevrees hebben, daarde werkzaam- vjndt p|aats jn een warme omgeving. U verricht eenvoudig^
heden in kruipruimten plaatsvinden. Leeftijd: tot ca. 30 jaar. De delingen m.b.v. machines. Een speciale opleiding is niet nood*'
opdracht gaat enkele weken duren. |jjk Leeftijd is onbelangrijk.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 1500, Informatie bij Claudia Peters, tel. 045-71 85 15,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a. Heerlen, Akerstraat 26.

Werkstudenten Natuurlijk zijn mannen èn vrouwen welkom.

Bent u geïnteresseerd om naast uw studie enkele avonden per
week tewerken, dankunt udirect aan de slag bij een produktiebe-

ir randstad uitzendbureat

I TECHN I SCHE UNI E Jjfy^

IDe
Technische Unie is een landelijke groothandelvoor de professionele

installateur van elektrotechnische, sanitaire en verwarmingstechnische
materialen en voor de elektrotechnische detailhandel. De Technische Unie
levert ook aan zelfinstallerende bedrijven en de overheid. Door het hele land
heeft de Technische Unie 23 verkoopkantoren, het Centrale Magazijn staat in
Alphen aan den Rijn en het hoofdkantoor is gevestigd in Amstelveen.
Voor onze vestiging in Maastricht zoeken wij voor de afdeling Elektrotechniek een

Rayon-vertegenwoordiger (m/v)
De rayon-vertegenwoordiger wordt ü beschikken over goede contactuele eigen-
voornamelijk belast met het bezoeken van schappen
geselecteerde afnemers, waaronder D commerciële vaardigheden
installatiebedrijven,zelfinstallerende en D affiniteit metde branche en ervaring in de
verwerkende industrieën alsmede de detail- handel in genoemde materialen
handel. □ woonachtig in het rayon

D leeftijd tot ongeveer 40 jaar.
lotzijn/haarvoornaamste taken behoren: Wjj bieden de geschiktekandidaat een salarisD het inreduceren en verkopen van ons totale d ■ overe enstemming is met dezwaarte vanartikelassortiment, met name de defunct jeelektrotechnische materialen Tevens zijn aan dezefunctie goedasecundaireD het verder uitbouwenvan ons marktaandeel arbeidsvoorwaarden verbonden, zoals een

in het rayon. dienstauto, telefoonkostenvergoeding en een
Bij de uitoefening van defunctie zal de rayon- ru,me onkostenvergoeding. 'vertegenwoordiger ondersteuning ontvangen Een psychologisch onderzoek maakt deel uit
van de commerciële binnendienst; van de selectieprocedure,
hij/zij rapporteert aan demanager van het Degenen, die geïnteresseerdzijn en menen
verkoopkantoor. aan onze voorwaarden te kunnen voldoen,
Om dezefunctie goed te kunnen vervullen nodigenwij uit hun schriftelijke sollicitatie te
gaatonze voorkeur uit naar een kandidaat die zenden aan Technische Unie B.V,
aan onderstaande eisen dientte voldoen: afdeling Personeelszaken,
D middelbaar technische opleiding ET Sportlaan 198,1185 TH Amstelveen.

11111111111111111111l
Onze cliënt isgevestigdinEijsden ten zuidenvan Maastricht. Deorganisatie

"p^ I ■ ontwikkelt, produceert enverkoopt plaatbewerkingsmachines. Deze worden in
UarlGV DV binnenen buitenland afgezet inplaatstaalverwerkende bedrijvenzoals: meubelfa-

brieken, constructiebedrijven,automobielindustrie, verwarmingsindustrie enprodu-
SSS! W.AO& il J« centen van computer-hardware. De omzet en hetresultaat zijngroeiende. Om de efficiency

«ra%r J^gJL teverbeterenwerd in 1988 geïnvesteerd in een nieuw geautomatiseerdproduktiebestu-
ringssysteem (op HP 9000/350).Terverdere implementatie van hetautomatiseringssysteem

Ë bestaatbinnen DarleyB.V. debehoefte aan een m/v

I Automatiseringscoördinator
dieals projectmanager methet managementen degebruikers het

automatiseringssysteem operationeel weette maken.
De functie- automatiseringssysteem. communicatielijnen. Aanwezig zijn: de
-Als staffunctionarisrapporteert urecht- hard-en software,behoeften en

streeksaan de directie.Uwerktnauw Darleyvraagt: belangstelling mzake deautomatisering,

samenmet de ledenvan hetmanage- - Een opleiding opminimaalH.B.O.- Nu nog de juisteen deskundigepersoon-
mentteam, deafdelingshoofden en alle niveau (bedrijfskunde/informatica). Het salaris en de emolumenten passeneu
systeemgebruikers. - De bereidheid systeemspecifieke defunctie.

- Naeen grondige oriëntatie in het cursussen te volgen,
bedrijfsprocesen het automatiserings- - Ervaring alsprojectmanager in(imple- Wie wü deDarley automatiseerder
systeem weet ude implementatie- mentatie)automatisering in een produc- worden? Stuurdanuw sollicitatiebrief

1 behoeften en-problemen te indenti- tiebedrijf. met cv. ondervermelding vanref.nr.
\ ficeren. Vervolgens maakt u een activi- - Een leeftijd vanrond de35 jaar. 23.7112 aan:
% teitenplan. - Een instelling diegericht is op samen- MercuriUrvalß.V., i% - Nadat het managementteam depriori- werking enresultaat. Vrijthof50-51, I
\ teiten heeft vastgesteld ondersteunt u -Debereidheid zich(indien nodig) in de 6211 LE Maastncht. #

demanagers en afdelingshoofden bij omgevingvanMaastricht te vestigen. M
de deel-implementaties. .^^HHHiiHi Hi^^^. S- Hetresultaat van uwactiviteiten isna Darleybiedt: M W^m\^verloop van tijd een optimaal Een zelfstandige functie in een organisa- | V T-*. gS^^i 'ml'^^ 1

functionerend tic met een platte structuur en duskorte ll^^^^^^^^^^^^^^^Jj
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ÖE LIMBURGSE jtWÊ
PERSONEELS &Q\DS

et De Wever Ziekenhuisin Heerlen is een algemeenziekenhuismet een capaciteitvan ca. 800
«"«^den en ruim 1900 medewerkers. \\

et hoofdvan deParamedische en Medisch Ondersteunende Dienst zoekt opkorte termijn een

! Sekretaresse
i .

over deDienst:e Paramedischeen Medisch Ondersteunende Dienst bestaat uitdiverse sektorenen afdelingena- Behandelafdelingen, dePolikliniekenen funktie-afdelingen en derevalidatie-afdeling.

I J^tte-inhoud:draagt zorg voor de uitvoeringvan allesekretariaatswerkzaamheden zoals:
( het notuleren van besprekingen en vergaderingen;
t * het typen van brieven enrapporten;
i " van dekorrespondentie;

"" het ontvangen en te woord staan van mensen die hethoofd P.M.O.D. bezoeken;
"" het maken van afsprakenen dezebijhouden met afdelingenintern en instanties extern.

* opleiding minimaal HAVO-nivo aangevuld met een sekretaresseopleiding;
* leeftijd minimaal 25 jaar;

"■elfstandig en akkuraatkunnen werken;
" Roede kontaktvaardigheden;

goedeuitdrukkingsvaardigheidzowel mondelingals schriftelijk;
ervaringin een soortgelijke funktie;

* bereidheid incidenteelbuitenkantooruren vergaderingente notuleren.

l^beidsvoorwaarden:!** arbeidsvoorwaarden zijnconform CAO-ziekenhuiswezen. De salariëring geschiedtvoorlopig
Zn!»*11 sa^arisranK met een maximumvan bruto fl. 3.281,-.
*0l*ra defunktie in 1989 volgens hetFWG-systeem is ingedeeldzal het salarisdefinitiefworden
VastgeBteid.
[hiichttngen:richtingen wordenutelefonisch verstrekt door de heerR. van derVeen, HoofdP.M.O.D.
*"" 045-766450.

sollicitaties kunnen tot uiterlijk 21 februari 1989 a.s gericht worden aan dePersoneelsdienst van hetDe Wever Ziekenhuis, Postbus 4446,6401 CX Heerlen.
a «e linkerbovenhoek van uw sollicitatiebrief dient u te vermelden FBIO.

PDM, gevestigd te Meerssen, Heerlen, Maastricht en Hasselt (B), met ruim 280 medewerkers, is eengroep van expanderende ondernemingen met activiteiten op het gebied van advies- en ingenieursdiensten
in binnen- en buitenland, te weten:

ENGINEERING - MANAGEMENT - CONTRACTING - MAINTENANCE - CONSULTANCY
voor o.a. de chemische en petrochemische industrie, automotive en metaalverwerkende industrie,
cement-, glas- en papierindustrie, keramische industrie en voedings- en genotmiddelenindustrie.

De engineeringsactiviteiten vinden plaats binnen PDM Engineering BV en omvatten alle werkzaamheden
vanaf haalbaarheidsstudiesen proces-design tot en met complete detailengineering en uitvoering van
projecten, alsmede het optimaliseren van produktiesystemen.

Binnen PDM Engineering BV te Meerssen en PDM Engineering NV te Hasselt, met een bezetting van ruim
150 medewerkers, bestaan vacatures voor: ;

PIPING ENGINEERS (m/v)
toet een HTS-opleiding of gelijkwaardig;

INSTRUMENT ENGINEERS (m/v)
toet een HTS-opleiding of gelijkwaardig;

PIPING DESIGNERS (m/v)
toet een MTS-opleiding.

Kandidaten voor bovengenoemde functies dienen over een mime ervaring te beschikken in het
engineeren, ontwerpen en begeleiden van projecten in de chemische en petrochemische industrie.
Voor genoemde functies zijn verder vereist:- goede contactuele en redactionele vaardigheden;- een goede beheersing van de Duitse en Engelse taal. Kennis van de Franse taal strekt tot aanbeveling.

PDM biedt u de uitdaging van een vooruitstrevend en groeiend bedrijf met adequate honorering en goede
sociale voorzieningen.
Een medisch en psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Inlichtingen omtrent genoemde functies worden u gaarne verstrekt door ir. J.J.H. Maessen, manager
engineering.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie, voorzien van curriculum vitae en recente
pasfoto, te richten aan:

PDM Engineering BV,
postbus 7,
6230 AA Meerssen,
tel. 043-646565V^ (na kantoortijd ir. J.J.H. Maessen, 04490-33287). .Kmo

L PDM

JzÜu
M ZIEKENHUIS ST. GREGORIUS

VERPLEEGHUIS 'SCHUTTERSHOF'
s . 6440 AG BRUNSSUM

Het verpleeghuis „Schuttershof" beschikt over 198 bedden,
gelijkelijkverdeeld over 6 verpleegafdelingen, waarvan er 3
bestemd zijn voor somatische zieken en 3 voor psychogeriatrische
bewoners.
Voor de groep die in september a.s. start zoeken wij enthousiaste

LEERLING-
ZIEKENVERZORGENDEN M/V

De opleiding
De opleiding bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Het
theoretische onderwijs wordt gegeven aan de Centrale School voor
de Gezondheidszorg in de Oostelijke Mijnstreek te Heerlen. De
praktische opleiding vindt plaats in verpleeghuis Schuttershof teI Brunssum.
Inclusief de voorbereidende periode van 30 weken duurt de■I opleiding 2 jaaren 6 maanden. De voorbereidende periode bestaatI vrijwel geheel uit theoretisch onderwijs.

I Na het succesvol afsluiten van de voorbereidende periode ga jeI werken als leerling op verschillende afdelingen en proef je de sfeerI in de praktijk. Door een combinatie van leren en werken, krijg je I
I stap voor stap het vak onder de knie.
I Wat heb je nodig?I Om aan de opleiding te kunnen deelnemen mag je bij aanvang vanI de opleiding niet jonger zijn dan minimaal 16 jaaren 8 maanden. Je
I moet minimaal in het bezit zijn van een Mavo-diploma op C-niveauI of LBO-diploma op B-niveau met minimaal 2 theorievakken op

■. C-niveau.
I Arbeidsvoorwaarden

Tijdens de voorbereidende periode ontvang jeeen zakgeld van
I ’ 395,00 per maand.
I Daarna bedraagt het salaris, afhankelijk van de leertijd,I gedurende het eerste leerjaar minimaal ’ 1.170,00 bruto perI maand exclusief een toeslag voor het verrichten vanI onregelmatige diensten.
I Werken aan jetoekomstI Ben je geïnteresseerd, stuur dan onderstaande bon in. JeI ontvangt een informatiebrochure en een sollicitatieformulier.

Deze bon uitknippen en in een enveloppe sturen naar:
Verpleeghuis „Schuttershof"
Personeelsdienst
Postbus 255I 6440 AG Brunssum

I Naam:
I Adres: I

Postcode: |
Woonplaats:
137771

♦ . ACADIMISCH

L>/ ZIEKENHUIS%^ MAASTRICHT
Ten behoeve van de afdeling Aktiviteitenbegeleiding bestaat
wegens uitbreidingplaatsingsmogelijkheid voor

2 aktiviteiten -begeleiders m/v
een voor 19 uren per week en
deander 24 uren perweek
vacaturenummer 065/3

TAKEN: begeleiden en aktiveren van volwassen patiënten;
groepsgerichteen individuelebegeleidingvan geriatrische
patiënten.

VEREISTEN: opleidingtot Aktiviteitenbegeleidingof hieraan
gelijkwaardigeopleiding; zelfstandig en in teamverband kun-
nen werken; goede contactueleeigenschappen; goede
schriftelijke en mondelingeuitdrukkingsvaardigheid.

SALARIS: afhankelijk van opleidingen ervaring, maximaal
fl. 2.736,- brutoper maand, conform schaal 804BBRA '84.

INLICHTINGEN: kunnen worden ingewonnenbij mevrouw
T. Tholen, telefoon 043-862190, ofbij de heerR. Blezer,
Personeelconsulent, telefoon 043-862193.

Ten behoevevan de afdeling Spelleiding bestaat wegen uit-
breiding plaatsingsmogelijkheid voor

2 spelleiders m/v
iedervoor 19 uren per week
vacaturenummer066/3

De spelleid(st)ers zijn werkzaamten behoevevan kinderen
tot maximaal 14 jaar,dieopgenomen zijn op dekinderafde-
ling. Dekandidaten moeten bereid zijn om in een onregel-
matig rooster te werken.

TAKEN:het begeleiden en voorlichten van kinderen tijdens
deziekenhuisopname; als tussenpersoon fungeren tussen
oudersen deverschillende disciplines;het begeleiden en
voorlichten van operatiepatiënten; samenwerken met ver-
schillende disciplines;observeren en rapporteren; groeps-
aktiviteiten organiseren.

VEREISTEN: HBO-jeugdwelzijnswerk; Paßo of een gelijk-
waardige opleiding;zelfstandig en in teamverband kunnen
werken; goedecontactuele eigenschappen; goede schrifte-
lijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

SALARIS: afhankelijk van opleidingen ervaring, maximaal
fl. 2.972,-brutoper maand,conform schaal 805BBRA '84.

INLICHTINGEN: kunnen worden ingewonnenbij mevrouw
G. Smeets, telefoon 043-862460(tussen 11.00en 12.00 uur
en tussen 14.00en 15.00 uur), of bij de heerR. Blezer,
personeelconsulent, telefoon 043-862193.

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht verricht op de
eerste plaats taken op het gebied van de patiëntenzorg',
en staat daarnaast ten dienstevan het wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs. Het ziekenhuis omvat 697 bed-
den; er werken ongeveer 2500 personeelsleden volgens
de arbeidsvoorwaardenvan de overheid.
Teneinde een zorgvuldige sollicitatieprocedure te verze-
keren worden vastgestelde richtlijnen gehanteerd; de
zgn. NVP-sollicitatiecode. Een medisch onderzoek maakt
deel uit van dezeprocedure. Voor elkefunctie komen zo-
wel mannen alsvrouwen in aanmerking. U kunt Uw solli-
citatie, ondervermelding van hetvacaturenummer, oplei-
ding en ervaring, binnen 14 dagen zenden aan de Dienst
Personeel en Organisatievan hetAcademisch Ziekenhuis
Maastricht, postbus 1918,6201 BK Maastricht.

In het huwelijksgoederen-
register bü de Arrondisse-
mentsrechtbank te Maas-
richt is op 13 januari 1989
onder nummer 013039 inge-
schreven een akte van hu-
welijksvoorwaarden tussen
de heer ing. J.L.J. Hahn en
zijn echtgenote J.H.M.
Dullens, beiden wonende
te Beek, welke akte op 12-
-1-1989 voor ondergeteken-
de werd verleden.
Dr. A.FI. Gehlen,
notaris te Heerlen

SALES UNLIMITED BV
Buro voor Kommerciële Kommunikatie, Werving, Selektie,
Telemarketingadviezen & Toegepaste Trainingen.

In opdracht van onze kliënt WORLD PRESENT in Heythuysen, zijn wij
aktief met de werving van kommerciële kandidaten.

Het bedrijf is een dochtermaatschappij van de Mercurius Groep in
Wormerveer.
De aktiviteiten omvatten de inkoop, gedeeltelijke produktie en verkoop
van relatiegeschenken aan het bedrijfsleven in Nederland en
daarbuiten.
Klantgericht denken en doen, vormen de spil van deze onderneming.

In de verdere uitbouw van de kommerciële aktiviteiten zijn wij o.a.
bezig met het aantrekken van medewerkers voor de telemarketing-unit.
Voor deze afdeling zijn wij op zoek naar:

TELEMARKETING COMMUNICATORS M/V
of

TELEFONISCHE VERKOPERS M/V

* Wij verwachten van je dat je al enige ervaring hebt opgedaan in
kommercieel werk.
Dat kan zijn aan de telefoon d.m.v. marktonderzoek, telemarketing
produktie of telefonische verkoop, of in het bezoeken van
prospects/klanten.

* Belangrijk is dat je van jezelf weet dat je van verkopen houdt.
* Je hebt een goede telefoonstern.
* Je bezit veel doorzettingsvermogen.

Wij van onze kant, geven je een training op produkttechnisch en
telefonisch verkoopgebied.
De baan die wij bieden is dynamisch in een jongen sfeervol bedrijf.

Bel maandag, 13 februari a.s. voor meer informatie en een
eventuele afspraak bif World Present naar:

Sales Unlimited BV
Aggelenstraat 21
1483 TA De Rijp
Telefoon: 02997-3387 en vraag naar: Marjo Regouin.

138093

Ingevolge beschikking d.d.
26 januari 1989 der Arron-
dissementsrechtbank
Roermond is onder curate-
le gesteld Th.N. Bindels,
verblijvende te Echt. Pepi-
nusbrug 4, Pepijnklime-
ken, met benoeming van
Maria Catharina Emma
Bindels-Janssen, wonende
te Kerkrade, Elisagracht
20 tot curatrice en Theodo-
rus Jozef Bindels, wonen-
de te Gennep, Prins Hen-
drikstraat 7, tot toeziend
curator.

Mr. W. Schoolmeesters,
Wagenaar en Winters
advocaten, procureur

Op 19 december 1988 is in
het huwelijksgoederenre-
gister bn cfe Arrondisse-
mentsrechtbank te Maas-
tricht onder nummer
012980 ingeschreven de op
16 december 1988 voor on-
dergetekende notaris verle-
den akte van huwelijks-
voorwaarden tussen de
echtelieden Antonia Loui-
sa Brummer en Adrianus
Christianus Marie van
Vugt, beiden wonende te
6217 VK Maastricht, Cop-
penstraat 11.
Mr. C.H.M. Schenk
notaris te Heer-Maastricht

\ jstichting
7 y limburgse
ij vrouwenraad
De L.V.R. Is de koepelorganisatie van 19
vrouwenorganisaties in Limburg..
Medio mei 1989 ontstaat in het bestuur de vacature
van

voorzitter
i.v.m. het statutair aftreden van de huidige voorzitter.
De L.V.R. wil gaarne in contact komen met
belangstellenden voor deze funktie.
De voorzitter dient lid te zijn van één van de
aangesloten organisaties.
Het betreft een funktie op vrijwillige basis.
Voor informatie: secretariaat L.V.R., Zwartbroekstraat
10, 6041 JM Roermond. Tel. 04750-32491.

fjJD Stichting Ziekenzorg
'-R-' Westelijke Mijnstreek;:

Deze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de volgende instellingen:

" Maaslandziekenhuis op de lokaties Sittard en Geleen (957 bedden)
" Verpleeghuis St. Jansgeleen, Geleen (209 bedden)
" Verpleeghuis St. Odilia, Geleen (148 bedden)
" Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden)
" Verpleeghuis St. Agnetenberg Sittard (75 bedden)

Voor de verpleegafdeling cardiologie op de lokatie Sittard zoeken wij
kontakt met belangstellenden voor de funktie van—' verpleegkundige
vakaturenr. GM 05.

funktie-informatie: " is belast met de verzorging en verpleging van aan de afdeling
toevertrouwde patiënten en verricht in dit kader een aantal
verzorgende, verpleegtechnische, instrumenteel agogische en
administratieve taken.

" begeleidt leerlingverpleegkundigen.

funktie-eisen: " diploma A verpleegkundige met C.C.U.-aantekening.
inlichtingen: Dhr. H. Oudehengel, koördinerend hoofdverpleegkundige,

tel. 04490-18666, sein 1346.

yßijde Interne/1.C.-unit van de Verplegingsdienst Geleen hebben wij
plaatsingsmogelijkheden voor:

41.C.-verpleegkundigen
vakaturenr. JH 10.

funktie-informatie: " Het in teamverband en onder verantwoordelijkheid van het
afdelingshoofd mede verplegen, begeleiden en verzorgen van
patiënten. Assisteren bij onderzoek en behandeling en het verrichten
van verpleegkundige handelingen.

" Mede begeleiden van leerlingen en stagiaires in de praktijk.

Het betreft full-time funkties.
funktie-eisen: " Diploma A-verpleegkundige of HBO-V.

" 1.C.-aantekening.

arbeidsvoorwaarden: Salariëring vindt plaats overeenkomstig FWG funktiegroep 45, welke een
maximum kent van ’ 3.690,- bruto per maand.
De overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in CAO voor het
ziekenhuiswezen.

inlichtingen: De heer J. Hounjet, personeelsfunktionaris, telefoon 04490-46666,
toestel 2153.

Alle funkties staan in principe open voor zowel mannen als vrouwen.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen richten aan:
Dienst Personeel en Organisatie
Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek
Postbus 5500. 6130 MB Sittard

In de linker-bovenhoek van brief én enveloppe het vakaturenummer vermelden.



overgebracht naar de kempetai, die
zijn intrek had genomen in de
Christelijke MULO. Daar was het
dat Piet zijn vader voor het laatst
zag. En vandaar weer naar de ge-
vangenis in Lokwaroe, tussen Ma-
lang en Blimbing.

Piet weet nog precies hoe de gevan-
genis in elkaar zat, wie er in diverse
cellen zaten, waar precies een grote
waringinboom stond. „En ik zat
recht tegenover de martelkamer, ik
zag precies wie erheen werden ge-
bracht, meestal voortgesleept door
twee tambings, voor gewone mis-

Piet Koot
kreeg
van

Hirohito
geen

levenslang
maal werden ze door de Japanners
simpelweg doodgehongerd. Van de
900 mensen in hetkamp waren er na
negen maanden nog 300 over. Piet
moest er oa. sisaltouw maken, en
groenten planten. Die kon jeter
plaatse natuurlijk eten, maar een
zekere Van de Capelle uit het Jem-
berse kwam op het slechte idee, wat
postelein, krokot te willen meene-
men naar zijn onderkomen. Dat
werd ontdekt. Ze lieten hem toen
een hele berg van die krokot eten,
en dat heeft hij niet overleefd."

Kort na 15 augustus 1945 verscheen
een Japanner 'in een zwarte auto,
met een zwaard', herinnert Piet
zich, vertellen dat de oorlog afgelo-
pen was. Koot keerde terug naar
zijn moeder in Malang. Daar hoor-
de hij nog meer verschrikkelijke
verhalen - hoe zijn kleine stief-
broertje had moeten toezien dat
boeren die geenrijst wilden afstaan
met depatjol werden doodgeslagen,
en toen zelf opdracht kreeg ergens
een schaar vandaan te halen om de
slachtoffers de oren af te knippen.

Piet sloot zich aan bij de revolutio-
naire troepen van Soekarno, de Pe-
moeda, en nam deel aan een raid op
een opslagplaats van wapens van de
Japanners, in Rampal Benoel. „Wij
wisten niet goed hoe ze werkten,
maar we gingen er toch mee aan de
slag," zegt Piet.

Toen kwam de apotheose, het kri-
tieke punt in het leven van Piet
Koot.

Op een kruispunt in Malang - op de
ene hoek de Malangse apotheek, op
de andere de Boekhandel Kolff, op
de twee andere het gebouw van de
AMVJ en de winkel van juwelier
Tan - gebeurde het. Daar bevond
zich nog een stelling van de Japan-
ners, met een stuk of tien soldaten
er in. De Pemoeda's probeerden

maatschap van de Vernielingsbriga-
de. Bij het eerste verhoor door de
Japanners zag hij, Eduard Koot,
kans de achter het bureau opgehan-
gen Japanse vlag van de muur te
rukken. Dat was voldoende om
hem te doen overhandigen aan de
Kempetai.

Piet, inmiddels zelf ook opgepakt
nadat hij zich had onttrokken aan
de Romoesja, de Japanse versie van
de Arbeitsdienst, zag zijn vader in
Malang voor het laatst, terwijl die
door Japanners werd gemarteld.
Piet vermoedt dat de Japanners het
met opzet in scène hadden gezet.
Zijn vader zag hem ook, wilde naar
hem toe komen, maar datwerd ver-
hinderd. In Piets ogen komt een
heel bepaalde blik, hij ziet het mo-
ment weer voor zich. Hij zal zich la-
ter op dezelfde plek verschrikkelijk
wreken.

Kort na zijn vader verdween ook
Eddie. Die ging naar hat kamp Ke-
silir bij Banjoewangi, aan de para-
dijselijke oostkust van Java. In dat
kamp werd een verzetsgroep opge-
richt, die oa. contact zocht met
Australië, om aan wapens te ko-
men. Eddie Koot had van de leider
van de groep, J. Lang, opdracht te
infiltreren bij de 'bolletjesmensen',
mensen dus die zich hadden ge-
schaard achter de eigenaars van de
Japanse vlag, getooid als die was
met een 'bolletje. Een geschiede-
nis van verraad en tegenverraad. Er
kwam niets terecht van het verzet,
met name door verraad van een ze-
kere Eekhout werd de hele groep
opgepakt en in het Tasnan-bos, in
een ander deel van het kamp, wer-
den alle leden plus twee verpleeg-
sters uit het Djemberse onthoofd en
ter plaatse begraven.

Piet, 14 jaar oud, werd na een kort
verblijf in het gebouw van de Poli-
tieke Inlichtingendienst in Malang

drijven ver.oordeelde Indonesiërs.
„Ze kwamen er bloedend en murw
geslagen weer uit. Ze hadden soms
twee pinnen door het hoofd gesla-
gen, gewoon, in elk oor een, of de
hakkepezen doorgesneden waar-
door ze doodbloedden." Daar leer-
de Piet ook dat de Jappen harder
sloegen naarmate je harder
schreeuwde, als je uithoudingsver-
mogen toonde hadden ze daar res-
pect voor.

Op een dag werd Piet uit de cel ge-
haald, in de boeien geslagen en
weer naar het gebouw van de PID
gebracht. Daar zag hij kans tussen
een transport te glippenvan mensen
die door de Japanners in een geblin-
deerde trein naar Ngawi, bij Ma-
dioen, werden gebracht. Naar later
bleek bevonden zich in het kamp
ook geïnterneerdeNSB'ers; alle-

Dat was de op een na laatste keer
dat Piet zijn vader zag.

De oude Koot, toen 48 jaaroud,
werd gevangen genomen en opge-
sloten in het voormalig Marine-
kamp in Malang - achter de Java-
straat, vlak bij Gemeentewerken,
zegt Piet erbij, hij beseft kennelijk
hoeveel scherper dat soort details
de geschiedenis doen leven. Koot
hield zich niet koest, maar rukte in
het kamp demonstratief affiches af
die de Japanners hadden gemaakt
om de Indonesische gevangenen te
demoraliseren: 'Amerika dan Ing-
gris, di lingkis' stond erop, hetgeen
zoveel wilde zeggen als: Wij zullen
Amerika en Engeland met de bijl
doodslaan, en, heel origineel, 'Ing-
gris dan Amerika, di strika', Enge-
landen Amerika zullen we platstrij-
ken.

Hier blijkt voor het eerst het bij-
kans fotografisch geheugen van Piet
Koot. Want hij weet dat deze actie
van zijn vader aan de Japanners
werd verraden door een zekere Jan
Folkert in Malang, die later zelf ver-
oordeeld werd wegens zijn houding
in de oorlog. Dat laatste kwam te
laat voor Eduard Koot, op wie de
Japanners toch al het oog hadden
laten vallen vallen wegens zijn lid-

met hen te praten, eisten eigei*H
van hen dat ze 'die rommel' e<:<B
zouden opruimen. Maar de JapS
begonnen te schieten, en de Pe-Jda's restte slechts de mogelijkbW
terug te schieten. Doordat ze >*■
hulp kregen liepen ze snel de *■ling onder de voet.

Het uur van de wraak was aan?
broken. 'I

„Ik ben die stelling ingelopen,e"
heb me daar uitgeleefd, jongen-
wraak, oog om oog, tand om t*
Dat is mijn redding geweest, d*
om heb niet levenslang, zoals I°^
mensen uit de Japanse kampen
Geen enkele heeft het overleed
daar heb ik eigenhandig voor f
zorgd." o(

ei
Piet is dan net 17.

"o
1 'iiDe rest is een beetje anticlimaX'

ging werktuigbouw studeren in -* p
rabaja, begon een florerend imr ij
bedrijf voor automobielen in PI j*
karta, importeerde jeepsvoor a <
en iedereen- ook voor opstand j.
gen van de Permesta op Suma"*
daardoor werd het klimaat in 1" %
nesië ongunstig voor hem: hij ’* -l
kwam ternauwernood aan een " >>
bardement op een hotel waar I"!
verbleef. Hij trok naar Nederig
een vertrek dat nog bijna misl*%
was omdat hij niet kon bewijze" it
hij Nederlander was. Het was 1^ U
en een ver familielid ging op de%
van Amsterdam naar Alkmaar
het geboortebewijs van Piets gr
vader te halen. Piet sleet zijn I*,
in een bescheiden buurt in Ho*1
broek, maar zijn huis is toch cc
trefpunt, want Piet voert aan ef,
stuk door actie. Zelfs voor de "«,
L'ers die in Indonesië zijn achte-
bleven. Maar dat is eigenlijk &i
heel ander verhaal.

Hirohito, die dat allemaal op z'',
geweten had, zou het nadien nl-

-meer dan dertig jaar uithouden

Toen hij in Soerabaja studeer^
kwam Piet Koot op zekere dag .
Adam tegen, die als tolk en be f
was opgetreden voor de Japan"'
Die liep vrij rond! „Als ik de ►,

had gekregen had ik die ook W^
gemaakt," zegt Koot nu. „Da' ,
eigenlijk net zon geval als me'
rohito, de Nederlanders hadde"
hem vrijgelaten omdat ze vond
dat er een streep onder gezet i" ,
worden, want er moest weer %"
verdiend, daar hadden ze Indie
voor."

Het lichaam van Koot senior j 5
nooit terug gevonden. „Verm1" ■lijken lieten de Japanners spo°
verdwijnen," is Koots verklar'"*
daarvoor. Ook zijn moeder vp

mishandeld, na de oorlog moe*
daarom haar beide borsten «^
geamputeerd. Een jaarna de °°^pas hoorde Piet, dat zijn broef

onthoofd. Een opgravingspl°e»j
heeft de plek gevondenwaar de
zetsgroep gedood was. Piet kf +
het Mido-horloge dat zijn broe
vader had gekregen toen hij a ,
tien werd, als bewijs. Samen »*

een foto van Eddie heeft Pie' y,j
horloge meegegeven in het Sta M
zijn moeder. Zij overleed in n°
ber 1968. In Nieuwenhagen-

" Piet Koot
met het portret
van zijn vader.
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Hij is in Heerlen en
omstreken vooral

bekend in zijn rol van. 'geweten' van de Partij
van de Arbeid. Het
ultralinkse geweten, wel te
verstaan. Zijn
partijgenoten doen het
niet gauw goed in zijn
ogen, ze staan te weinig
consequent aan de kant
van de onderliggende
mens, hier en in de wereld.

Pieter Eugène Koot, 60, geboren op
een rubber- en koffie-onderneming
in Bantoer, ten zuiden van Malang,
is de laatste weken anders dan an-
ders. Hij is nog steeds driftig in de

■ weer met de telefoon, belt net zo
makkelijk met Lubbers als met se-
natorNic Tummers. Maar voor het
eerst sinds jaren staat hij voor een
situatie waar hij niet goed raad mee. weet. Hirohito is dood, en de Ne-
derlandse regering vaardigt naar
diens begrafenis een hoge functio-
naris af, te weten de bewindsman
van Buitenlandse Zaken.

„Het gaat weer om de poen,"
smaaltKoot. „Laat ze maar iemand
van het bedrijfsleven sturen." Hij
heeft bewondering voor de regering
van Nieuw-Zeeland, die meedeelde

. in 1945 graag aanwezig te hebben

" willen zijn bij de terechtstelling van

' de Tenno, maar nu hij gewoon als
mens heeft mogen doodgaan, nee
dank u. Geen bewondering daaren-
tegen voor koningin Beatrix dieeen
rouwperiode in acht neemt. Piet

" ziet zelfs aankomen, dat het Ko-
ningshuis daardoor aan populariteit
zal inboeten. Zou het?

Als Piet Koot er zijn gemak van
neemt trekt hij de kousevoeten on-
der zich op de bank; soms, tijdens
het gesprek, zit hij er zelfs gehurkt.
Zoals ze in Indonesië doen als ze er-
gens op wachten - op de bus, op de
volgende verkiezingen. Hij praat

._ razendsnel, met die uithalen die je
vreemd voorkomen als je niet weet
dat Piets moedertaal het Maleis is
gebleven. Hij doorspekt zijn ver-
haal ook met hele stukken Maleis,
die hij meestal maar half vertaalt,
maar de betekenis blijkt vaak wel
uit dé samenhang.

„Mijn nicht vroeg aan mijn vrouw,
of ik niet erg aangeslagen was. 'Ja-
wel, maar hij belt gewoon met
iedereen, hij houd het wel', zei ze.
Ik geloof dat zelf ook wel. Maar ik
ken mensen genoeg die in de Japan-
se kampen hebben gezeten, en die
daar levenslang hebben gekregen -
die hebben het dezer dagen weer te
kwaad."

Piet zelf heeft geen levenslang, zegt
hij. Hij weet ook hoe hij daaraan
ontsnapt is. Het verhaal is lang,
boeiend en op sommige momenten
vrij gruwelijk. Piet vertelt het voor
het grootste deel onaangedaan, in
het begin zelfs of hij het tevoren ge-
repeteerd heeft. Misschien heeft hij
het ook wel vaak verteld, wie weet.

Piet Koot is van Friese afkomst.
Zijn vader was uit Friese ouders ge-
boren in Pekalongan. Eduard Ale-
xander Koot huwde Eugenie Adol-
fine Bloem, en voor die twee
scheidden kregen ze twee zonen:
Eddie en Piet; Eddie was zes jaar
ouder, en zou nu dus 66 zijn ge-
weest. Zou, want hij werd niet
ouder dan twintig jaar- hij werd in
een Oostjavaans woud onthoofd
door de Kempetai, de Japanse te-
genhangervan de Gestapo; in naam
van keizer Hirohito, die nu alweer
een paar weken 'boven aarde' staat.

Maar dat is vooruitlopen op het ver-
haal.

Als Piet het zelf moest schrijven
volgde hier een lange lofzang op
zijn vader, die hij na zijn veertiende
niet meer heeft gezien. Zijn vader
die, anders dan zijn blanke soortge-
noten, in Indië lid was van de Indi-
sche Partij, die als administrateur
van de onderneming in Bantoer op
voet van gelijkheid omging met wat
toen 'inlanders' werden genoemd;
die probeerde de mensen bewust te
maken dat ze niet zo nederig moes-
ten zijn, niet al op meters afstand
moesten kruipen en hurken voor
een 'witman'; die vond dat het ko-
lonialesysteem van binnenuit uitge-
hold diende te worden; die daarom
uit de sociëteit werd geweerd; die
met de bus reisde, de mand met leg-
horns aan de arm; die zijn zwager
de deur wees omdat die niet wilde
praten waar de njains, de bedien-

den, bij waren - de man hoefde'
zelfs een schuld aan Piets vader niet
terug te betalen; die uit eigen zak
een poKkliniekje bekostigde voor
een Chinese arts, met wie hij be-
vriend was; zijn vader, die hem en
zijn broer bij de broeders in Malang
en later in Probolinggo in een inter-
naat deed, maar op diverse manie-
ren nauw betrokken bleef bij hun
opvoeding.

Toen de Japanners in de eerste
maanden van 1942 op Java landden
werd de vader van Piet gemobili-
seerd, en ingedeeld bij een Vernie-
lingsbrigade. De eerste brug die hij
verwoestte was vlak bij huis, de
Wonolopo-brug, en broer. Eddie
hielp zijn vader daarbij - wie er
even over nadenkt begrijpt dat dit
een bijna mythische gebeurtenis
moet zijn geweest. Hoewel zijn va-
der geen begrip kon opbrengen
voor het feit dat de Nederlanders
capituleerden voor de Japanners,
begreep hij best, waarom gedroste
KNIL-soldaten op de onderneming
kwamen smeken om burgerkleren.
„Als hun superieuren er vandoor
gaan, waarom zij dan niet," zei hij,
en dan volgt een tekst in het Maleis
waarin gesproken wordt over een
vechtjas die veranderd is in een hui-
lebalk.



Conceptbroeikas
tuin en balkon

°or » "*ilig ln" en balkonbezitters met
itijjj ruimte, maar ook voor ge-
foeji?aPten is een handige mini-

-1 ■itnto38 met een maximale kweek-
je

ue ontworpen.

f ij van slechts 0,5
''^kK 's oor middel van ver-
if kaar e kweektabletten boven:(!haD ne* zoveel kweekruimte ge-
-4ÜI o a^s in een grote kas van 2,5'b r*n.L

"*»hee/" 's kas aan beide zijden
«Mn- toegankelijk. Door middel
ij erlt k r°lwanclen met sterk veer-■, tj an ze op verschillende hoog-
i 'ie ro^°Pend of gesloten worden.
i *vjg VanYant*en z'Jn vervaardigd van
Uiw' *lchtgroen en UV-bestendig
;\t stoffolie met lange levens-
'i

Het frame en tabletprofielen zijn
vervaardigd van stevig, zwaar gegal-
vaniseerd staal. De kasten kunnen
stormvast worden vastgezet met
meegeleverde grondankers en op
vlakke harde vloeren met bouten,
waardoor ze altijd verplaatsbaar
blijven.

De kast is zeer eenvoudig te monte-
ren omdat een uitgebreide monta-
ge-handleiding wordt meegeleverd.

De broeikassen zijn leverbaar in
twee uitvoeringen. Het type Adjusta
3 met 1rolwand en 2 kweektableten
kost ’ 270.-. De bijbehorende elec-
trische verwarmingskit: 6 m ver-
warmingskabel 75 Watt en isolatie-
tablet kost ’ 150,-. Het type Rollhou-
se 3 met 2 rolwanden en 2 kweekta-
bletten kost ’485,-. Voor verwar-

Nieuwe kleuren
sanitairseries

Voor liefhebbers eigentijds interieur

op een gedistingeerd
badkamer-interieur. Ze werkt
optisch ruimtelijk en geeft het
vertrek een natuurfrisse sfeer.

Uit onderzoek is gebleken dat
'Camee' de voorkeur van de
klant kreeg boven de andere
tinten beige. Het aantal
combinatiemogelijkheden met
wand- en vloertegels is schier
onuitputtelijk. Met de
sanitairserie 'Corfu' levert de
kleur een mooi en originele
badkamer.

Pacific
Deze kleur ofvarianten daarop
is terug te vinden in branches
als meubel- en
keukenindustrie, maar dan

alleenbij de design-gerichte
ondernemingen.

Pacific wordt geïntroduceerd
in de sanitairserie 'Athene' van
Sphinx. Een seriedie door een
sierlijk hoekige lijn in
combinatie met deze moderne
kleur de voorkeurspositie bij
het moderne publiek heeft
bewezen.

Het Pacific sanitair is
uitstekend te combineren met
de luxe wandtegel 'Vegas',
waarbij de smalle sierstrips in
deze kleur aan de badkamer
een heel apart tintje geven. Een
origineel en uniek lijnenspel
wordt verkregen met de
wandtegel 'Scope' en het
lijndessin Pacific. Durf te kleuren

De kop hierboven is niet van me-
zelf maar van Gerard Dubois,
technisch direkteur bij de Am-
sterdamse Vereniging Bouw-
maatschappij tot Verkrijgingvan
Eigen Woningen en de stichting
Onze Woning. De vereniging is
een Amsterdamse corporatie van
circa 14.000 woningen.

Dubois pleit voor meer 'kleur in
de sociale woningbouw. Hij ver-
werpt het traditionele eenpotsys-
teem dat bij de meeste woning-
bouwverenigingen in zwang is.
Alle complexen krijgen meestal
één standaardkleur. Eenheids-
worst dus: Uniformiteit. Wel lek-
ker makkelijk en goedkoop.
Want je kunt natuurlijk wel een
laag prijsje bedingen bij de fabri-
kant.

Lik
Steeds meer ziet men echter in
dat ook in de sociale woning-
bouw kleur ontzettend belang-
rijk is. Al is het maar om saaie

wijken fleuriger te maken. Som-
mige woningen raakt men name-
lijk aan de straatstenen niet meer
verhuurd. Niemand wil er in wo-
nen. En wat is er nou makkelij-
ker dan een lik verf...? Het is een
van de goedkoopste materialen,
met een groot effekt qua bele-
vingswaarde.

Maar dat niet alleen. Door het
oude eenpotsysteem zijn in afge-
lopen decennia ook heel wat ac-
centen in de architectuur wegge-
sausd. Die kan men door kleur-
schakeringen weer laten op-
bloeien. „Soms leeft de architect
nog. Dan kan hem gevraagd wor-
den mee te praten over de nieu-
we kleur", aldus Dubois.

Kleur in de woningbouw is ove-
rigens niks nieuws. Het kleur-
beeld in de middeleeuwse en ze-
ventiende eeuwse stad was veel
bonter dan we nu gewend zijn.
Architectuurhistoricus H. Zant-
kuijl van het gemeentelijk bu-
reau monumentenzorg in Am-

sterdam heeft dat eens precies
uitgezocht. Als kleurpigment
werden in vroeger eeuwen voor-
namelijkokers gebruikt die in de
natuur aangetroffen werden zo-
als gele, bruine, rode en ook wel
groene okers. Plantaardige maar
ook chemisch gemaakte verf-

doorsnede

door egbert hanssen

# Een voorbeeld van meer
kleurgebruik in de sociale
woningbouw is deze wijk in
Chèvremont.

Foto: FRANS RADE.

stoffen kwamen al heel vroeg
voor.
Pas in de negentiende eeuw
kreeg Amsterdam haar huidige
kleurbeeld. Bentheimer, een
zandsteenkleur, werd gebruikt
voor de kozijnen, toppen en lijs-
ten. Wit en grachtengroen waren
de favoriete kleuren voor de raT.
men. Kleuren, die tot op de dag
van vandaag, nooit uit het schil-
derspalet zijn verdwenen.

Goedkoop
De stichting Kleur Buiten is in
'84 opgericht door, ja hoor....on-
der meer door een verffabriek.
Hoe kan het ook anders? De
stichting pleit voor een bewuster
kleurgebruik van onze omge-
ving. Kleur is een remedie tegen
massaliteit, de monotonie. Kleur
als tegengewicht tegen een pessi-
mistisch levensgevoel en niet in
de laatste plaats is kleur een rela-
tief goedkoop middel tot varia-
tie.

Ka ,^uidige generatie„ "-«kamers is een ruimte
gorden waarin
g.r soonlijke smaak en
to creativiteit vrijelijkeBepast kunnen worden.
t)at

Va?*aakt door een grote
têteit aan sanitair en

(je l)d- en vloertegels. Naast
e^gn is kleurontwikkeling
«*Sn Van de belangrijkste
sanftkten van de

utairindustrie.

kle^esPecialiseerde
n r̂°ntwerpers van

?ichKklijke sPhinx hebben
kin, J ontwikkeling van de
late 1.'Camee' en 'Pacific'
?ic .n leiden door trends die

*n het interieurvoordoen.

stag|raal in die ontwikkeling
nw het creëren van kleuren
)w een eigen karakter en
badtend in de huidige

«"Karnerkleurmode.

Camee
*^n Irlcon« die geschikt is voor

Sumenten, die prijs stellen

" De sanitairserie 'Athene' in dekleur 'Paci-
fic' gecombineerd met een witte lijndecor
wandtegel en het lijndessin 'Pacific'.
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Vanaf 1990 wordt nieuwe regeling van kracht

Geen bovengrens meer bij
onroerend-goedhelasting

Overschrijding

e Rollhouse 3 broeikas

Bij de onroerend-goedbelasting (OGB) is na dit jaar het hek
van de dam. Vanaf 1990 zal een nieuwe wettelijke regeling gel-
den, waarin een maximum ontbreekt voor de OGB-bedragen
die de gemeenten mogen heffen. Dat meldt de Consumenten-
bond in de februari-editie van de Konsumentengids.
De huidige regeling geldt nog tot
het eind van dit jaaren daarna heb-
ben de gemeenten 'vrij spel' voor ta-
riefverhogingen. De vrees is gewet-
tigd dat dure gemeenten, die mo-
menteel de meeste last hebben van

de huidige limitering, hun tarieven
verder zullen opschroeven. Met als
gevolg dat de verschillen tussen
goedkope en dure gemeentenalleen
nog groter worden.
Zo lang als de onroerend-goedbelas-
ting bestaat zijn er problemen ge-
weest omdat de tarieven steeds ver-
der de pan uit rezen. Vanaf 1990
wordt het er niet beter op als de ge-
meenten de OGB net zover kunnen
opschroeven als ze willen. Het ver-
dwijnen van deze wettelijke limiet
is het verrassende resultaat van de

parlementaire behandeling van het
OGB-wetsvoorstel.
Maar er dreigt op de lange termijn
nog een ander effect door het ver-
dwijnen van de OGB-limiet. Het
Rijk kan ongehinderd doorgaan
met het verschuiven van taken naar

■ gemeentenen met het korten op de
uitkeringen aan diezelfde gemeen-
iten. Toekomstige kabinetten genie-
ren dan 'de eer' van belastingverla-
| gingen, maar gemeentebesturen
worden daardoor gedwongen nog; sterker te bezuinigen of de OGB
sterker dan ooit te verhogen.

Nieuwe eis
De onroerend-goedbelasting be-
staat uit een eigenaren- en een ge-

bruikersheffing. Eigen-woningbe-
zitters betalen beide heffingen,
huurders alleen het gebruikersdeel.

De nieuwe wettelijke regeling
schrijft voor dat het eigenarentarief
maximaal 125% van het gebruikers-
tarief mag bedragen. Binnen de
voorgesteld overgangstermijn van
vijfjaarzal een aantal gemeenten de
eigenarenheffing moeten verlagen
dan wel de gebruikersheffing moe-
ten verhogen om aan dezeeis te vol-
doen.

Ook nieuw is de regeling dat ge-
meenten alleen. voor eenvoudige
woningen tot een waarde van

’ 21.000 vrijstelling van de gebrui-
kersheffing mogen verlenen. Dat
heefttot gevolg dat in 32 gemeenten

die nu nog een hogere grens hante-
ren, enkele tienduizenden huishou-
dens na '89 voor het eerst OGB moe-
ten gaan betalen. In Limburg is dat
het geval in de gemeenten Eijsden,
Heerlen en in Heel en Panheel.

De Consumentenbond zal, zolang
de huidige wettelijke limieten gel-
den, overschrijdingen blijven signa-
leren en adviseren over het nemen
van stappen tegen te hoge aansla-
gen. In deKonsumentengids van fe-
bruari tevens een overzicht van de
standvan zaken over de belastingja-
ren 1986, '87 en '88. Vooral van be-
lang voor lopende bezwaar- en be-
roepsprocedures.

ming van dit type zijn twee electri-
sche kits van 75 Watt nodig.

Voor meer informatie: Importeur
Hirondel International BV te Son,
® 040-835050.

Tuinwagen
Met de 'Garden trolley' zijn alle
tuingereedschapen en een afvalzak
steeds bij de hand bij werkzaamhe-
den in de tuin. Na gedane arbeid
wordt het wagentje met alles erop
en eraan zo in de schuur opgebor-
gen.

Het wagentje heeft zeven insteek-
houders voor het lange gereed-
schap, een aparte ruimte voor schop
of spade, een brede tas voor het klei-
ne gereedschap en een ophang-
plaats voor een normale vuilniszak
voor het tuinafval.
Het wagentje is vervaardigd van ge-
galvaniseerd staal, weegt 7/2 kg en
is voorzien van twee kunststofwie-
len met terreinprofiel. Een ideaal
geschenk voor de enthousiaste en
efficiënte tuinier(ster). Voor de prijs
van ’ 149,- te bestellen via Handy
Post, Antwoordnummer 1500, 5660
WD in Nuenen.

, .«.en r.*it fj Cowbinatie van smaakvolle accessoires
cte serie 'Prima Nova' in de kleur 'Camee'
\ ijanitairserie 'Corfu' geeft de badkamerets extra's

Bouwen en milieu
Op woensdag 22 februari aanstaan-
de vindt er in het MECC te Maas-
tricht een symposium plaats met als
onderwerp 'bouwen en milieu. De
organisatie is in handen van Stone-
wood-Beek, een adviesbedrij f van
de 46-jarige Hub Steinbusch in
Beek.
Inleiders zijn onder andere Maas-
trichts wethouder J. Wevers, ir. J. de
Leeuw van de Novem in Utrecht,
wethouder ir. Chr. Zydeveld van
Schiedam, bouwfysicus ir. J. Cau-
berg, architect ir. J. Kristinsson in
Deventer, voorzitter H. Debie van
de wijk Margrietstraat/Oranjesingel
te Beek en H. Flapper van Bouw-
groep Nelissen van Egteren in Am

Agenda beurzen
en congressen

hem.
Deelnemers aan het symposium
(kosten 145 gulden, exclusief BTW)
kunnen kontakt opnemen met Sto-
newood, telefoon 04490-78373.

Domolechnica
Van maandag 14 tot en met vrijdag
17 februari vindt in Keulen een in-

ternationale huishoudbeurs plaats.
Meer dan 1.100 bedrijven uit bin-
nen- en buitenland nemen aan deze
beurs deel.
Het aantal deelnemende Neder-
landse bedrijven is 38.

SEV-congres
Op woensdag 5 april vindt in de

Congreszaal van de Jaarbeurs in
Utrecht een congres plaats met als
thema: 'Huurders en verhuurder in
de jaren negentig.
Dit congres wordt georganiseerd
door de Stuurgroep Experimenten
Volkshuisvesting (SEV)
Aanmelden is mogelijk RO-
STRA, antwoordnummer 93294,
2509 WB 's-Gravenhage, « 070-
-245438/245439.
De SEV organiseert eveneens een
aantal regionale studiemiddagen
met als thema: 'Beheren met bewo-
ners. Deze middagen vinden plaats
in Utrecht op donderdag 6 april, in
Eindhoven op donderdag 13 april
en in Zwolle op donderdag 20 april
as.
Voor meer informatie: @ 070-
-245438/245439.
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KERKRADE-CHEVREMONT-Toupsbergstraat: voormalig win-
kelpand - gedeelteli|k verbouwd (niet afgebouwd) - met woon-
hjimte. Achterstallig onderhoud Ind. o.a. vier kelders, winkel-kan-
toorruimte; woonkamer, keuken, drie slaapkamers, zolder. Prijs:

’ 69.000,- kk.

NIEUWENHAGEN: uitstekend onderhouden en gerenoveerd
woonhuis met gas-c.v., berging en grote tuin. Achterom bereik-
baar Ind oa. Souterrain: provisiekelder. parterre: woonkamer,
'eetkeuken met eiken aanbouwkeuken met apparatuur. 1e verdie-
ping: dne slaapkamers, betegelde badkamer. 2e verdieping: vaste
trap. hobbykamer met dakkapel (mogelijkheid 4e slaapkamer).
Aanvaarding: in overleg. Koopprijs: ’ 98.000- k.k.

EYGELSHOVEN: rustig gelegen_ vrijstaande bungalow met olie-
cv., garage en tuin. Ind.0.a.: kel-

' ,-*# 1 ~^_ jM der, hal met travertinvloer, woon-P|Wf Ja kamer/keuken met parketvloer.
■H open haard en eiken keukenin-
■ stallatie met apparatuur, bijkeu-

B^^ ken, twee slaapkamers met par-
.jaa*a*ti ketvloer, badkamer met douche.

■"■"■"■"■"'■^■^■"■," Vraagaprijs: ’ 169.000-k.k.
EYGELSHOVEN: totaal ge-
renoveerd hoekwoning met

" , ruime berging en tuin. Ind.:
I Provls,ekeWe'. L-vormige

j—W woonkamer, ruime keuken.

-^ Ji^\ *mm-~—*t*m toilet en badkamer met dou-L£***SHSSSK' **% .^mSmi che en vaste wastafel, drie
tm. ■ ■ slaapkamers, vliering, mooie

_^Mt imËÊ^m I *u'n' ror,dom rolluiken GoedB geïsoleerd. Prima staat van
l^Bsa^B^^o^a,i,B,B,B,B,B,^^B*B*B*B*B*"B*"i onderhoud. Aanvaarding in
overleg. Vraagprijs: ’ 105.000,- k.k.
EYGELSHOVEN: aan de buitenrand gelegen halfvrijstaand woon-
huis met gas-c.v.. twee garages en grote zijtuin, groot terras en
max privacy (totale perceelsoppervlakte ca. 1050m 2); directgren-
zend aan groot wandelgebied. Dubbele beglazing, rolluiken, goed
onderhouden Ind. 0.a.: kelder, woonkamer met open haard, keu-
ken met eencomplete keukeninstallatiemet apparatuur, serre, vier
slaapkamers, badkamer met o.a. ligbad en douche, zolder. Prijs:

’ 179000-kk.
EYGELSHOVEN: prima haltvrij-

aajl staand woonhuis met gas-c.v.,
Jt if^^^H I tuin en berging. Ind.: grote kel-

Njïfe I I der. ruime entree met toilet,
E flb***H I sfeervolle woonkamer ca. 44 m 2,

"4 ■**, itT^^V^^^n^V keuken met diverse apparatuur,■tal BrtS '" II dne slaapkamers, badkamer met
Hll I douche, ligbad en 2e toilet. In
HJasjjajafll I 1988 totaal verbouwd Aanvaar-

r ding in overleg. Vraagprijs:

’ 109.000,- k.k.
EYGELSHOVEN: tussengelegen woonhuis met grote tuin. Ind.
0.a.:keuken met tuincontact, douche, toilet, berging, woonkamer,
twee slaapkamers, mogelijkheid voor een zolder. Redelijk onder-
houden Rondom voorzien van rolluiken. Aanvaarding in overleg.
Vraagprijs: ’ 85.000- k.k.

HEERLEN - hartje stad (hoek r*«utzanbargatraat-Oran'a
Naaaaustraat): fraai appaitomentaTOOmplex mat winkel/kan-
toorruimte an 18 wooneenheden Eigen parkeergarage mat
borging in hot souterrain. Van hieruit bereikt man mot do Mt da
woonvordieptngen. Ind. o.a. woonkamer, koukon, twee slaap-
kamers, badkamer on gas-c.v. Koopprijzen vanoren van

’ 160000.- v.o.n. tot ’ 178.000,-v.o.n.

HEERLEN: direct grenzend aan het winkelcentrum. Ruime hoek-
woning met gas-c.v.. garage, berging en tuin. Ind. 0.a.: diverse kel-
ders, woon- eetkamer met open haard, keuken met een keukenin-
stallatie met apparatuur. 1e verd.: drie slaapkamers, badkamer,
toilet 2e verd.: drie zolderkamers, zolderberging. Vraagprijs:

’ 155.000- k.k.
HEERLEN-Zuid (Heerlerbaan): rustig gelegen woonhuis met gas-
c.v . berging entuin (zuiden). Muren en dak zijn geïsoleerd, dubbe-

] Ie beglazing. Ind. 0.a.: woonkamer, keuken met een goed uitge-
[ voerde keukeninstallatie met apparatuur, vier slaapkamers, badka-

mer met ligbad en 2e toilet. Vaste trap naar zolder. Koopprijs:
\ ’ 145.000.-k.k.

' HOENSBROEK: in centrum gelegen appartement opde 3eetage.

' Ind. 0.a.: berging, woonkamer, keuken, douche, twee slaapka-

' mors. Gedeeltelijk dubbele beglazing en kunststof kozijnen. Aan-
vaarding direct. Vraagprijs: ’ 57.000,- k.k.
HOENSBROEK: ta huur goed gelegen woonhuis met ruime in-
pandige garage, gas-c.v., en tuin. Ind. 0.a.: T-vormige woonkamer,
keuken, dne slaapkamers, badkamer. Huurprijs / 900,- per
maand
HOENSBROEK: goed onderhouden tussenwoonhuis met gas-
c.v., berging en zeer grote achtertuin. Ind. 0.a.: betegelde hal,
woonkamer mettegelvloer in openverbinding met keuken, 3 ruime
slaapkamers, betegelde badkamer, zolder via vliezotrap. Aanvaar-
ding n.o.t.k. Koopprijs: ’ 110.000- k.k.

KERKRADE-Holz: halfvrijstaand
Jl^oajJL voormalig winkel/kantoorpand

a9a*l ~ met 9rote garage magazijnruim-
iS **- te. Voor vele doeleinden ge-nschikt. Ind. 0.a.: Souterrain: di-

verse kelderruimtes. Parterre:
winkel/kantoorruimte, keuken,,
toilet. Io verdieping: woon- eet-
keuken, badkamer. 2e verdie-
ping: twee slaapkamers, zolder-
ruimte. Vraagprijs: ’ 175.000-
-k.k.

KERKRADE: rustig gelegen woonhuis met tuin, gas-c v., berging
en carport. Ind.: entree, toilet, openkeuken met aanrecht, woonka-
mer met parketvloer, stookplaats en tuincontact. 1e verd.: drie
slaapkamers, badkamer met ligbad, vaste wastafel en 2e toilet.
Vaste trap naar zolder alwaar vierde slaapkamer en berging. Mu-. ren en dak zijn geïsoleerd. Bouwjaar 1978. Aanvaarding in overleg.
Vraagprijs: ’ 115.000-k.k.

fjfjffjirriil—| KERKRADE: tussengelegen ca-
* fé-woonhuis met gas-c.v. en tuin.

d2s,»*L'' SSüStac. Ind. o.a. kelder, caféruimte, toi-
fSjsp««,,,»,««i^2j^^^jßL lettengroep, garderobe, keuken,

TB^*^S badkamer. 1e verd.: L-vormigeJC^sjjjaa^LL—J| j woonkamer, twee kamers. 2e
I verd.: drie zolderkamers. Vraag-

RhMHHUII KERKRADE: in rustige woonwijk
gelegen woonhuis met gas-c.v.,

tuin en aparte garage. Ind. entree met toilet, woonkamer met ge-
deeltelijk open keuken, berging, drie slaapkamers, badkamer met
ligbad, vaste wastafel en 2e toilet. Vliezotrap naar beschoten en
begaanbare zolder. Geheel geïsoleerd. Goede staat van onder-
houd. Aanvaarding: in overleg. Prijs: ’ 129.000-kk

KERKRADE: prima onderhou-

adenwoonhuis met gas-c.v. en
garage (in achtertuin). Ind. o.a.
betegelde hal, toilet, ruime
woonkamer met tegelvloer en
schoonmetselwerkwand, ged.
open keuken, 3 ruime slaapka-
mers, grote badkamer met o.a.
ligbad. Mooie zolder. Aanv.
n.o.t.k. Koopprijs: ’ 120.000-
-k.k.

I NIEUWENHAGEN: goed gelegen
I halfvrijstaand woonhuis met gara-

io» I ge, tuin en gas-c.v. Ind. o.a. prov-
I kelder, royale L-vormige woonk.,

JÉH £ dichte keuken, bijkeuken, 3 slaap-
MM *f**^ kamers, badkamer, zolder bereik-

t^j baar via vaste trap, 4e slaapkamer.
■1 I Rondom isoglas. Goed onderhou-
mmL^MÊÊtÊf^ll^ den Vraagprijs: ’ 135.000- k.k.

SCHAESBERG: vrijstaande bungalow met gas-c.v., ruime in-
pandige garage (twee auto's), grote tuin (1440 m2) met groot
zonneterras. Blijvend rustig gelegen. Ind. o.a. royale hal (ca.
20 m2), ruime living met open verbinding naar de verwarmde
serre(ca. 67 m2). open haard. Eetkeuken, bijkeuken, kantoor-
werkruimte Ouderslaapkamer met badkamer, drie slaapka-

mers, saunaruimte met douche e.d., hobbyruimte. Dubbele
beglazing. Prijs: ’ 455.000- k.k.

SCHAESBERG: vrijstaande bungalow met gas-c.v. in bosrijke om-
geving. Totale perceeloppervlakte ruim 1500 m 2Ind. L-vormige
woonkamer met parketvloer en openhaardpartij, keuken een aan-
bouwkeuken en apparatuur, drie slaapkamers, badkamer. Souter-
rain: twee goed uitgevoerde hobby- kantoorruimten. Garage. Prijs:
f 329.000- k.k.

A SCHAESBERG: hoekwo-
Jm ning met tuin en gas-c.v. Ind.

Js*atrHfli Uni B °'a' en,ree me, '°''e'> woon-

H^^^^^P^nfl open keuken. 1e verd.: twee
jaslaapkamers, badkamer met
I douche, vaste wastafel enI aansluitpunt 2e toilet. Vaste
I trap naar de zolder met der-
I de slaapkamer en berging.

prima geïsoleerd. Kleine
achtertuin. Goed onderhouden. Aanvaarding in overleg. Vraag-
prijs: ’ 117.500-k.k.
SCHAESBERG: nabij winkelcentrum en tegenover plantsoen ge-
legen prima onderhouden tussenwoning met gas-c.v. en aange-
bouwde woonkamer. Ind. o.a. geheel onderkelderd (ook van bui-
tenaf bereikbaar), woonkamer met parketvloer (totaal ca. 42 m2).
open keuken met eiken installatie met apparatuur, drie slaapka-
mers, betegelde badkamer, geheel voorzien van kunststof kozij-
nen met dubbele beglazing. Spoedig te aanvaarden. Koopsom:

’ 109.000-k.k.

SCHAESBERG: vrijstaand, modem woonhuis met gas-c.v.,
bedrijfs- en kantoorruimte met gas-c.v.en tuin. Ind. woonhuis:
sout.: twee kelders. Part. royale hal, ruime woonkamer, eet-
keuken met apparatuur, bijkeuken, studeerkamer. 1e verd.
vier slaapkamers, badkamer, bergzolder. Ind. bedrijfsruimte:
twee kantoorruimten, toilet, doucheruimte, werk- magazijn-
ruimte (totaal ca. 110m2). Prijs: ’ 365.000,- k.k.aSCHAESBERG: rustig gelegen

hoekwoning met gas-c.v., ber-
ging entuin (op hetzuiden gele-
gen). Uitstekend onderhouden.
Muren en dak zijn geïsoleerd.
Gedeeltelijk dubbelebeglazing.
Ind. o.a. woonkamer, keuken,
drie slaapkamers, badkamer,
zolder. Vraagprijs: ’119.500,-
-k.k.

VALKENBURG: prima on-
-w IJm I derhouden sfeervol heren-
ig **'* Jsr in huis met c.v.-install. Ind. ves-l\jok | tibule, hal met fraaie trappartij
BP^* _i«. égk i (glas-in-lood), L-vormige

I» ut --■* - woonkamer 70 m2, schuif-
i deuren en oudeiken parket-

-*m!r vloer, woon-/eetkeuken, di-
B* verse kelders, 5 ruime slaap-

kamers, badkamer, toilet, zol-"H HHBHa^HHE— der. Het pand is bijzonder ge-
schikt als kantoor-praktijkpand Vraagprijs: ’ 285.000,- k.k.
Aanv. n.o.t.k. 1

Taxaties
Koop en verkoop

Hypotheken

Pickéc wt^w
makelaardij bv

NVM van Itersonstraat 15, postbus 31 193, 6370 AD Landgraaf
' "** Ook '" zaterdags geopend van 9.00 lot 17.00uur.

E-«r\ te koop
EN, Oliemolenatraat 40 SUSTEREN, Looierstraat 12 . PUTH-SCHINNEN, Onderste Puth 50
rafl|oj*nr*ol*rTnr r>J*ir*a«*ttl Rustig in jonge woonwijk gel. halfvrijst. Aan rand van bebouwde kom gelegen

S^^fmJf I woonhuis met garage, cv en mooie ach- groot halfvrijst. woonhuis met cv, gara-. Ml tertuin. Ind.: hal, L-vormige woonkamer ge. kelder engrote tuin ± 700 m2. Ind, r.
Jm met parketvl. en moderne keuken m. app. hal, kantoor, r. woonkamer ±36 m2met

Verd.: 3 slaapks., ruime badk. m. ligbad, tegelvl. en open haard, leefkeuken, serre.
'. tE dubb. wasbak &2e toilet. Vaste trap naar 1e verd.:overi, 5 slpks. 2e verd: overl, 3

zolder, waarop 4e slaapk. & berging. Op- slpks., 2 badkamers. Vr.prijs ’ 139.000-
-timale isolatie. Luxe en degelijke afwer- k.k.
king. Vr.prijs ’ 159.000- k.k.

STEIN, Tiliaatraat 2 SPAUBEEK, Hobbelrade 134
ikxatie 5 min centrum met blij- Uiterst modern vriisiJj"%*Jt\ 'm- kelder Uniek vrijst. landhuis oc««< om2grond
uitzicht op park etc Vrijst. villa 8n siertuin. Opn«|fVv»v lnd : r hal- m. prachtige siertu^rlftV. dubb ga-

ge, tot. oppervl. ca. 800 m2. Ind.: woonk TiaïC^lV^0 keuken m alle rage, hobbyru^%l»AW.« enz. Beg.gr:
voon- zitkamer 40 m2, keuken, aPP■" bi|k>|V"o , badk Luxe en deg. af- woonk. cp-oJY^jik.-keuken m. mod.
i, kelder. Verd.: 4 slaapks., vaste werking. \., prijs ’ 279.000.-k.k. inst., 4 s*\^V -*c badk. Luxe en deg. af-
otebepl. & beschoten zolder met werking, .prijs ’ 425.000-k.k.
roekamers Prijs ’ 279.000-k.k.

BEEK, Stationsstraat 28
Jen Hoekstraat 38 *oa«aß*.st woonhuis met garage, kelder. MB^TIWWPIWPP'M
rote tuin. Tot. oppervl ± 750 m 2 m\i^^&^^^mm\Jï^^m\ B^k_^^o*>*\. É-al. woonkamer ± 50 m2, ruime B^ffrirffiTTn" ÉmW\ lh_A JÈL
in, bijkeuken. Verd.: 3 slpks.. WkÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊmWrw VrlT*****J

i douche R. zolder Vr prijs B~' f- Il n rSfll

I, van Itteraonatraat 33 «^—* «. 9
nde woning geheel onderkel- ■KX'l'i^'flcv. en tuin. Ind.: hal. r. L-vormi- BPÏPffIMfIWSMia'BB Vrijst. landhuis met mooie tuin, geh. on-
ikamer ± 33 m 2met tegelvl., derkelderd en cv. Ind.: hal, L-vormige
(l keuken met nieuwe aanb. inst. woonkamer, zitkamer, mod. keuken, 4
r. slaapks., badk Het pand is in slpks.. badk. m. ligb. Vr.prijs ’ 259.000-
-aat van onderhoud en voorzien k.k.
Ihouten kozijnen met dubb be-
en nieuwe electra etc. Prijs

RÏinoudEvan Gelderstraat 18 AR^V^OT8* "f'neewefl 3
Perfect onderhouden halfvrijst woonhuis Deg. gebouwd geh.vrijsL woonhuis met

, Ganaboek 57 met cv, garage, berging en tuin op 't zui- £*/"■ kek-er en berging. Oppervl. 433 m2.

I woonhuis met zonnige privé- den. Tol oppervl. 350 rti2. Ind. r. hal, '«-: **■ '■ w°°nkame;' kan,oor' "?,keu-

w. Ind, hal, L-vormige woonka- doorzonkameV moderne aanbowukeu- k«n met aanbouwkeuken en app., bijkeu-
parketvl.. mod. opeTkeuken, 2 ken m alle app. Verd, 3r. slaapks.. nieu-
lapks.. badk m douche Verd, we badk. m. ligb.. 2etoilet etc. Spouwm.i- **P n- "*>6' "»t mog. v. 2 slaapks Ged
d7zolder met ruimte voor 2 solatie. alum. kozijnen met dubb. begla- ?**»" Sf*6*" v v rollulken Vr Pr"s
is ’ 139.000- k.k. zing. Vr.prijs ’ 139.000,-k.k. ’ 189.000-k.k.

mmr MARINUS KRIJNTJES
PJIT beëdigd makelaar & taxateur o.g.

Ik Kummenaedestraat 72, 6165 BK Geleen. Tel. 04490-51544

i

De Stichting Interrelatie
helpt u op weg naar een
juistepartner. Erkend door
Raad van Toezicht. Duizen-
den ingeschreven partner-
zoekenden. Persoonlijke
bemiddeling. Partnerkrant
met duizenden ingeschre-
venen. Ontmoetingsavon-
den en reisprogramma's
voor alleengaanden. Neem
vrijblijvend kontakt met
ons op voor meer informa-
tie of afspraak mevr. Kley-
nen, Heerlen, 045-753751 of
mevr. Visschers, Kerkrade,
045-442873. STICHTING
INTERRELATIE.
J.man, 36 jr., gesch, zkt.
langs deze weg ser. ken-
nism. met jonge VROUW.
Alleen ser. br. worden be-
antwoord o.e.r. br.ond.nr.
SB 049 LD, Fr. Erenslaan 4,
6371 GV Landgraaf.
Alleenst. ongeh. heer, 53 jr.,
enigszins rustig huiselijk
type, z.k.m. Degripvolle
VROUW uit gew.gd. mil..
voor een relatie met inhoud
en toekomst. Br.ond.nr. HÉ
092 LD, Geerstraat 5, 6411
NM Heerlen.
Zaterdag 11 februari gezel-
lige dansavond voor AL-
LEENSTAANDEN, in café
The Corner, Sittarderweg
114, ' Heerlen. Aanvang
20.30 uur. Bewys verplicht.
Het bestuur.
Man, 47 jr.,zoekt kennisma-
king met leuke VROUW
(40-47 jr.).Ik ben in het bezit
van vast werk en een auto,
om een vaste relatie op te
bouwen. Br.ond.nr. KEO79
LD, Markt 42, 6461 ED
Kerkrade.
J.MAN, 28 jr. HBO-niveau,
in bezit van vast werk en
auto, houdt van gezellig-
heid en plezier in het leven,
zkt. ser. kennism. m. een
leuke vrouw, 25-30 jaar,
voor een goederelatie. Br.
m. foto op crew. retour o.
nr. HK 690 Limburgs Dag-
blad, postbus 3100,&01 DP
Heerlen.

Partner Consult
Adviesbureau v. partner-
keuze Zuid-Nederland.
HBO/Acad. of vergelijk-
baar niveau.

Postbus 443, Heerlen

Ho^Kjl O*** «Jj

M. Schiks, 045-740088

Met zn tweeën is toch fij-
ner dan alleen. Zoeken
kost tijd en moeite. Laat dat
aan ons over, dat is ons
vak. Infobrochure.
ALLEENSTAANDEN,
werkgroep 't Guliks Hoes,
hoek Agricolastraat-Opho-
ven I, Sittard, organiseert
iedere zondag een dans- en
contactavoncf. Bewijs ver-
plicht. Inl. 04490-42064 of
47962.
Nette charm. vrouw, zacht
karakter, 59 jr., zoekt ken-
nism. m. nette HEER. Brie-
ven met foto o.e.r. ond.nr.
SI 639 Limburgs Dagblad,
Baandert 16, 6136 ER Sit-
tard.
Jongeman 23 jr. zoekt lief
donker type MEISJE, 18-20
jr.Br. m. foto onder nr. 348
L.D. Rumpenerstr. 81, 6443
CC Brunssum.

P^a^^v-^t* a****ia«aaJ| UflOs fivjlw aCIIW makelaardij onroerend goed- sittard maastnchthoenen M*(

"■=—*-" t> ■ ' ■ — ~tr^^m^^j
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HOENSBROEK/BRUNSSUM.Akerstraat H HEERLEN,Dr. Cl. Moulomonatraat H PUTH, lionoatraat !£Goed gelegen, halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. Rustig gelegen. nalfvr. woonh. met cv., garageen tuin. Rustig gel., vnist woonh. met cv.^arage en tuin-J is
Ind.-2 tekters. Beg. grond: ruime entree, cv.-ruimte/ Ind.: halm* toilet, L-vorm. woonkr. (± 36rn2), keuken, opp.: 285 mMnd. 0.a.:woonkr. met openhrd, keu*» rn,,
berging. 1eVerd~keuken, hobbyruimte, woonkr. (± 35 leVerd.:3slaapkrs.,badkr.metligbad,v.w.,2etoilet.2e slaapkrs badkr. met ligb v.w. en 2e toilet, yast" et)
m 2) toilet 2e Verd.: 3 grote slaapkrs., badkr. met ligb., Verd.: vaste trap naar hobbykamer, c.v.-mimte. Koop- naar zolder met ruime hobbykr. Aanv.: i.o. vraair,
v.w.en2etoilet.Aanv.:direct.Prijs:/145.000.-k.k. prijs/160.500,-v.o.n. (bijdrage ’ 6.500.-volgens pre- ’ 189.000-k.k. «8

mie-C-regeling). «i
PUTH, Margrietstraat l j

BRUNSSUM, Gretkenstraat H Uitst. onderfv, halfvrijst. woonh. metcv., garagee"')v«
Rustig gelegen,modem verbouwdwoonhuis metcv.en HEERLEN, Eikandorwog H Ind. o a.: woonkr. met open hrd en parket, keuWJ 'tuinfnd ■ kelder, hal, luxe keuken, woonkr. met open Goed gelegen winkelpand met 2 appartementen. Ind. slaapkrs., badkr. met ligb., v.w.en 2etoilet. Aanv.»* «n
haard en schuifpui, toilet, bijkeuken, 2slaapkrs., badkr. 0.a.: Sout.: geheel onderkelderd. Beg. grond:winkel (± dig. Vraagprijs: ’ 178.000,-k.k. de
mot ligbad, douche, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: 2 80 m 2), kantoor. 1e Verd.: app.: hal, woonkr., keuken, rjc
slaapkrs.,borging.Aanv.:i.o.Prijs:’ 118.000,-k.k. slaapkr., badkr. 2e Verd.: app: hal, woonkr., keuken, PUTH,BovensteiPuth ~„ IDeslaapkr badkr Aanv.: i.o.Prijs n.o.t.k. Rustiek gel., goedonderh.,vnjst. boerdenj metc.Vj. «:

der, schuur, tuin, weiland en mooie binnenp» tei
BRUNSSUM, HotAmbacht H Percopp.: 5.000 m 2. Ind. 0.a.: 2 woonkrs., keuken De
Goed gelegen, halfvrijst. woonh. met cv. en tuin. Ind.: HEERLEN, Oetoonatraat H keuken,ssla^krs.,2badkrs.He*r*andmoet^*3Ql
kelders, entree mettoilet en fonteintje, woonkr. metpar- In centrum gelegen luxe appartement met garage en binnen gezienworden.Aanv.: i.o.Kooppnjs: ’ Z9*>-**r -.
ketvf. en open hrd,keuken, overioop, 3slaapkrs., badkr. berging. Ind.: ruime hal, woonkr. met groot balkon, mo- k.k.
met douche, ligb. en v.w. Zolder. Aanv.: i.o. Prijs: domo keuken, badkr. met ligb., slaapkr. Aanv.: i.o. Pnjs

„ ûl„„^„
, _ __ .

/135.000,-k.k. n.o.tk. SCHINNEN, Mgr. Savelbergstraat *»>' Opgoede standgel, vnjst. bungalow met cv., bero"-
BRUNSSUM, Horizonstraat H en royale tuin. Percopp.: 840 m 2. Ind. 0.a.: L-yor^
Prima gelegen tussenwoning met berging en tuin. HEERLEN,Pappersjans H vingl grote woon-eetkeuken en badkr., 6 slaapw*^
Ind.-kelder. Beg.gr.: hal, toilet, woonkr., keuken. 1e Goed gelegen app. met cv., berging en parkeerplaats, pand isvoor div. doeleir>den geschiktzoals praktij".
Verd "Sslaapkrs badkr. met ligb. en v.w. 2eVerd.:vas- Ind.: hal, toilet, woonkr. met balkon, open keuken, 3 toor.Aanv.:i.o.Vraagpnjs:/319.000,-k.k.
tetrapnaarzolder.Aanv.:i.o.Prijs:/88.000,--k.k. slaapkrs., hobbykr., luxe badkr. met ligb., v.w., 2etoilet.

Aanv.: 1.0. Vraagprijs: ’ 93.000,-k.k. SITTARD(Kolloborg) I-p
BRUNSSUM Maastrichterstraat H Op 1e stand gel., vnjst. bungalow met cv., >"P flfjl
Goed gelegen, halfvr. woonhuis met cv., berging en HEEHLEN, St. Franslscusweg H souterrain met compl. inger. herinrichting, roy.
tuin. Ind.: o.a. entree, woonkr. met parketvt. en open Nabij centrum goed gelegen woonh. met cv., berging en terras o.h. zuiden en tuin. Percopp.: ca 720 "JË(k
hrd luxekeuken met app., toilet, waskeuken. leVerd.: tuin. Ind.: kelder, ruime entree, woonkr., keuken. 1e 0.a.: royale living m.orjen haard, luxe.keukenmeiw*j**M
2 slaapkrs 2e toilet, badkr. met douche en v.w. 2e Verd.: 3 slaapkrs., badkr. metdouche, v.w. en toilet. 2e slaapkrs., mod. badkr. met ligbad, dubb. v.w., bk>»|
Verd.: vastetrap naar 3eslaapkr. en bergzolder. Geheel Verd.:vaste trap, 2 mansardekrs., grotezolder. Vliering, let.Aanv.: i.o.Prijs: opaanvraag. »*L.
verkeert in urtstst. van onderhouden isvoorzien vanrol- Aanv.:i.o.Prijs:/ 115.000,-k.k. ■ . "_„
luiken Aanv ■i o Priis- n o t k SITTARD,Paat Verbeekstraat ,■"■

HOENSBROEK, Nieuwenhuls H Rustig gel., halfvrijst. woonh. met aanbouw, cv.,',
BRUNSSUM,Touwslager "> H Uitst. gelegen patiobungalow met cv. en garage. Ind.: ders, garage voor 2 auto's, carport en tuin Ind- Je
Rustig gelegen woonhuis met cv., carport, berging en ruime hal, toilet, L-vorm. woonkr., keuken met app., 3 woonkr., waranda, moderne keuken, toilet, 3 slaaf**i
tuin IntT hal. toilet, woonkr., keuken met app. (beg. slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w., cv./wasruimte. Het badkr.,zolder.Aanv.:i.o.Vraagprijs:/148.000,-*-*- M
grond geheel voorzien van plavuizenvloer). 1eVerd.: 3 pand isvoorzien van dubb.beglazing enverkeert in goe- Jq]
slaapkrs., badkr. met douche en v.w. 2e Verd.: zolder. de staat van onderhoud. Aanv.: i.o. Kooppnjs: Stem, Secr. Stragenstraat >

Hetgebeel verkeert in uitst. staat van onderhoud en is ’ 167.500-k.k. Halfvrijst. woonh. met cv. kelder, garage, ean*- 1
geïsoleerd.Aanv.: i.o. Prijs:’ 125.000,-k.k. m tuin. Ind. o a.: L-vorm. woonkr. met open naard, IWJ \"^ JABEEK,Dorpstraat S met app., bijkeuken, 3 slaapkrs., badkr. met Ik-W" r
ECHT-HINGEN,St. Joosterweg S Monumentale 18e-eeuwsevilla, gebouwd in Lodewijk v.w. Aanv.:i.o. Vraagprijs: ’ 149.000,-k.k.
Rustiek gel., uitst. onderh., vnjst. woonhuis met cv., XV-en XVI-stijl, ontwerp van Dr. Cuypers. Met cv., kei- ____, _ . .. ld
aanbouw,kelders, grotegaragegeschikt v. 2 auto's,car- der, bijgebouwen. Ind. 0.a.: beg. gr: royale hal, 4 ka- SUSTEREN, Bernhardlaan
port entuin met veel privacy^Percopp.: 1810 m 2. Ind. mers. Verd.: 4 slaapkrs.. badkr. Aanv.: i.o. Prijs op aan- Op goede standgel.,vnjst. woonh. metcv., aanbov*, ijj
ca.: L-vorm. living, luxe keuken met app., bijkeuken, vraag. tuin. Percopp. 420 m 2. Het pand is geschikt voo< ;e
berging, 4 slaapkrs., mod. badkr. met ligb., douche, 2e praktijk kantoor. Ind 0.a.: woonkr, luxe keuken
toilet en 7W!Tzoldor. Aanv.: n.o.t.k. Vraagprijs: lOJMMEl*Termaar,T*ondatraat H app., kantoor, hobbykr., werkplaats, bergir*, «It
f 227 500 -k.k Rustig gelegen halfvr.woonhuis metcv., garageentuin. slaapkrs., mod. badkr. metligbad, v.w., 2etoilet,v*. Ind.:hal, toilet, Z-vorm. woonkr. met openhrd, luxe keu- Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’195.000,-k.k.
SLEK-ECHT, Haeselaarsweg S ken met app. 1eVerd.: 4 slaapkrs. waarvan 2 met bal- ha
Uniek gel., goed onderh. landh. met garage, honderen- kon, badkr. met ligb., douche,v.w. en2etoilet. 2eVerd.: VOERENDAAL, Elckhovenstraat f.
nen paardeboxen enweilanden (ca. 5800 m 2), centrale vaste trap naar hobby-/slaapkr., cv.-ruimte. Aanv.: i.o. Rustig gelegen, halfvrijst. herenh. met cv., garasi i,
ligging t.o.v. Eindhoven, Maastrichten Heerlen. Ind.0.a.: Prijs:/175.000,-k.k. tuin (perc.opp. ca. 300 m 2). Ind.: hal, toilet,L-wtJ *<
L-vorm. living, grote keuken, 4 slaapkrs., werkkamer, (ca. 43m**),keuken metapp. 1eVerd.:3 mimestaar J{
luxe badkr met dubb. v.w, douche, ligbad, bidet en 2e ÜBACH OVER WORMS, Kloosterstraat H badkr. metligb., douche,v.w.en 2etoilet. 2eVerd.\
toilet, zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’335.000-k.k. Dit Bij centrumgelegen woonh. metcv., tuin (266 m 2). Ind.: trap naar hobbyzolder (6.5x9.5 m). Aanv.: direct
pand moetu gezienheboen! 2 kelders. Beg.gr.: entree, L-vorni. woonkr., ruime keu- /198.000,- k.k. 'ken met app., bijkeuken, toilet, badkr. met ligb., douche ,-■
GELEEN, Broekbeek S en v.w. 1eVerd.: 3 slaapkrs, toilet met v.w. 2e Verd.: VOERENDAAL, Hongerbeekstraat .
Uitst onderin, halfvrijst. patkvbungalow met cv., tuin- vaste trap naar hobbyzolder. Het geheel is voorz. van Primagelegen halfvrijst. woonh. met cv., garagee% oj
huisje groot zonnetenasen tuin. Ind. o.a: L-vorm. living, kunststof kozijnen, dubb. begl. en is prima onderh. Ind.: hal, toilet, L-vorm. woonkr. (ca. 42rro.keuki*' ,
keuken, 2 slaapkrs., badkr. met douche, v.w. Het pand Aanv.: i.o. Prijs/113.000,-k.k. app. 1eVerd.: 3 ruime slaapkrs., badkr. met ligbaa^
biedtveteexfrars.Aanv.:i.o.Vraagprljs:/145.000,-k.k. che, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: 4e slaapkr., i°" «

" MERKELBEEK,Belenweg S Aanv.: direct.Pnjs:’ 195.000-k.k. I
GELEEN-Aan het par* S Rustiek gel., goed onderh. vnjst. landh. met cy., dubb..
Nabij centrum, opgoede stand gelegen, halfvrijst. heren- garage,kelder, tuin en grote boomgaard (perc.opp. ca. fan hi>i> #■
huis mot aanbouw, cv., kelders, carport en tuin. 4.905 m 2); geschiktvoor div. doeleinden,zoals kantoor, JCJIUUX
Perc.opp: 465 m 2. Ind.o.a: woonkr, eetkr, keuken, ter- praktijketc. lnd.o.a.:Beg.gr.:gr.hal,royaleliving(ca.6o I
ras, 5 slaapkrs., badkr. met ligbad, douche, v.w. en 2e m 2), overdekt terras, keuken met app., 1 slaapkr. mot M.,.H»«i«.n *«'toilet,vaste trapnaar zolder. Aanv.: spoedig. Vraagprijs: garderobe, moderne badkr. 1eVerd: 4slaapkrs., groot STSÏÏtaïta"7nï£i ««„. „»i r~, h»Hvriist''E
/ ■"■OW.-*" jlri^br*,**.^.:!»^./^- %XcTZ^^£^\ïï^t l
QUTTECOVEN Karkatraat S woonkr.,keuken, bijkeuken, 4 slaapkrs., badkr. n***| (~)k^b^!^^.nletaanlx)uw,cv..k^ pHÉ ENLAAK.Raadhuisstraat S bad. v.w..bidet. Aanv.:spoedig. Huurprijs: opaanvr»-
-oeV^a>»oeTb^irKjen^tuin.Perc.opp.:3som2.lnd.o.a.: LhM .gel., goedonderh., vnjst. landlr met cv., kekler _„_„_„._,..._„,._. _. w „ --„---„.gt 1L-uöSm woonlw keuken mcl aóo bijkeuken 3 fjroto garageen toin. Perc.opp.: 715m 2.Ind. 0.a.: royale ROERlÖONl>ajAASl«EUSeh.v.d.Po«teoatraßi^ iriaaok^^adkr' tSSSr '«Aaaoprijsl «vino metopenhrd, luxe keuken, bijkeuken. 4 slaapkrs., Ruime maisofiette metcv. enberging -Indor^it??790Ó0-kk vraagpnja. bot *«{(aa^r"^t|igb taouche >vw itojlet Aa^ .:iO. PnjB ving,keuken,,4 slaapkr»., badkr. met ligbad. Huu*^ .' opaanvraag. mog. Huurprijs: ’706,63. Aanv. spoedig. ,
HEERLEN,BakkorvoM H »
Prima gelegen halfvrijstaand woonhuis met cv.entuin.

__________
Ind.: 2kelders. Beg. grond: hal, toilet, woonkr., keuken, °"bijkeuken. 1e Verd.: 3 slaapkrs., badkr. met ligbad en M^l Kvw.2eVerd.:vastetrapnaar4eslaapkr.,2beryruimten. mk 1 ;
Aanv,direct.Prijs:/145.000,-k.k. WmTA Wmm. WWm. W^U ■■ (*"

S- InlichtingenKantoor Sittard WÊSSSEI mmw I IVb#b I 1 I La» I W
H- Inlichtingen Kantoor Heerlen \£. ■ makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heen^Taxaties Verzekeringen 6131 AL sittard " rijksweg zd 35 " tel 04490-11611 _
n o. i «ra_ " " 6411 AT Heerlen " van grunsvenplein 12 ■ tel 045-713**!Hypotheken Financieringen ' r ;

' Openingstijden: werkdagen 9-17.30 uur, zaterdag 10-12u",
\ >6

1

ledere vrijdag, zaterdag, zondagen maandag dansen
voor een iets ouder publiek (vanaf 25 jaar), 's Maandags
10 consumptiebonnen voor ’14,-. Bar-dancing „De
Fontein", Schandelerboord 7, Heerlen. Tel. 045-723100.
ALLEENSTAANDEN: he-
denavond gezellig dansen
in de geheel gerenoveerde
kelderbar „La Chalet" in4Treebeek. Nu nog gezelli-ger. DJ RicharcT Chalet
Treebeek, Komeetstraat
25A, 045-211375.
Indische jongen zoekt
MEISJE om mee uit te
gaan, leeftyd 18 jaar en
ouder. Br.ond.nr. XE 080
LD, Markt 42, 6461 ED
Kerkrade.
Goed uitziende vr., 44 jr.,
spontaan, ondernemend,
zacht karakter, houdt v.
sport en gezelligh., doch
eenzaam, zkt. PARTNER
van niveau v. vaste relatie.
Br.o.nr. MA 546 LD. Sta-
tionsstr. 27, 6221 BN Maas-
tricht
J.man, 43 jr., z.k.m. leuke
VROUW. Br.o.nr. MA 547
LD, Stationsstr. 27, 6221
BN Maastricht.
J.vrouw, 36 jr., ongebon-
den, vlot, posit. instelL zkt.
man v. TREKTOCHT Zuid-
Europa m. camper of bus.
Vertrek: april (hyg. gew.).
Br.o.nr. MA 548 LD, Sta-
tionsstr. 27, 6221 BN Maas-
tricht.
ALLEENSTAANDEN-
VER. Rumperlinde Bruns-
sum. ledere zondag de ge-
zellige ontmoetingsavond
va. 21.00 uur. Geregeld leu-
ke attracties. Vr. uitn.: het
bestuur. Bewijs verplicht.
Nette j.m., 41 j., vast werk,
zkt. langs deze weg een leu-
ke VRIENDIN(tot43 j.)om
evt. samen nog iets van het
leven te genieten. Br.m.
foto o.nr. GE 823 LD, Markt
3, 6161 GE Geleen.

Antiekhandel SIMONS
biedt u een ruime keuze in
antieke meubelen en klein-
goed tegen betaalbare prij-
zen. Met service + garantie.
Donderdag koopavond.
Dorpsstraat 45a, Nuth. Tel.
045-243437. To. kerk, naast
Chinees restaurant.
Antieke
jachtkast (vitrine), wortel-
.noten vitrinekast, 2 antieke
zetels, Engelse secretaire,
keukenkast. Beuken-
boomsweg 20 Guttecoven.
Te koop SCHILDERIJ
(stilleven) van F. Foole, tel.
04490-48930.

INTERART: antiek Sim-
pelveld. Een van de mooi-
ste collecties v.h. zuiden in
strakke eiken en grenen
meubelen o.a. 1- + 2-drs. vi-
trines, eethoeken, salonta-
fels, secretaires, cylinder-
bureaus enz. Alle meubelen
puntgaafweg. eig. restaura-
tie en logenj. Irmstr. 64,
Simpelveld. Tel. 045-
-443161.

Wedden dat!!! u bij WIJS-
HOFF Antiques zeer zeker
zult slagenvoor uw antieke
meubels, klokken, kachels
etc.? Amstenraderweg 9,
Hoensbroek-Centrum, tel.
045-211976. Geopend: don-
derdag, vrijdag en zaterdag.

Antieke KEUKENKAS-
TEN vanaf ’475,-, 3-drs.
eiken kasten vanaf ’ 475-,
toogkasten vanaf ’ 975,-,
cylinder bureaus ’ 1375-,
slaapkamers vanaf ’ 1275,-.
Souren (witte boerderij bij
Makro) te Nuth. Tel. 045-
-243860.

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen:
04490-45230. Service bin-
nen 24 uur.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr. -in-
stall. defect? Garantie op de
reparatie, geen voorrijkos-
ten en korting op onderde-
len. bel direct: 045-726206.
Deelname gevr. voor star-
ten van OILCOMPAGNIE.
Goede contacten en kennis
aanwezig. Postbus
4431/5940 AA Velden.

STOELMATTERIJ ver-
nieuwt rieten-, biezen- en
rotanstoelen met gar. Tel.
045-418820.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.

, ia- GEBIT gebroken j„.
i terwijl u wacht. °°Ln a. en Moers, Streepefy;

Schaesberg. 045^1^r Voor allekoelkast- k; vriesreparaties ;e\i 'Tel. 045-441566 ojj^ n
't VOM Horeca Instituut

feliciteert
van harte alle geslaagde cursisten

vakbekwaamheid cafébedrijf.
Wilt u ook een opleiding café-restauraf 1*

of kelner/serveerster volgen, Ji
bel dan: 033-806060 of 's avonds 04104-76^

't VOM Horeca, Amersfoort-Hoogland^
■

GELEEN, Maastrichterbaan
Fraaie premie-A-woningen metkwaliteitsgarantie >

Nieuwbouwplan Maastrichterbaan, *JSg><g*- - ,
gunstig gelegen en snelen gemakkelijk /^fe~_ '24$%?^^-^êËÊ^^étL *bereikbaar, is een woonaccommodatie ;&. rt^^^L- zgn v. AC, r^S**®/*waarmee Geleen de woningzoekenden '^J^JJ^T'-&W3ifê""*'■ *?^ïar«^ Jis§!Ksw»te~^. *'op ©en aantrekkelijke manier tegemoet ndsBËms^^&'%& :"^£lLa<i "/^ÊÊÈÊÊÊÊÊ^S^&z*:***---komt. Mooie woningen, een leukplan, e^w*^ «K^ftJ*^ 's&J?Fs%jf «ÉKeen pn'ma lokatie èn een hogerijks- SEJïSSISnP !l ."-Tfc«s3r »-sfjty^**S**i*»-S«t ittbijdrage die tot maximaal’41.000- kan W^^p'-é^^^w.^^L^' *^_Z2*Lfv \| , Jgj l<

De royale, hatfvrijstaande woningen T^^È^SHW^ HÉr ' uttHTff**''' 1
hebben onder meer een woonkamer, yMf . -jzëj- - |^Sh
open keuken. 3 slaapkamers, badkamer ~~-JÏ^JJJJJJ^Jt-JJ—mmmm- " g*sjJ3fi3fi
met douche, vaste wastafel en aansluit- f\ _ ~z~£ji^{
mogelijkheid voor een tweede toilet. De _JSt"-_ 2(Ss^f
zolder is te bereiken via een vaste trap. grMtfflÉ jL 1
Na bewoning is uitbreiding met diverse mÏJi^^^^^Y^^C\. A---J fnP'fci "i ISrWlll^B WtL\voorzieningen, waaronder carport of H=% ÏjM^S, 'am^^mm^m^^tr 18/ """*" fesL^H s"**^garage, mogelijk. j*\'^B^E)eJ''l|'7 Ij Cfmtg^T^^^éSSs*
Koopprijs vanaf / 134.480,-v.o.n. '^'ï&'ÊiÊÈL "v.O^^*l^Hl^^^S 'j* **^»w
Rüksbijdrage max / 41.000,- totaal, o^* ***w*_volgens pr-A-regolmg. I -"«"¥»—Biia«Q—.^tZSUDsid Getest fraa'e o££

UfeJ DRS. RUIJTERS Nederlandse Gemeenten _fö~/ r*«W~~~~~"^^Iir~~~~~~- /
m«krti»rtijowo«widgo^-imardmaa«tricMhMri«i «Ül"^ //n ~"~—"~~— —~~ — ' /
6131 AL sittard " rijksweg zd 35-tal 04490-11611 _, n

_
c„nAC . _ b^—o / fW0"!"4"* aan.. "~~~~~~~—-—_ /T^ Te). 077-541945,de heer Boon ’ Ons. Fluijte^* ~~ /

né 18.00 uur 04490-26299. de heer Lemans né 18.00 uur: 04766-23966 Ned. Ge
"'er5' o/



Tabel voor de week van «-
maandag 30 januari 1989
t/m zondag 5 februari 1989

en het research- en ontwikkelings-
fonds van het aannemingsbedrijf
Skanska.

Een levenslange ervaring in de
bouwnijverheid alsmede een
sociaal en psychologisch be-
wustzijn vormen de achter-
gronden van de ontwikkeling
van het 'dynamische huis. Dit
uiterst flexibele bouwsysteem
is het geesteskind van Allan
Skarke, een Zweedse aanne-
mer en projectontwikkelaar.

Het casco van het huis is gestan-
daardiseerd maar toch zodanig dat
er legio variaties mogelijk zijn. Bij
de bouw wordt gebruik gemaakt
van bekende en beproefde compo-
nenten en de basis-module is 9,6 bij
3,6 meter. Vanuit deze aanzet kan
elk gebouw vanaf een gewoon vrij-
staand huis tot zelfs een 40 meter
lang gebouw in elkaar worden ge-
zet.

Het huis wordt gebouwd door Skar-
ne System Development Uppsala,
in de plaats Rosenberg, halverwege
Stockholm en Uppsala. Financieel
wordt het project gesteund door de
Zweedse Raad voor Bouw-research

i Het totale 'Compurack'-systeem bevestigd
ïan het werkblad.

ntekp
Wee iaar durende ontwikkeling is een serie

larep rende Produkten ontworpen, welke met■lirn"1,t<;\taa«0Pllosing bieden voor het ruimtepro-
n.ff i s °"d d? geautomatiseerde werkplek.
**i 1 e? k

nieke constructie van beeldscherm-zwen-
JJJ en pil nouder voor de computerkast (CPU) met er-

lag o e"}aast een plateau voor printer en papier-
ite„ p dle manier wordt de computerapparatuur

i& BplHf blnnen de werkplek. Ten aanzien van de

** v'ertioa
evenwel als voorwaarde, dat deze eventu-

:sp*enten opBeborgen maê worden. Bepaalde pro-
i rje „ van CPU's schrijven horizontale plaatsing

door p PUterkastvoor'v.,1 Den. ,prgotronix International in Amsterdam ont-
Ipiii ;terk omPurack'-systeem kreeg inmiddels pro-
*jl "Pen m j'ngen van de Stichtine Industrieel Ont-

erland d-O-N.) en 'Die guteIndustrieform'

'' tol » ,d' die °P de Hannover Messe op 8 maartr borden toegekend. Ook het aantal verdiepingen is va-
riabel en dat geldtevenzeer voor het
exterieur, dat voor ieder project af-
zonderlijk door een architect wordt
ontworpen, waarbij rekening wordt
gehouden met topografie, milieu en
klimaat van het bouwwerk.

hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

Bij een afgelopen week streetverbruik sinds
jaarverbruik van: van: 10 oktober 1988

«=
800 m331 m3376 m 3

1000 m338 m3468 m 3
1200 m346 m3564 m 3
1400 m354 m3658 m 3
1600 m 3* 61 m3751 m 3
1800 m369 m3844 m 3
2000 m377 m3937 m 3
2200 m384 m31030 m 3
2400 m392 m31126 m 3
2600 m399 m31219 m 3
2800 m3107 m31313 m 3
3000 m3 115 m31406 m 3
3300 m3126 m31547 m 3
3600 m3138 m31688 m 3
3900 m3149 m31826 m 3
4200 m3161 m31970 m 3
4500 m3172 m32106 m 3
5000 m3191 m32344 m 3
5500 m3210 m32577 m 3
6000 m3230 m32811 m 3
6500 m3249 m33047 m 3
7000 m3268 m33282 m 3
7500 m3287 m33516 m 3
8000 m3306 m33749 m 3

Het wekelijkse streetverbruik wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.

Elk huis wordt individueel geventi-
leerd en eventueel aangepast aan de
behoeften van gehandicapten, met
hellende vloeren en liften, trappen
en deuropeningen die breed genoeg
zijn voor rolstoelen.# In een scheidingswand ingebouwde kastkeuken. Kastje dicht, keukentje gezien

Belangstelling
voor verhuur
zonneboilers

heid moeten hebben. Die gedachte
spreekt Heerma op zich aan, zo zei
hij. De overheid is volgens hem tot
dusver te zeer uitgegaan van de
zwakkere corporaties. Dat leidde tot
teveel handelingsvoorschriften en
gedetailleerde controle op het nale-
ven van regels.

Hij waarschuwde echter dat het be-
leid nu niet naar de andere kant mag
doorslaan, door alleen uit te gaan
van de perfect functionerende cor-
poratie. Het belang van toezicht op
de corporaties zal volgens hem de
komende jaren eerder toe- dan afne-
men.

Me kamers gaat wonen of
'chr kamerflatje weet te be-

A5r
gen

> moet meestal in
ilSlte wonen> slapen en

■« b' n ecn^e keuken is er
irj J«J* In appartementen of

"** Ükt u flats staat vaak het
'!>ene keukenblokje, gewoon

ernd'soms in een

■"alve, .
i* farjta " n saai blokje zonder eni-
oH ikere Sle zi-,n er ecnter noë wel
tktn °Plossingen te bedenken
i wn °etkoken zonder keuken, in

klt e"°*^slaapkamer. Wie graag
igfij, '«" zal de kookhoek een be-

r/'lUdri plaats geven. Misschien
\t °keii nm de ruimte, een soort
*'ens ndJe. Hiermee kun je dan
'sen ejn so°rt scheiding creëren

1 h- e verschillende functies
kfen, *. ru imte: zitten, studeren,' slaPen.

ichti6 keukens zie je vaak de
«j

6 kookeilanden met veel
p ar jvj en een aangebouwde
4 H\o aar het kan ook een een-
r)t^ zijn. Een
'an? Van zon anderhalve me-

t 'Der ,et* standaard 60 cm diep of
2et " daar ruimte voor is. Hier-
iw de kookplaat neer, of je
«dom in' onder het blad:
«r \J Planken of gesloten kastjes,
kltèr aan alle kanten bij kunt.
' van Veel bergruimte. Afhanke-

iHje" «*e afmetingen van het blad
\ en deelgebruiken om aan te

fy .«"§ is wel waar de kraan zit.
"kam daarvoor naar douche of

lUenuer
' zoals op sommige stu-

if. v Kamers het geval is, of heb je
iter °°rziening bij de hand? Als je
r Zo e kamer hebt, wees dan

>!Wanrt
w,Js om daar meestal tegen

\ (j
a °ok de keukenhoek te ma-

' l6|
> i1 heb je alles bij elkaar. Ook

«"Pt» e muur kun je met open
"*%: Ze'feen keuken inrichten.

"" boy °nder het werkblad kun je

'"Ikf>i-f^nd'en n°ë tegen de wandn kwijt.

Zonneboilers kunnen evenals ande-
re warmwater-toestellen door nuts-
bedrijven aan afnemers worden ver-
huurd. Voor een gering bedrag per
maand kan de consument de be-
schikking krijgen over een zonne-
boiler.

In 1987 werden met steun uit het
Nationaal Onderzoekprogramma
Zonne-energie (NOZ) contracten af-
gesloten voor drie verhuurproeven
bij nutsbedrijven.

Meer vrijheid van
handelen voor

woningcorporaties
Staatssecretaris Heerma
(Volkshuisvesting) wil corpo-
raties meer vrijheid geven bij
financiering, het beleggen van
eigen middelen, het plegen
van eigen investeringen en bij
administratie en verslagleg-
ging.

Heerma zei dat onlangs in
Amersfoort tijdens een studiedag
van VONK, een groep van dertien
directeuren van corporaties die stre-
ven naar een grotere zelfstandig-

heid voor woningbouwverenigin-
gen.
De staatssecretaris is van plan op dit
gebied een aantal experimenten toe
te staan, zo zei hij in Amersfoort. Hij
denkt aan de mogelijkheid om cor-
poraties die aan bepaalde eisen vol-
doen, te laten fungeren als proef-
boerderij.

Filosofie
De filosofie van de VONK-groep
houdt in dat corporaties die goed
presteren ook een grote beleidsvrij-

Doelgroep
De corporaties moeten in de eerste
plaats werken voor hun doelgroep,
de huurders in de lagere inko-
mensklassen, aldus de staatssecre-
taris. Die beperking houdt volgens
hem niet in dat er geen ruimte is
voor andere activiteiten. Het bou-
wen van duurderehuur- ofkoopwo-
ningen mag echter nooit ten koste
gaan van de doelgroep, zo stelde hij.

De belangstelling voor verhuur van
dergelijke boilers is groot. Momen-
teel worden door energiebedrijven
en woningbouwverenigingen plan-
nen ontwikkeld voor verhuurpro-
jecten.

Kastkeuken
'iti^! een keuken tegen de

er ninderthet uitzicht je voor-
! 1 anHVat afwas staat dan is er nog
l^e-iP m°geliJkheid: de kast-
!l w' Een complete keuken in

dmeubel; met s P°elbak.
'^rn)u' kookplaat, afzuigkap èn
*sten atervoorziening. Zulke
\Uit^1-"1 er in verschillende ma-
% aYoeringen en prijzen. Zelfs te

stal bouwpakket. Ze worden
l**r er v.oor de wand geplaatst,

°Uw Z^n er °°k om helemaal in
6^1' *^*r zitten deuren voor en

j r̂ Je die dicht doet, heb je er
1p'et

ee van dat daarachter een
1 vaJf keuken verstopt is! Voor-

Shix 2o'n kast is dat je hem bij
*<l. ng gewoon mee kunt ne-

°k genoeg omHei! er keuken te koken. Met

► «-W gevoel voor het smaakvol
Jkoou Van Je woonPlek is altijd
■iet ; te creëren die

S. n«erieur niet uit de toon valt.

Hypotheekrente 7 februari 1989
Inmiddels hebben vrijwel alle geldverstrekkers hun hypotheekrente-
tarieven verhoogd. Ofde rust op de rentemarkt nu is teruggekeerd is
nog onduidelijk. Wellicht dat hier de komende week meer duidelijk-
heid over ontstaat.

rentepercentages
vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.-

Naam bank gedur. in pet. garantie garantie
opgave werke- opgave werke-. bank lijk bank lijk

ANNUÏTEITENHYPOTHEKEN
A.B.N. var." 1,5 6,4 6,75 6,6 6,%

1 jaar" 1,5 6,6 6,96 6,8 7,15
3 jaar" 1,5 7,0 7,39 7,2 7,61
5 jaar" 1,5 7,3 7,71 7,5 7,93
7 jaar" 1,5 7,5 7,93 7,7 8,15

10 jaar" 1,5 7,6 8,04 7,8 8,25
15 jaar" 1,5 8,0 8,47 8,2 8,69

ABP 2 jaar"* 1 6,6 6,91 6,8 7,12
5 jaar" 1 6,9 7,23 7,1 7,44

10 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66
15 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87

Amrobank var." 13 6,4 6,75 6,6 6,96
2 jaar" 1,5 6,8 7,15 7,0 7,39
5 jaar" 1,5 7,3 7,71 7,5 7,93
7 jaar" 1,5 7,5 7,93 7,7 8,15

Bouwf. Limb. Gem. 5 jaar" 1,5 6,8 7,27 6,8 7,27
10 jaar" 1,5 7,1 7,60 7,1 7,60
15 jaar" 1,5 7,3 7,81 7,3 7,81
30 jaar" 1,5 7,7 8,25 7,7 8,25

Centrale Volksbank 2 jaar" 1 6,4 6,69 6,6 6,91
5 jaar" 1 7,0 7,34 7,2 7,55
7 jaar" 1 7,2 7,55 7,4 7,77

10 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 8.20
ideaalrente 1 6,9 7,23 7,1 7,44

Direktbank/NCB-bank 1 jaar" 1 6,5 6,80 6,7 7,01
3 jaar" 1 7,0 7,34 7,2 7,55
5 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87

Grens Wis.kant.CDK 1 jaar" 1 6,6 6,91 6,8 7,12
5 jaar" 1 7,2 7,55 7,4 7,77
1 jaar" 1 6,8 7,02 7,0 7,23
5 jaar" 1 7,4 7,64 7,6 7,85

Ned. Midd. Bank 1 jaar" 1,5 6,6 6,96 6,8 7,17
3 jaar" 1,5 7,0 7,39 7,2 7,61
5 jaar" 1,5 7,3 7,71 7,5 7,93
7 jaar" 1,5 7,5 7,93 7,7 8,15

Pancratiusbank var./5 jr." 1 7,1 7,44 7,3 7,66
ideaalrente 1 7,1 7,44 7,3 7,66

7 jaar" 1 7,3 7,66 73 7,87
10 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 8,20

Postbank 2 jaar" 1 6,6 6,91 6,8 7,12
5 jaar" 1 7,2 7,55 7,4 7,77
7 jaar" 1 7,4 7,77 7,6 7,98

Rabo (adviesrente) var." 1 6,5 6,80 6,7 7,01
2/3 jaar" 1 7,0 7,34 7,2 7,55
4/5 jaar" 1 7,3 7,66 73 7,87
stabiel" 1 7,6 7,98 7,8 8,20
var." 1 xxxx xxxxx 6,9 7,12
2/3 jaarl' 1 xxxx xxxxx 7,4 7,64
4/5 jaarl' 1 xxxx xxxxx 7,7 7,96
stabiel1' 1 xxxx xxxxx 8,0 8,27

Rabo Hypotheekbank 3 jaar" 1 7,0 7,34 7,2 7,55
5 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87
3 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 7,4 7,64
5 jaarl' 1 xxxx xxxxx 7,6 7,85

Spaarbank Limburg 1 jaar" 1 6,5 6,80 6,7 7,01
3 jaar" 1 6,9 7,23 7,1 7,44
5 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66
7 jaar" 1 73 7,66 7,5 7,87

Westland-Utrecht stand. 1 jaar 2' 1,5 6,7 7,23 6,9 7,45
standaard 5 jaar 2' 1,5 73 7,77 7,4 7,99
standaard , 7 jaar 2' 1,5 7,4 7,99 7,6 8,21
standaard 10 jaar 2' 1,5 7,6 8,21 7,8 8,43
standaard 15 jaar 2' 1,5 op aanvraag op aanvraag
interim 1 jaar 2' 1,5 xxxx xxxxx 6,9 7,45
2e kw. 1988 budget var." 1,5 6,8 7,13 6,8 7,13

* Rente-Vrijheid Hypotheek

'VERBETERDE' LEVENHYPOTHEKEN

Bouwf.Lim. Gem.lsp.v.) 5 jaar 2' 2,1 6,9 7,28 6,9 7,28
Bouwf.Lim. Gem.lsp.v.) 10 jaar 2' 2,1 7,2 7,61 7,2 7,61
Bouwf.Lim. Gem.lsp.v.) 15 jaar 2' 2,1 7,4 7,82 7,4 7,82
Bouwf.Lim. Gem.lsp.v.) 30 jaar 2' 2,1 7,8 8,25 7,8 8,25

FGH (Kapitaalhyp.) 5 jaar 2' 1 7,3 7,69 7,4 7,80
FGH (Kapitaalhyp.) 10 jaar 2' 1 7,6 8,02 7,7 8,12

Pancratiusb.(Spaarhyp) 5 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87

Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 7,3 7,66 73 7,87
(Spaarhyp.)
ZwolscheAlg. 5 jaar" 1 7,2 7,55 7,2 7,55
(ZA-Hypotheekplan) 7 jaar" 1 7,4 7,77 7,6 7,98 ,

10 jaar" 1 7,5 7,87 7,6 7,98 "15 jaar" 1 7,8 8,20 7,8 8,20

LEVENHYPOTHEEK
NVL-Maatschappijen 5/10 jaar" - 7,1 7,34 7,1 7,34

15/20 jaar" - 7,5 7,76 7,5 7,76 ,
«Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87 ,
(Spaarhyp.)

«4
Westland-Utrecht 7 jaar" 1 7,4 7,77 7,6 7,98 i

(lage lasten) 14 jaar" 1 7,7 8,09 7,9 8,31

<
" Maandbetaling achteraf " Halfjaarbetaling achteraf
21 Maandbetalingvooraf " Kwartaalbetaling achteraf
e Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

In het ontwerp van het interieur, dat
volgens het basis-principe vastge-
steld dient te worden door de eige-
naar zelf, kan de grootste flexibili-
teit worden bereikt, zelfs wanneer
het gaat om een gehuurde flatwo-
ning. Omdat er geen structurele bin-
nenmuren zijn kan de electrische
bedrading op het laatste moment
worden aangebracht zonder be-
schadiging van behang of vloerbe-
dekking. Dat wil zeggen dat deze
bedrading weer gemakkelijk kan
worden verwijderd en opnieuwaan-
gebracht wanneer de vertrekken la-
ter worden veranderd.

Flexibiliteit
De gestandaardiseerde module kan
door zijn grote flexibiliteit worden
gebruikt voor talrijke doeleinden,
vanaf gezinswoningen, flats, kin-
derverblijvenen gezondheidscentra
tot winkels en werkplaatsen. Het in-
terieur van het huis kan op een later
tijdstip worden veranderd al naar
gelang de gewijzigde omstandighe-
den. Huizen en flats bijvoorbeeld
kunnen gemakkelijk worden herin-
gedeeld.

Zelfbouweiland kleinbehuisden en studenten

Koken zonder keuken

Alle leidingen en buizen worden
verzameld in de holle ruimte van
steunbalken en in de buitenmuren.
Om verzekerd te zijn van voldoende
druk hebben deze buizen een klei-
nere diameter dan gebruikelijk.

Aangepast

Was wijs en
spaar energie...

Al wordt de wasmachine
(misschien) niet elke dag
gebruikt, toch loont het de
moeite ook met dit apparaat
zuinig om te gaan. Probeer
daarom uw wasgoed zoveel
mogelijk te verzamelen.
Met een volle trommel wast
het apparaat het zuinigst.

En dat spaart dus energie...

Wanneer u toch een 'tussenwas-je' wilt doen, maak dan gebruik
van het zogeheten spaarpro-
gramma. De benodigde hoeveel-
heid water wordt dan aangepast
waardoor u minder stroom ver-
bruikt. Als u een witte was wilt
draaien, kunt u bij moderne ma-

chines gebruik maken van de
E-toets. Deze toets voert het 90-
-gradenprogramma uit op 60 gra-
den en bespaart daarmee een
kwart aan stroom. Sla bovendien
gerust de voorwas over als uw
wasgoed niet erg vuil is.

Bij uw energiebedrijf weten ze
alles over zuinig omgaan met
elektriciteit. Loop gerust eens
binnen. En...vergeet niet zondag-
avond of maandagmorgen vroeg
de stand yan uw gasmeter op te
nemen, die te noteren op de me-
terkaart en te vergelijken met de
tabel in dezekrant. Op de meter-
kaart staat ook hoe u het ver-
bruik van uw verlichting kunt
meten. Minder energie verbrui-
ken spaart altijd geld!

" Maak bij 'tussenwasje' gebruik van het spaarprogram-
ma

CV-radiatoren
uitgefloten

1r..: 'eer ei

a j*Wt cv-ketel aanslaat laten,^k e„ van radiatoren
?" Het .«rntant fluitend geluid ho-
ÊS tn nui«Je' heeft een doordrin-

* *Wn van h°ge frequentie.
?e erg rlands bedrh'f heeft voor
KQldß^rnis een unieke oplossing£Ct de.Star Wüo CV-pomp.
\i Veelh " automatisch aan de
S-^sit water die in een be-
Sh'^torp ie door de leidingen en
-It'^oev VerPompt moet worden
Klkran^eel of hoe weinig thermos-
k^os er open of dicht staan-de?de P

geregelde pomp geeft pre-
& is Baciteit die nodig is. Daar-
h\of>ri . centrale verwarming
tNeer u«tgefloten'.
«b^tid fen cv-ketelpomp langza-
tsi? Hie,, an vervanging toe is, kan

vinding door een in-
% EillatLêernonteerd worden.
hS r5 bedrÜven en de fabrikantiNnrtVerwijk' teL 02510-20844)
% er nadere informatie over

ACTIE ZUINIG STOKENTotaaloplossing
Ruimteprobleem
Computersysteem
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Zweeds prototype
'dynamisch huis'

I limburas daablad woonblad

overzicht hypotheekrente
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BRUNSSUM H EYGELSHOVEN H tuin, berging, kelder, grote en tuin, kelder, ruime KERKRADE H woonk, badk., wasruimte, 3 tes. 2 slaapk , luxe badk met last van ca ’ 390 - per
/Vluezeberg Woonhuis met Perceel bouwgrond. Front- woonk., aparte eetkeuken, woonk, aparte keuken met Vrijst. landhuis met dubb. slaapk waarvan lop par- ligbad en toilet. Hobbykelder maand is mogelijkgar., tuinhuis. Z-vorm breedte 10 m. diep, diepte badk. met ligbad, douche en install., 4 slaapk., moderne gar., grote zonnige tuin tot terre. Gehele benedenver- 22 m 2. Dak in 1982 geheel
woonk., dichte keuken met ruim 25 m Aanvaarding di- 2e toilet, 3 ruime slaapk., badk., berging Kunststof ca. 850 m 2,riante living ca dieping met therm. begl. vernieuwd en geisol «-.
app, bijkeuken, 4 slaapk., rekt. Tot. opp. 272 m 2. balkon, 2 mansardek. en zol- koz. met therm. begl., berg- 67 m 2met open haard(alles- Prijs/ 87.000,--k.k. 2889 »»-.- nef»ir«*r'- Bfe^b^ ■***badk. Dubb. begl./dakisol. Prijs/30.000.--k.k. 2156 der. zolder. Bwjr, 1938. branderj, keuken met alle «HL*. '^® fc<"?f ~ »^W w
fenroll. _—^ t . ... Prijs ’ 205.000,-k.k. 2277 app. o.a. vaatwasser, 4 KERKRADE H "■&££&. WmMBlEYGELSHOVEN H | MÊÊËÊÊÈË slaapk, waarvan 1 met bal- Spekholzerheide. Woonhuis &S"F* " .*-^*"3p« I*l*3l Bftja*

Laura, tussengel. woonhuis HOENSBROEK H kon, badk., zeer luxe uitge- met kelder, royale woonk. Htt.-* &if3*- =" <HBIH H'ïwmet tuin en berging. L-vorm. Zeer rum m 9edeeld half- voerd, zolder. Pand optimaal met open haard, eetkeuken, Stik»» 4^**ft- Rkfl
/—^-^u^^—___, woonk. 30 m 2mcl. open keu- DH vnjst. woonhuis met gar., geisol. en zeer luxe afge- kleedruimte met 2 v.w. en Ai|ftS(P|*|.Srf***» |W|

Wtrt ken- 3 slaaPk- badk me' I ■ 9el. m een rustige straat na- werkt. muurkast, badk. met ligbad, jLM* l ImMMfel Hw: jfc"" douche, vaste trap naar zol- kjfl bll net centrum, royale Prijs/359 000,-- k.k 2959 douche entoilet. 2 mansarde WÊt WÊKêSÊLWËk»m, -B-nA der' mogelijkh. voor 4e fffira^ B(B woonk ■" dichte keuken, grote slaapk., tuin ca. 20 m diep PÜHH ÉSP flpßl-^■MBfl pHr slaapk. Prima isol. Rijks- tuin met vijverpartij, 3 grote KERKRADE H dubb. gar. ged. met roll. en ME -*§§ Wïïr"'JtL__jQlß
bijdrage max. ’ 50.000,- m^Ê slaaPk ■ badk en vaste traP Woonhuis met gar., praktij- dubb. begl. Dak geheel gei- a^^***** T^^e^eW^^^^aA
(maandlast netto ’ 470,--). W&eaM m\%? naar zolder alwaar 4e kruimte. betegelde wachtka- sol. Prlic /-oonrwï u t ?qki

Pnjs/b9.b00,~ k.k.
Bouwjaar 1987 PSSSeaI ■■ slaapk. cq. hobbyruimte. Mer, woonk., keuken met Prijs/139.500,-k k 2971 rr|Js/Jeu.uuu,-k.k. zsoi

"~e^msw>^ .^^^mm" pnjs /130.800,-v.o.n. 1936 HlH—««««Miii iiT^rT M Prijs/155 000.-k.k 2914 eenvoudige install., 2 nnir-u n/wnDMC u■&»<-».<*» ' 7 Pnjs/115 000.-k.k 2936 slaapk dakterras met prima kfrkradf H ÜBACH O/WORMS H ÜBACH O/WORMS H
Pn,s/189 000,-k.k. 2990 HEERLEN H ■.„-,„. O KERKRADE H bezonning" Gal nTblj'cea S^in won," me" Halfvrijst. woonhuis van bij- S^o"^-"«
»„■■>.,.e... ü Douve Weien, uitst. onder- HEERLEN H Woonhuis metroyale keuken trum. t^ ruimlwoonk grate

zonde'e architektuur. tuin woonk keutenBRUNSSUM H houden landhuis met tuin, Zeswegen Halfvrijst. woon- met kunststof install. grote Prijs ’ 99.000.-k.k. 2694 fe keukèn meTkunststoHn ca. 20 m. diep. .np. gar L- me^nstell baXme\lfabadNabij centrum. Luxe appar- gar. voor 2 auto's, wijnkelder, huis met gar. tuin woonk woonk, 4 slaapk, badk met ' Itall 3 sTaapk nobbvk vorm. woonk. met schuifpui^ ?! JSIk en zoMe^ Met a?utement met royale woonk., representatieve kantoor- keuken grote badk, 3 |,gba d en 2e toilet Tuin ca. KERKRADE H badk met lS en 2e toilet' dichte keuken, bijkeuken, 3 m^umtoz therm blol eneetbar, luxe keuken met ruimte, L-vorm. living ca. 60 slaapk Zolder Uitst onder- 10 m. diep, berging. fJeheel Royaal gesch. woonhuis met Tufn S T m dieo Dak slaapk. en royale zolder met mnmm koz, therm. begl. en
compl eiken install.. 1 m 2, luxe keuken, 4 slaapk, 2 houden, evt subsidie over- ,dbb b , tuin, grote gar., aparte ber- reCenteliikvernieuwd vaste trap. Optimaal geisol. prq /-qt;ooo kb OTWslaapk (mogelijkh. voor 2 badk. en berg-ruimte. draa9baaJ, nnn „ ging, royale woonk ca. 32 receme"lX vernieuwc\^ met hardh. ko2. en therm. «ijs/ 9b.000.-- kk. 2739
slaapk.) met inbouwkast, " Prijs/129.000,-k.k. 3004 ,-m&,. m 2met plavvl, open keuken J«atfÉP**lr be9l
badk met o.a ligbad Ber- * , _ g §fjf met install. 4 slaapk. badk -^^ » — Prijs/179.000.-k.k. 2473 ÜBACH O/WORMS H
ging A# Vflr» ~

, t ... l. ■ 'i"-T""-f>-.. mcl ligbad. Zolder. Nage- ,^o^l Nabij centrum, tussengel.
Prijs’ 95.000,-k.k. 3008 \Wfrr~-~-^Ü\ i*««o** ''i Heksenberg. Woonhuis met -H:*- noeg geheel met roll. mVL***' ÜBACH O/WORMS H woonhuis met kelder, tuin,I KyÜ ÖJrt* turn, gar. kelder, grote WL^-m # ~ .~ Pnjs/127.500.-k.k. 2970 MÊÊm '!i—"^"'sS Uitst. onderhouden en ge- L-vorm. woonk., grote keu-
BRUNSSUM I-I I !?^*^ f-M woonkeetkeuken, tvink 3 *mm ..... * mw^^^w:i HH heel gerenov. souterrainwo- kenruimte zonder keuken-
Klmgelsberg Modern half- WmmmJ bad^douch^en JeioHe?ZoJ UMM KERKRADE H % nmg met ,np. gar tuin,living blok, luxe badk. met douche,
vnist woonhuis in jonge I Bk S!?' r^h=?J „\ It £», MVBmM Appartement op 3e verd. i ■■. ■.„.■.^JBi 34 m 2, dichte keuken met ligbad en toilet, 2 slaapk. en
buurt gel met gar tuin ,Z\ tjeriele wonin9 met BL-. met 2 slaapk, royale woonk., fIËÉPSJSfa-^Jfli compl. install, terras, ber- bergzolder. Dak geheel ver-
woonk deels gesloten keu- tu^.w^. rou. wlWllill»P I i open keuken met kunststof ging, 3 slaapk. en badk. met nieuwd. Ged. dubb. begl.
ken, 3 slaapk. badk., hobby- ucroi cm u ' '"* install., badk., balkon, ber- ■Lfl douche. Prijs’ 97.500,-k.k. 2607
zolder goed geisoL HEERLEN H ging in souterrain. Vrijwel Ss^^^*^9P""« Prijs/119.000,--k.k. 2637
Pms ’129000.-k.k 2982 Nabij centrum.Woonhuis met ...«%*" Priis/104 000-k.k. 2890 geheel 'met therm. begl. ph^mTfYyj -k k 2887rnjs/ izsuiaa (u|n acmerom bereikbaar rr )s/ .uh.uuu. «au

Ne„o maand|as, ca ’ 395s.. Pnjs/114.000. k.k Zöti/
ÜBACH O/WORMS H WIJNANDSRADE H

BRUNSSUM H 'uime woonk dichte keuken m KERKRADE H per maand. SCHAESBERG H Centraal en rustig gel. uitst. Koningsgraven. Landhuis
Uitst onderhouden woon- "l*" "l^a,' ,' t Sf^k

iH„ B Ruim woonhuis met eetkeu- f Prem woonhuis met aar onderhouden eengezinswo- rn« dubb. inp gar. fitness-
huis rn« .np. gar. en tuin. e 5 ? "93 II .^.-- iVflü ken, royale woonk, aparte * tuin. uitaten* houden mei ning met carport ruime ber- rmmte, proy.ruimte, Imng ,n
woonk. met parket, zonne- Prijs’ 99.500.--k.k. 2799 H^^KSX studiek.. tuin ca. 13 m. diep ged therm begl en elektr 9mg, 11 m. diepe tuin, nivoverschil 55 m 2met aan-
"terras. keuken met install, 3 uccpi fn ü SIP-H m(> * prima bezonning, 4 roll woonk 30m 2metkoDe- woonk. 34 m 2 met plav.vl., sluitend keuken, vanuit li-
ruime slaapk, 2 badk. u","h»H» BÜH IkÉMasi slaapk. badk. met ligbad en llf*Eß*i ren Barbas haard all Dia- keuken aan voorzijde, open- ving via open trap naar en-:pr„s/10,000.-,k. ,926 *,&T ■ I^^^^ a^^ÜS JoÏÏ^S.Ï,«
EYGELSHOVEN H SStSS" g^ Prijs/137.000-k.k. 2898 PW 119.0V,k 2 9|7 KÖfe en^e^et.^Ruime bergzol- noramisch^ u^ht ouder-
■Op de Bossea Tussengel. isol. event. subsidie over- KERKRADE Pf WÉËÉÊM 3 slaapk en badk Pnjs/118 000,-k.k 2785 en badk
woonhuis met berging, tuin, draagbaar HEERLEN H rvcrirvriHuc n ■uuii^»__ .woonk. met parketvl. en Prijs/115000,-k.k. 2618 Noord Vrijst. woonhuis met Terwinselen. Appartement ÜBACH O/WORMS H
openhaard, dichte keuken tuin, gar., kelder, aparte keu- °P b? 9 9' mcx L-vorm. *l^h«<ll'B«'tß«a!>*lß>a*aH'iiß>i *_.^ Op rustige lokatie goed gel. aH—llilt ■ mii
met app, geheel bet badk HEERLEN H ken met install, grote woonk open keuken, aparte Pnjs ’69 000,-kk 2886 UJ 1-*-«^j halfvrijst. woonhuis met ijtt^H
met o.a. ligbad, serre, terras, Heksenberg. Hoekwoning woonk. met parketvl., 3 eetk-, badk- mfx douche, J | tuia gar uitgebouwde ■tuin. 3 slaapk. en vaste trap met tuin gar, kelder, slaapk., badk. en 2 balkons. slaapk Geheel me hardh. KERKRADE H "pM-J^gd^HfST^ woonk. 42 m 2 met open-
naar zolder. Nagenoeg met woonk. grote eetkeuken, 3 Prijs/145.000,--k.k. 2806 ÏPl^c no maandlast ca- Spekholzerheide Uitst. on- M t^g^Ê ] I > haard en parketvl. keuken. HR
«"01l slaapk., badk met ligbad. / 34b,-per maand. derhouden vnjst. woonhuis , tjffRMJ H \"i AÈ terras/tuin ca. 12 m. diep

■■K Prijs/82.500.--k.k 3003 HEERLEN H met L-vorm. woonk., open :*^jte±±iïÊ—\ R^jjÉE met tuinberging, 3 slaapk.,
-?%,. Goed onderhouden heren- i keuken met app, bijkeuken, badk. en bergzolder. Met roll.-,_ HEERLEN H huis met zonnige tuin op JSfflÉ ''%. 3 slaapk, badk. met ligbad. j Prijs/140.000.-k.k. 2803

imaÊk Centrum. Uitst. onderhou- teer goede woonstand gel Htnß^ "
douche en toilet, zolder, ver- HIHH Priis/ 450 000 -k k 2867ffwM|j den hoekwoning met ber- met 2 kelders, living ca. 55 É^HD^H^ warmde gar., overdekt ter- Prijs/134.500,-- k.k. 2941 ÜBACH O/WORMS H

ging, gar, woonk. met eiken m 2, aparte keuken, 7 ruime KrTï*"- UP ras- tu'n ca '^ m-c''ep' Centrale locatie, goed onder-■P**"*|fv^~ parketvl., luxe keuken met slaapk, badk. metligbad, zol- HtdL RnBV Pand is goed geisol en met SCHAESBERG H houden appartement op 3e WIJNANDSRADE Htri^H^B. 1^ compl. install., 2 grote der en mogelijkheid voor HIK merbau koz. en therm. begl. Uitst. onderhouden bunga- verd. met berging/stalling in Bouwperceel groot ca. 500
Wm3tm^mSS^rm slaapk., fraaie badk. met lig- praktijkruimte aanwezig. Pnjs/ 235.000,-kk 29Ö8 low met inp. gar., tuin, souterrain, gezellige woonk. m 2 |n centrum gel front-■JJmh bad en balkon Prijs/245.000,- k.k. 2330 mWËÊË&SÊBtmWmmSÊ „„..„«^r: r. woonk- 44 m' met °Pen" ca. 20 m 2 met keuken, 1 breedte ca 15 m uitst. voor■EM Prijs/135.000,--k.k. 2810 KJJË KERKRADE H haard, dichte keuken met grote en 1 kleinere slaapk. de bouw van een vrijstHEERLEN H Haanrade. Halfvrijst. woon- compl. app, 3 slaapk, badk. met balkon, badk. Ideaalpor woonhuis Aanvaarding di-

WmWÊmwmmmWßßm HEERLEN H Aarveld, zeer goed onder- «■BTW rasa» huis met berging, groot ter- met ligbad, douche en toilet alleenstaande of 2-persoons rektPnjs’ 99.000,-k.k. 2826 Heerlerheide. Woonhuis met houden woonhuis met gar Prijs/53.000,-k.k. 2846 ras, gesl. keuken met app.. Souterrain: 2 kantoorruim- huishouden. Netto maand- Prijs/60.000,-k.k. 2742

R^%lJr Gaarn.e vrijblijvend Naam: .
Maa«aflallM ■PW ■ i#V7Ae volledige informatie over: u_ w ~ . Tw^TT^^^T^^^^^^^^m^m | ■*—' ***»'~«" » Straat: | Kantoor Heerlen, Tel. 045 - 712255.

■£i!fl m | |^ | o Bestaande woning nr: Postcode/plaats: | | B3!ES2SE3EÏÏEEC]233S^B
I ■ ■||■ II '■^■"■1 ■ IT" | I M= Kantoor Maastricht, Tel 043 - 252933.
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BRUNSSUM
Kruisbergstr. 68. Schitterend
gel. vrijst. herenh., cv., gara-
ge, 2 kelders, L-woonk. (60
m 2), parket, open haard, aan-
bouwk., bijkeuk: 1e verd.: 4
sik., logeerk., badk. ligbad, 2e
toilet, overloop, veel bergruim-
te, aparte douche. Aanv. in
overleg. Vraagprijs ’ 395.000,-

OIRSBEEK
Uitst. gel. terraswoning (zonzij-

, de). 4 sik., kantoor, woonk.
(parket), eetkeuk. aanbouwk.
Aanv. in overleg. Uitst. onderh.
Inh.: 500 m 3. Vraagprijs

’ 175.000,-

PUTH/SCHINNEN
Bovenste Puth. Riante bouw-
kavels voor vrijst. woningen,
prima ligging. Positief bodem-
onderzoek aanwezig. Opp. ca.
900 m 2. Koopprijs ’85.000,-.
Doe. op aanvr.

MUNSTERGELEEN
NIEUWBOUW
Op allerbeste woonst., direct
nabij gr. recreatiegebied, wordt
binnenkort gestart met de
bouw van 10 riante luxueuze,
voll. geisol. vrijst. landhuizen
met o.a. cv,, garage, 4 slpk.,
beh. tuin. Opp.: tot 542 m 2.
Koopprijzen vanaf ’ 275.000,-
-v.0.n., excl. renteverlies tijdens
de bouw. Uitgebr. doe verkrijg-
baar. Bel snel voor een folder.

N.M.W. Quaden
makelaar-taxateur o.g.
lid NVM, Gelrestraat 4

Munstergeleen
tel. 04490-19644

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658

UINDE I
WOLKEN,
ZIJ WEER

ONDERDAK.
Willem en MaryLoterij.

Hulp voor de Afghaanse
vluchtelingen.
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ZOEKT U EEN
HYPOTHEEK?

Dan moet u in ieder geval éérst even
kontakt opnemen met Süenstra Afdeling Hypotheken.
Doen hoor! In uw eigen belang!

Want Stienstra sluit dagelijks veel
hypotheken af. Daarom hebbenwij de allerbeste
relaties met alle hypotheek-verschaffers: met 't Bouwfonds,
Aegon, Rabobank, ABE Pancratiusbank, Postbank, ABN,
Nationale Nederlanden, NMB, Zwolsche Algemeene,
Amrobank, NOG, DeltaLloyd, Woonfonds Holland, enz
enz Bij velevan deze instellingen zijn grote kontrakten
afgesloten, zodat Stienstra u sterk-concurrerendevoorstellen
kan doen Niemand beter dan Stienstra kan u adviseren,
welke hypotheekvoor u de beste is. Stienstra beschikt over
een hypotheek-computer die voor u een objectieve
berekening maakt, zodat u zelf de meest ideale hypotheek
kunt kiezen.

Bij Stienstra hebt u te maken met
betrouwbare, professionele en ongebondenadviseurs.
Waar u óók terecht kunt als u bij een andere makelaar
een huis hebt gekocht of alsu uw bestaande hypotheek
wilt oversluiten, waardoor u honderden guldens
goedkoper uit kunt zijn.

Daarom: altijd éérst even kontakt
opnemen met Stienstra voor een kosteloos advies.
In uw eigenbelang!

§mm pON mmW
Jaik wil kosteloze Informatie over hypotheken. 'I Naam: ■

■ Adres: ■
Postcode/Woonplaats:

| Telefoon: ?|_
Ik ben wel/niet in bezit van een eigen huis. ~ _

0 In ongetrankeerde enveloppe zenden aan Stienstra Hypotheken. **■■■
« Antwoordnr 40.6400 VB Heerlen ShMMMHHMMBiBe-BMe-adl

\ dbStienstra
HET BESTE ADRES VOORHYPOTHEKEN!

"Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen, tel 045-712255* Wycker Brugstraat 50, 6221 ED Maastricht, tel. 043-252933'
Maandagt/m vrijdag geopend van 9.00 tot 21 00 uur Zaterdag geopend van 900 tot 18 00 uur.

De beste hypotheek krijgt u
alleen bij van Oppen b.v.

Wist u dat wij gratis bemiddelen bij het
afsluiten van uw hypotheek.
Dat wij u laten kiezen uit hypotheken van alle
banken of hypotheek-instellingen naar uw
keuze!
Bel even voor een afspraak 045-254543 en
overtuig uzelf dat u niet teveel aan (onnodige)
woonlasten betaalt.

Aïï**m*^r van Oppen b.v.
Lindeplein 5, 6444 AT Brunssum. Tel. 045-25.45.43

maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.00 en 13.30 - 17.30
138125 uur> zaterdag 9.00 - 12.00 uur

HALFVRIJSTAANDE
PREMIE-A-WONINGEN

Een prima woning, op een uitstekende ligging,
in een goed verzorgd, centraal gelegen plan.
Mede door de situering van de entreepartij in de
zijgevel heeft de woning een prettige indeling
met o.m. de woon-/zitkamer, de open keuken,
3 slaapkamers, de badkamer met douche,vaste
wastafel en aansluitmogelijkheid voor tweede
toilet. De zolder is te bereiken via devliezotrap.

Koopprijs ’ 137.016,-v.o.n.
Rijksbijdrage max. / 41.000,-totaal, volgens
premie-A-regeling.

B DRS.RUI JTERS
makelaardij onroerend goed - sittardmaastricht Heerlen
6411 AT heerten ■ van grunsvenplein 12" tel 045-713746

"iweruniramen + deuren

" advies in onze M M I
showroom : ' t

Hoensbroek: I " M
Akecstraat-N. 128 ""4 :./^ ■Tel. 045-224581 Bk /JA J lp A JÊ
en 04490-74739 A jfk W~^~~ïM,

Langbroich: Hl^\ ? 9<«>n
Quellstrasse 40 Wt-'-- V^'Ag*"

Gangelt (Selfkant)
Tel. 09-4924546016 Mm m\

DE lAHAYE
" makelaardij o.g. " taxaties

" verzekeringen " hypotheken
HOENSBROEK
Halfvrijst. woonhuis met grote tuin. Ind.: kelder, beg-
grond: woonk., keuken, badk., toilet, berging. 1e
verd.: 3 slpks., toilet. 2e verd.: zolder (vaste trap),
badk. kan op 1e verd. gesitueerd worden. Deel per-,
ceel is aparte bouwplaats. Totale perceel ± 600 m2.
Gas-c.v.
Prijs ’ 137.500,-k.k.

HOENSBROEK
Diverse appartementen: prima lokatie: hartje cen-
trum. Ind.: gang, keuken, badk., slpk., woonk., gas-
c.v. Berging aanwezig.
Totale woonlasten ± ’ 350,-.
Prijs ’ 49.000- k.k.

HOENSBROEK
Zeer ruim hoekpand thans in gebruik als kamerver-
huur. Goede staat van onderhoud, vrij van huur op te
leveren. Drie etages. Ind. o.m. div. kelders, keuken,
woonkamer, winkelruimte, 7 slaapkamers, extra keu-
ken, badkamer, gas-c.v. Aanvaarding in overleg.
Prijs: nader overeen te komen.

HOENSBROEK
Halfvrijst. woonhuis met voor/achtertuin en garage.
Ligging centrum. Ind.: hal, toilet, woonk. (parket/o-,,
penhaard), luxe aanbouwkeuken (Bulthaupt), fraai
aangelegde tuin. 1e verd.: 4 slpks., wasruimte, badk.
met ligbad en 2e toilet. 2e verd.: ruime zolder.
Bouwjr. 1974. Gas-c.v. Goede isolatievoorz. toege-
past. Uitstekende staat van onderhoud.
Prijs ’ 169.000,- k.k.

BRUNSSUM
Te renoveren boerderij. Woonhuis, binnenplaats, di-
verse stallen. Oorspronkelijke bouw dateert van ±
1880. Perceeloppervl. ± 5000 m2. Landelijk gele-
gen. Verbouwingsvergunning voor 2 luxe woonhui-
zen aanwezig. Goede lokatie.
Prijs op aanvraag.

S* 045-223434
ZATERDAG VAN 10 TOT 12 UUR

V Hoofdstraat 88, Hoensbroek I

( TEHUÜB_]
WINKELRUIMTE IN
KERKRADE-WEST
"DE GRACHT"
Oppervlakte : 120 m 2.

Huurprijs : f 1.300,-per maand.
Branche e.v. : videotheek, assurantie-

kantoor.
Voor verdere inlichtingen: de heer
A.J.M. Sijstermans.

KOK VASTGOED f\
MAKELAARS BV *I A\
Ml Akerstraat 23,
öy§ 6411 GW Heerlen.

BRUNSSUM

Schumanstraat 36
De Kling. Prachtig gel. vrijst.
landhuis. Ind. 0.a.: sout.: bij-
keuken, dubb. garage, ca. 50
m 2, hobbyruimte m. fraaie
badk., 5e slaapk./hobbyk. Beg.
gr.: hal, keuken met zeer luxe
install., royale living ca. 65 m 2
m. openhaardpartij, rondom
tuin, 4 slaapks., badk. m. ligb.,
v.w. en 3e toilet. 1everd.: 3 rui-
me bergzolders. Bwjr. 1973.
Percopp. 907 m 2. Aanv. in
overleg.

i Prijs ’339.000,- k.k.

f HEERLEN ""V
"-.

Wb^r^^^L '**e@. .^

Laanderstrat 93
Nabij centrum. Woonhuis met
c.v. Ind.: kelder, hal m. plavui-
zen, woonk. m. open haard en
parket, keuken, badkamer m.
douche en v.w., toilet, berging,
binnenplaats (achterom be-
reikbaar). 1e verd.: 3 slaapks.
Aanv. in overleg.
Prijs ’ 67.500,- k.k.

N

VOOR DIVERSE
CLIËNTEN ZOEKEN

WIJ WONINGEN
in

alle
prijsklassen
Maak vrijblijvend een

afspraak, en:
GÉÉN VERKOOP
GÉÉN KOSTEN

V J
f HOENSBROEK A(mam
□ ■"□|d D[]|
A.d. Nieuwstraat worden 2
royale halfvrijst. woningen ge-
bouwd m. garage en tuinen van
ca. 25 m diep. De royale inde-
ling: hal, toilet, L-vorm. woonk.
(9,5 m), keuken. 1e verd.: 3
slaapk., badk. 2e verd.: via
vaste trap, hobbyzolder. Ge-'
heel geïsoleerd en grotendeels
voorz. van dubbel glas. Subsi-
die ’ 12.000,-mogelijk.

f 165.350,- v.o.n.

/*"" SCHAESBERG ~"\

Fraai vrijst. landhuis met cv.,
garage en tuin. Bwjr. 1974.
Ind.: beg. gr.: hal, L-vorm.
woonk. (ca. 65 m 2) met o.a.
open haard, open keuken (ca.
16 m 2) met luxe eiken ketiken-
inr. en ruime garage. 1e verd.:
overloop, 3 slpks. en ruime
badk. met douche, ligbad, bi-
det, v.w. en toilet. 2e verd.: via
vaste trap, 4e slaap-/hobbyk.,
cv.-ruimte en berging. Spouw-
muurisolatie, dubb. beglaz.,
hardh. kozijnen, ramen en deu-
ren. Perc.opp. 492 m 2.

\Prijs ’ 325.000,- k.k. J

f^ HEERLENr Hei
He

Schandelerboord 11 L
Appartement. Ind.: "^J*berging. 2e verd.: wooI*^met openkeuken (ca. 3'jTJ
slaapkamer en badkam*B
vicekosten ’ 160,- p
Bwjr. 1977. Aanv. spoejl
Prijs ’ 59.000,- k.k. *"*■’ 370,-* p. mnd. 30 jr. **■Goedkoper dan huren.■

f HEERLEN J

Koraalerf 40 ,
Rustig gel. hoekw. m- "(
Ind.: hal m. plavuizen.
woonk. en keuken f 1! (j
vloer, garage, hobbybefl] y
tuin. 1e verd.: 3 slaapk^
m. douche en v.w. 2e v«'
me bergzolder. Woning | V
ïsoleerd, ged. dubb. giay|j
1983. Overname subsi**u
gelijk. Aanv. in overleg ]
Prijs ’ 120.000,- k.k.\——^\f HOENSBROEK( |

hÉ \{
Pr. Willemstraat 76 (
Rustig gel. hoekw. fl®* j
tuin. Ind.: hal m. plavui^
let, woonk. m. tegelvlcJ
bergkast, open keuken, j
tuinberging. 1e verd.: o<j

3 slaapks., badk. m. do'j'i
v.w. 2e verd.: vaste l'atf
byzolder. Bwjr. 1984. Vj

" me subsidie mogelijk- "
overleg.
Prijs ’ 99.000,- k.k.> 4
f nieuwenhagé"

Dorpstraat 57
Woonhuis m. centrale A
ming en kleine binne^y
Ind.: hal met tegelvlo*'' tf
woonkamer, keuken ""-ij
vloer, serre, binnenplB j
verd.: 3 slaapks.. badk» j>
ligbad, douche en v.*.
ca. 1950. Aanv. in ove n
Prijs ’ 89.000,-k.k. ,

->f voerendaal

Horionstraat 15
Hoekwoning met c.v■■,jjr,
en tuin. Ind.: P'°vIS'ef (N
Beg. gr.: hal, woonkat"^rookkanaal), dichte g
met eenvoudige inricn
verd.: 4 slpks. en &a,,/
met douche. 2e verd- c,r*?
Bouwjaar ca. 1964. Pc
340 m 2.
Prijs ’ 135.000,-k.k- i

t>"

ciquind
Makelaardij 0.g., taxaties, hypotheken en verzeker'1"'

Ruys de Beerenbroucklaan 2-3»
6411 GB Heerlen

gaffi
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rechtshandig zijn, of linkshandig.
Maar weinig mensen schrijven links
even gemakkelijkals rechts.

schedel zich en neemt de inhoud niet
meer in omvang toe. Opmerkelijk is
dat bij de geboorte alle hersencellen
al aanwezigzijn, ze moeten alleen 'rij-
pen.

'tiM Welen no9 zo weinig over deI«'e en de werking van nersenen.
r

'sreden tot bescheidenheid." Prof.
jJ-L- Slooff is als neuropatholoog
°°nden aan de universiteit van Nij-

~9en en ziekenhuizen in Den Haag
bn rflen' Hi' houdt zich al meer
~" dertig jaar bezig met praktisch
"fcrzoek aan de hersenen.

Vroeger werden kinderen op school
gedwongen rechts te schrijven, maar
dat is achterhaald. Het overschakelen
leverde veel problemen op, alleen
heel jongekinderen, waarbij zich nog
geen dominantie heeft ontwikkeld,
kunnen betrekkelijk gemakkelijk over-
schakelen.

Om die reden gelooft Slooft niet in de
theorie dat de extra grote 'biologische
klok' die prof. Swaab ontdekte in de
hersenen van homo-seksuele aidslij-
ders ontstaan kan zijn als gevolg van
die ziekte. „Bij een kind van twee tot
drie jaar zijn de hersenen volgroeid.
Er komt dan niets meer bij."

j^sgaan er vijfhonderd stel her-
-6a

n door zijn vingers en dievan zijn
ifüKoeclen' ~Wii doen onderzoek en
l*x-ren verbanden te leggen. We
s. n °f de diagnoses juist gesteld
*ee«n 9aan na wat het effect is ge-

S1van de gevolgde behandeling."

" Prof. dr J.L. Slooff

[Ur*'eker>huizen moeten onmiddellijk
iinltt 11 Pr°fiteren van de kennis die>IOo« 20 vergaart.
let h
"iel? ontdekking dat bij homosek-
ien tLmannen een deel van de herse"
o's h

keer zo groot is danbi' hete"
Ket'aii bben de hersenen nog langaiie geheimenprijs gegeven. Er is
£» ontzettend veel niet bekend over

erk,r"g van dit orgaan.

ziekte van Parkinson waar vooral be-
jaardenaan lijden. De bokser heeft tij-
dens zijn loopbaan heel wat klappen
gekregen op het voorhoofd en Slooff
legt dan ook een rechtstreeks ver-
band met zijn vroegtijdig dementeren.

Maar ook de erfelijkheid van allerlei
kwalen staat in het brandpunt van de
belangstelling. Geregeld melden zich
jonge mensen bij Slooff en zijn colle-
ga's die willen weten hoeveel kans zij
hebben op een debiel kind. Ze heb-
ben dan een broertje of een neefje in
een inrichting en vragen zich af of hun
kind ook zo zal zijn.

Waarom was Einstein zon grote
geest? Waarom is Toon Hermans zo
leuk? Waarom heeft de een een 'ta-
lenknobbel' en waarom heeft de an-
der zoveel aanleg voor wiskunde? Op
die vragen moet de wetenschap het
antwoord schuldig blijven.

Slooff wijst erop dat hersen niet los
gezien mogen worden van de rest
van het zenuwstelsel. De zenuwen
onderhouden - als telefoondraden -
het contact tussen de hersenen en
het lichaam. Als de aansluiting niet
goed is, werkt het niet en treden
stoornissen op.

Dat er over een aantal jaren veel
meer mensen zijn die aanmerkelijk
ouder worden dan tot nu toe gebrui-
kelijk, zal daar niet vreemd aan zijn.

Boodschappen
Mensen en dieren moeten het hun le-
ven lang doen met de hersenen die
ze bij de geboorte meekrijgen. Her-
sencellen worden niet vervangen, zo-
als cellen in andere delen van het li-
chaam. Tijdens het leven sterven re-
gelmatig wat hersencellen af en de
gevolgen blijven dan ook niet uit.
Mensen van tachtig jaarkrijgen pro-
blemen met hun geheugen. Ze heb-
ben vaker dan voorheen een bood-
schappenbriefje nodig. Opmerkelijk is
dat ze zich dingen uit hun jeugdvaak
nog tot in de details kunnen herinne-
ren.

'<Oo ssen man heeft gemiddeld
en u ram hersenen. Dat kan varië-

1200 tot 1700 gram. Vrouwener> vijftig gram minder, maar bij
ien uder worden, slinken hun herse-
«chiv niet zoveel' naast Slooff

■"'eraan toe te voegen.

Dat wil niet zeggen dat de hersenen
van een pasgeborene er precies het-
zelfde uitzien als dievan een volwas-
sene. De hersenen van een kind zijn
nog glad. De kenmerkende structuur
die doet denken aan de inhoud van
een walnoot, ontstaat pas op latere
leeftijd. Dat gaat heel geleidelijk,
maar aan een kind is goed te zien,
wanneer er weer een fase is afge-
rond. Een pasgeborene heeft wel
ogen, maar kan nog niets zien, omdat
die functie in de hersenen nog niet
volledig ontwikkeld is. ledere keer dat
er een nieuwe fase in de ontwikkeling
is afgerond, is het kind tot meer in
staat. Dat gaat schoksgewijs: een
kind kan zomaar ineens iets beetpak-
ken als het dat wil en het gaat ookvan
het ene op het andere moment echt
lopen.

Blinde vlekken
Dat past in ons cultuurpatroon. „We
maken ons veel meer zorgen dan
vroeger. Toen liep men veel gemak-
kelijker risico." Slooff meent dat dat
eigen is aan deze tijd, waarin kinde-
ren ook zoveel mogelijk gepland wor-
den. Als de kans op een debiel kind
groot is, zien mensen liever af van het
krijgen van kinderen. „In wezen is het
een luxe-verschijnsel, maareen abor-
tus is natuurlijk ook vreselijk."

Theo Haerkens

het lichaam en laat de hersenen daar-
bij niet ongemoeid.

Heel vaak zijn gedragsstoornissen
een rechtstreeks gevolg van een af-
wijking in de hersenen. Afgestorven
cellen, een ontsteking of drukkend
gezwel kan er de oorzaak van zijn dat
een bepaalde functie wegvalt. Niet
zelden blijkt dat pas bij een operatie
of hersenonderzoek, nadat de patiënt
is overleden. Slooff benadrukt dat on-
derzoek van hersenen van een dode
buitengewoon belangrijk is om meer
te weten te komen over het functione-
ren ervan.

Door beschadigingen in verband te
brengen met gedragsstoornissen kan
ontdekt worden welke delen van de
hersenen dat gedrag sturen. Rönt-
genonderzoek en andere technische
hulpmiddelen schieten tekort voor dit
soort onderzoek. Daarom blijft het
van groot belang dat mensen hun li-
chaam beschikbaar blijven stellen
voor de wetenschap, zodat zeer uit-
gebreid onderzoek kan worden ge-
daan.

Op dezelfde manier is ook ontdekt op
welke plaatsen in de hersenschors
functies als de spraak, het gezicht en
het gehoor zetelen. Er is al veel on-
derzoek gedaan, maar er zijn nog
steeds veel blinde vlekken in de atlas
van de hersenen. Zeker over de die-
per gelegen gebieden is nog veel on-
bekend. Van niet meer dan circa tien
procent van de hersencellen is duide-
lijk waar ze voor dienen. Derest wordt
'functioneel stom gebied' genoemd.
„Maar dat betekent niet dat die gebie-

Mensen die een zogenoemde herse-
nattaque gehad hebben, verliezen
vaak de controle over spieren in het
gezicht. Dit verschijnsel kan ook op-
treden na een hersenoperatie en hier-
bij is het soms mogelijk de schade te
herstellen of te reduceren door de
spieren aan te sluiten op een zenuw
die normaal de tong bestuurt. Die her-
sencellen waarmee die zenuw het

jra^e geboorte heeft een baby 330
'nei rsenen- Ze groeien razend-
aar nilooo gram als het kind een

is en 1300 gram bij anderhalf
sere -i,

n iaar la«er 's het maximum
■«■■ Dan sluiten de naden in de

De hersenen zijn verdeeld in een lin-
ker en een rechterhelft. Het linker
deel stuurt het rechter deel van het li-
chaam en omgekeerd. De beide helf-
ten houden elkaar min of meer in
evenwicht, maar één is er dominant.
Dat is de reden dat veel mensen

„We kennen dat verouderingsproces
niet goed. We denken dat het zich
vooral afspeelt in de voorhersenen."
Slooff wijst naar het gebied tussen de
wenkbrauwen en de slapen. „Hier zit
het kernstelsel dat er iets mee te ma-
ken heeft." ledereen wordt ouder,
maar het verouderingsproces voltrekt
zich niet bij iedereen even snel. Be-
kend is dat de oud-zwaargewicht bok-
ser Cassius Clay lijdt aan een chro-
nisch geheugenverlies en bibberende
ledematen, wat doet denken aan de

Het zijn echter niet alleen boksers die
gevaar lopen. Ook mensen de over-
matig drinken lopen hersenbeschadi-
gingen op die leiden tot vroegtijdige
dementie. Al te somber wil Slooff zich
daarover niet uitlaten. „Er is niets te-
gen een gezond glaasje." In een ver-
gevorderd stadium van Aids vertonen
patiënten eveneens verschijnselen
van dementie. De ziekte ondermijnt

Alleen zó inzenden

i°en per briefkaart gaat als volgt:
(rj 6 y de oplossing op de adreszijde
rjfJ:ar" waar de postzegel staat afge-
Irtoll pla'< boven de gewone franke-
Sel ten minste ’ 2,50 extra en adres-
U rde kaart aan
r.u*zelactie
Klrr*burgs Dagblad
r°stbus 1000ö4OO BA Heerlen

1e prijs
Dhr. en mevr.
C.M.J. Lamers-Spiegels
van Gronsveldstraat 17
6463 CA Kerkrade
2e prijs
Fam. J. Mannens
Hoofdstraat 85
6436 CD Amstenrade
3e prijs
J.G. Hendriks
Bodemplein 37
6443 CJ Brunssum
4e prijs
J. Hermanns
Masssabiellestraat 29
6465 BJ Kerkrade

’ 5000,-
-tiOft.® bunnen meedingen naar de

’ 5000,-, gelieve U de
aCri , 'etter van iedere oplossing
een er e'k&ar te zetten, waardoor
«6rs 2'r 9evormd wordt van 20 let-
pij ' van de oplossing van alle
'*tte moet u steeds de eerste
j6|<

r gebruiken. Bewaar voor alle
""ein-i dde gepubliceerde puz-
" aia9rammen.

MerjJ] kan aan de puzzelcompetitie
Wie men Per 9'ro 0l Per briefkaart.
vr . P6r giro meedoet, dient de ge-
v6rm e °P|ossin9 °P net girobiljet te
|. melden onder het woord 'medede-, aen' en minstens ’ 2,50 over te ma-J-naar

Dagblad
K°stglro 1975600

1000
ö4OO BA Heerlen

KRUISWOORDRAADSEL nr. 11
mingsbijeenkomsten voor vrij-
willig(st)ers, de uitgave van een
eigen periodiek en aanvulling
van de inventaris zijn aktivitei-
ten die met de baten uit deze
puzzelaktie zullen worden on-
dersteund.

De oplossing van deze puzzel is
gedeponeerd bij notaris mr.
P.M.J.A. Muijters te Heerlen.
Deze oplossing alsmede de zin
van 20 letters is bindend.

Oplossingen moeten worden in-
gezonden per briefkaart of per
giro en dienen uiterlijk elf da-
gen na publicatie van de puz-
zelopgave in ons bezit te zijn.
Oplossingen die later binnenko-
men doen niet mee aan de prijs-
trekking, die wordt verricht door
notaris mr. P.M.J.A. Muijters te
Heerlen.
Om te kunnen meedingen
naar de beschikbaar gestelde
prijzen moet op de briefkaart
naast het gewone porto ten
minste twee gulden vijftig
(’2,50) extra aan geldige
postzegels zijn geplakt of per
giro tenminste twee gulden
vijftig (’ 2,50) zijn overge-
maakt.
De Zonnebloem, afdeling Lim-
burg bestaat uit 22 regio's, ver-
deeld in ca. 220 plaatselijke af-
delingen met ruim 3000 vrijwilli-
gers en vrijwilligsters.
De opbrengst van deze puzzel
zal worden besteed aan een
aantal doelstellingen die de ko-
mende vijf jaar gerealiseerd
kunnen worden en waarvan de
financiële middelen ontbreken.
Continuering van de Zonne-
bloemwinkelochtenden, vor-

Winnaars
puzzel nr. 9
Oplossing:
PRINS

Men mag zoveel oplossingen
inzenden als men wil. Hoe meer
oplossingen men inzendt, hoe
meer kans men heeft op een
prijs en des te meer komt er ten
goede aan het doel van de ac-
tie. ledereen kan meedoen,
men behoeft dus geen abonnee
te zijn. Voor werknemers van
het Limburgs Dagblad geldt
echter, dat zij uiteraard wel mo-
gen meepuzzelen, maar niet in
aanmerking komen voor 'het
winnen van een prijs.
Men is het voordeligst uit wan-
neer men deelneemt per giro,
aangezien dit geen extra
(porto)kosten met zich mee-
brengt. Verder wijzen wij erop
dat het overgemaakte bedrag in
zijn geheel ter beschikking komt
van de puzzelactie. Van de ex-
tra geplakte postzegels op de
briefkaarten moet een gedeelte
worden afgestaan aan de PTT.

INLICHTINGEN
Voor eventuele inlichtingen
over deze puzzel kan men te-
lefonisch terecht onder num-
mer 045-739885, uitsluitend
tijdens kantooruren: maan-
dag t/m vrijdag van 8.30 tot
17.00 uur.

Oe / 0ePuzzel hebt opgelost, moet U
i«e. 'ters die voorkomen in de vakjes
k9r c'ifers 28-63-7-80-56 achter el-
k\,e *etten. U leest dan een woord dat
«WS de uiteindelijke oplossing van
*"ee PüZzel is. U moet dit woord niet
r&n ? °Psturen, maar ookgoed bewa-
P^sf. men met het nummer van de
hét *!' want U hebt het nog nodig aan
*t<ian e van onze uit 20 delen bc'

""de puzzelronde.

Horizontaal
1. projectieplaatje; 4. en andere; 6. lidwoord; 8. naad; 11. dagblad; 13. uit-
bouw; 16. getij; 18. woede; 19. bedehuis; 20. schuifbak;2l. web; 23. idest;
25. in oprichting; 26. hen; 27. meisjesnaam; 29. hoge schoen; 32. gemeen;
33. bodem; 35. opgewekt; 36. rondgang; 38. lofdicht; 39. loot; 41. bijbelse
figuur; 43. deel van een schip; 44. schrijfgerei; 45. belemmering; 46. eten-
bereider; 49. kloosterzuster; 51. rustplaats; 52. grote bijl; 55. gevlochten
ring; 57. ik (Latijn); 59. begin; 61. opening; 62. onstoffelijk wezen; 64. pape-
gaai; 65. deel van het oor; 66. moeder; 67. zonnegod; 69. deel van het
huis; 71. oosterlengte; 72. kenteken; 74. plaats; 76. bazige vrouw; 77.
plaats in Gelderland; 78. ketting zonder einde; 80. bijbelse figuur; 81. vo-
gelprodukt; 82. voegwoord; 83. betaalplaats.

Verticaal
2. persoonlijk voornaamwoord; 3. arrondissement; 4. hemelgeest; 5. on-
heilsgodin; 6. deel van een schip; 7. eens; 8. waterdoorlatend; 9. slee; 10.
Europeaan; 12. streling; 14. omroepvereniging; 15. doek; 17. haargroei
rond de kin; 20. boom; 22. antilope; 24. ondergang; 26. jong mens; 28.
stannum; 30. kloosteroverste; 31. Nederlandse rivier;; 32. middelbaar on-
derwijs; 33. georganiseerd overleg; 34. uit Denemarken; 36. al; 37. eerst-
komende; 40. noordnoordoost; 42. vreemde munt; 46. kosten koper; 47.
muziekinstrument; 48. onbegroeid; 50. ontkenning; 51. woud; 52. natuur;
53. inbraak; 54. sint; 56. nieuwe testament; 58. mal; 60. ten afscheid; 62.
roe; 63. zetel; 65. onbegroeid; 66. honingdrank; 68. Akita rocket range; 70.
toiletgerei; 72. maand; 73. steen; 74. Engels telwoord; 75. vet; 77. name-
lijk; 79. rivier in Noord-Brabant.

Duizend piek voor reis
naar Berlijn of Parijs

PRIJZENPOT
Ie prijs ’ 1000,-

-2eprijs ’ 500-

-3eprijs ’ 250,-

-4eprijs ’ 100,-
„Als het mooi weer is, maar zelfs in
de regen is deze regio een prachtig

" Cor en Ger Lamers met in hun midden Thea Kuchnio die na-
mens het Limburgs Dagblad de verrassing bracht

Foto: FRANS RADE

KpTLn
h6rs is een échte puzzelaar.

'^riük " verschijnen van deze
oWo<£Se Puzzelronde heeft hij alle
S,l%rj K9

en 9evonden en ook inge-
k6 Vi i-r adat ni- v iaar 9e,eden 'niaan al terechtkwam en dus zijn

6<"DI(T inkoPer voor de Stichting"lij g 6e9tehuizen neerlegde, heeftC* nog tijd voor andere hob-

Zijn echtgenote Ger moet nog en-
kele maanden werken. In mei be-
hoort ookzij tot het Vuttersgilde en
komt er in de apotheek op de hoek
een plaatsje vrij. Dan staat de zo-
mer voor de deur en de plannen zijn
al gesmeed. Sinds vele, vele jaren
zoekt het echtpaarLamers in de zo-
mermaanden de rust van de Velu-
we op. Enthousiast vertellen ze
over de prachtige natuur in dit stuk-
je Nederland.

51 rji^ADE - Ja, ze komen toch
N t " jerb'j." opperde Cor Lamers
"3üi>2 'e 9e|eden toen het puzzel-

in Kerkrade terecht
W;- °P dat moment kon hij niet
-><tar eden dat hij al binnen een
S>fdnWeken zelf de gelukkige
ba0 J.Pr'Jswinnaarvan de Limburgsao|adpuzzel zou zijn.

vakantieverblijf."
Nu mevrouw Lamers echter bin-
nenkort niet meer dagelijks aan het
werk hoeft, willen zij samen een
aantal Europese hoofdsteden gaan
bekijken. Parijs en Berlijn staan bo-
venaan het verlanglijstje. „Maar
eerst ook nog even meedoen aan
de fietsvierdaagse in Almelo," zegt
Cor Lamers, waaruit zijn sportiviteit
eens te meer blijkt.

Als een sport ziet hij ook de weke-
lijkse puzzel. „Want het blijft voor
mij nog steeds een middel om het
goede doel te dienen," aldus de
prijswinnaarvan dezeweek diemet
de inzending PRINS duizend gul-
den verdiende.

bies. Hij wandelt graag en is een
trouw lid van het kerkelijk zangkoor
St.-Jozef.

Grote LD-puzzelaktie voor de Zonnebloem

Voor het kansspel van deze
puzzelactie heeft de staatsse-
cretarisvan Justitie op 5 okto-
ber 1988 aan het bestuur van
de vereniging De Zonne-
bloem, afdeling Limburg, ver-
gunning verleend onder num-
mer L.O. 880 160 193.

den geen functie hebben, we kennen
die functie alleen nog niet."

contact onderhoudt, nemen dan de
functie over van andere delen in de
hersenen, waardoor een 'hangend
gezicht' kan worden voorkomen.

Einstein
Aan de buitenkant van de hersenen is
over het algemeen niet te zien of ze
van een grote geest zijn geweest of
van een idioot. Slooff heeft ook 'su-
perbreinen' in handen gehad („Nee,
geen namen. Dat kan niet."), maar
verzekert dater niets speciaals aan te
zien was. De kronkels in de hersenen
zagen er niet anders uit dan normaal.

De mensen zijn zich tegenwoordig
meer bewust van de mogelijkheden
van de medische wetenschap. Als va-
der zich wat raar begon te gedragen,
werd dat vroeger geaccepteerd onder
het motto. „Ach, wat wil je, pa is ook
al 87." De moderne mens neemt daar
geen genoegen mee en mede daar-
om wordt intensief gezocht naar oor-
zaken en oplossingen voor dementie.
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Hersenen nog grotendeels onbekend gebied
limburgs dagblad puzzel
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!\ BRUNSSUM I
AANTREKKELIJKE WOONVARIANT METDRIVE-IN-WONING

■let nieuwe woongebied 'De Hemelder'
n Brunssum ontwikkelt zich tot een x2v^^ _-. '^^^^^mJ^^^m^"^voortreffelijke woonlokatie. Aan de |S^^^Wl« . ,*f w_ '^^^^^^^&'inrichting van het plan wordt veel aan- (ÊïtiWa»^\r' Tl^4_f==i_'' j _1 ~^^^^^^^Ê

toutes, pleintjes, parkeervoorzieningen 2^^rp*^«:H 3^'^^ 1 LI3T3 «a-i s *^^"o^r^^^^^ma. Een goede afwerking maakt van De =■ lS| Saf* § *-*" Bi rwS4"»wt^t^^BmWemelder een kwalitatief hoogwaardig J|«-|_ ____; . _*^9, ', ! § ,*b | i**'^*P»«^i*^
Gpmfortabel woont in een rijke en geva- ielllSÈ& 1 1 lil li -J^E TTj TT" 3pf |^'j_Jjï
ofstand van het centrum van Brunssum. \§k^i**J^j£j■.''*"»'*"'^^s**^- '{^^\tyjJf^l _>>""-_""**_ mmmmmm*^mïZJJZJK~
i dit plan worden bijzonder leuke drive- lap ~7^^Srfi!\ \ I *^%Jfjf
i-woningen gerealiseerd. Met de ontwik- « -t. l!\ 1 U Graaakeling van deze drive-in-woningen wordt vla»-Sri/*? J Wayv / wonin^ï' 1'k nieer wetenrptimaal gebruik gemaakt van de

* "^rf^sH bou«vp/an n^E? Kvvalitatiefh de dr'«'e-m--imstandigheden van het glooiende __y®i__^_^i_|g^ ,r / i (ii T s,u""t u m«! Leme'<ier in n„Vaardig.
errein. Voor de bewoner betekent het f^^^^^^^^J^^.'"l ' 7 mer*a«e. J 9ehee' vr,jb/y VendrfSst''1'-
■en aantrekkelijke woonvariant met de '^^^^^^S^^i^^'^^^^^^i 7 w ae c/ocu-
ipandige garage en de entree/hal op de " ' V^'fjr^'' ’ Na&n
egane grond. Verder o.m. een woon-/ / Acfres _____
êtkamer met tuincontact, open keuken, / Postcod "—" — "
slaapkamers en een badkamer met /p. _______ — ___

gbad en vaste wastafel. fS^ll / —-— ' —~———__ /IS nRQ ri il itfrc; Teefoo^^_ri__- -

8Koopprijs vanaf ’ 147.607,-v.o.n. L^riO. Jl-Ulvf I L-110 / 'n*enden aan Mak ~~~ ——J/Rijksbijdrage max. ’ 44.000,- totaal, makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerien / 6400 3 BV,AnW^3"-^ «§/
volgens premie-A-regeling. 6411 AT heerien "van grunsvenplein 12-te1045-7137« L "va H-^.i.|| rc,nummerlo2n *»/

5.* J^mmmmmm

Makelaarskantoor
M WkÊ M—-Peters & Partners B.V.■ fl i A. Printhagenstraat 36■ È È -«6161 EK GELEEN

04490-48191
pvCitl-Lyfl-vfcj s Zaterda9s geopend

10.00 tot 12.30 uur.

lii*t'i*l,'l'nHii nen 2'en- Luxueus, groot
woonhuis met gr. tuin,Zee? ffaai halfvrijst. "^^*ï"%t

woonh. met garage en VPTü!afö aTtuin, woonk. (9 x 4.752 x ®n open, naar,a' aan
2.52), luxe keuken (wit, n?bijkeuken, 3 flinke slpk., llt'LfrJ^^l'luxe badk.« vaste trap
naar 2e verd. Spouw- te d°uche: "ln*e h2bbV
JJ......JJZ H.ThK „TLo -~i ruimte met doka. Berg-muunsoL, dubb. glas, rol- _jj_ i.j„___,.3
iuiken en hardhouten ko- "Jj </ "p;
zijnen. Vraagprijs uuak J ' '

draagbare" premie^" »»"
M4500 Zeer luxueus halfvrijst.
* DUU '"- woonh. met garage, c.v.-

gas, tuin, fraaie entree,
woonk. met travertin-K^—i——_»_^ au 4 vloer, luxe open keuken
met alle apparatuur,
fraaie tuin, 3 slaapks.,
grote badk. met ligbad en
aparte douche + 2e toi-
let, bergzolder via vliezo-

' trap. Vraagprijs
m^rniHTTTTmmml f 165X100<- kk-

welten ■ui j i: s^ih : 11: i:n:■de Kommert EinderstraatDit huis moet u van bin- Halfvrijst. woonh. met ga-- nen gezien hebben. Zeer berging, aanbouw,royale en uitst. geisol. pa- cv
u a,ui

a
n
,

woonka-ttiobungalow met garage, mer
a
(7.40 x 3.70), aan-

bj.cv.-gas, groot sout. met bouw (6 x 2]30) keuken-o.a. was/e.v.-kelder, 1e verd . 3 S|pks dou.
-doka, logeer-en werkka- ch zo|(jer vliezotraPimer. Part.: living (45 m 2) d dubb

, £_
comp. inger. keuken, 3 muur. en kapiso|at je.slaapkam. en badkam., vraagprijs ’128.000,--patio ca. 100 m 2. Vraag- k k
prijs ’ 258.000,- k.k.

BENZENRADE ff rlllinil'ülHlHll
In dit uniek stukje Heer- yieutstraat
len kunnen wij u nog een Verbouwd vnjst. woon-
bouwterrein aanbieden huis met garage, c.v.-
voor de bouw van een ?as- , tuin' , kelder'
vrijstaand landhuis, mcl. L-woonk. met playuizen-
welstand goedgekeurd vloer' woon-eetkeuken
plan, tekening en bestek- (open), bijkeuken, badk.
tekening. De opp. van dit le verd: flm,k w

slpk-
schitterende bouwkavel: Tot °pp'4l° m : Vraa9"
ca. 5850 m 2. Koopprijs pnjs ’ 158.000,-k.k.

’ 160.000,-k.k. __»7T!Trrn~___
PALEMIG —KIJiUmJ.W
Wagenschutseweg Looiwinkelstraat
Knus, gerenoveerd Mooi royaal halfvrijst.
woonhuis met c.v.-gas, woonhuis met garage,
woonk. (ca. 20 m 2) met berging, c.v.-gas, tuin,
open haard, flinke woon- woonk. (8.20 x 4) met
eetkeuken met eiken parketvloer, woon-eetka-
aanbouwkeuken; 3 slpk., mer. 1e verd.: 3 slpk. met
badk. met douche en 2e parket, badk., vaste trap
toilet, balkon, zolder (los- naar 2e verd.: ged. dubb.
se trap). Vraagprijs glas. + rolluiken. Koop-

’ 75.000,- k.k. prijs ’ 158.000,- k.k._________ Const. Hugostraat
Mooi gelegen uitst. on-

Slot Hillenradelaan dem- halfvrijst. woonhuis

■ Schitterend gelegen in met. garage c.v.-gas,
het bungalowpark moole ,UI"°P het zuiden,
„Schuureik". Vrijst. split- oonk- J 8 * 3;73),

_level bungalow met in- luxe keuken (wit) met al e
%andige garage en car- apparatuur, 3 slpk., badk.

port (2 auto's). Ind. 0.a.: met zitbad en 2e toilet-
hobbykamer, berging, Hele huis kunststof kozij-
flinke hal, keuken mit nen met dubb. beglazing.

' kunststof install., bijkeu- "^f-^**®1: Kooppr|Js
ken met aparte douche, ’ 165.000,-k.k.
living met vide (50 m 2), 4
slpk. en zolder. Opp. 786 B-TT!TÏÏTTT3__ I 'm. Vraagprijs V?l*>trT?H'T'T_l

’365.000,- k.k. _K>«,r.'^"l;'. —I
Ringoven
Zeer fraai middenst.wo-
ning met aanbouw. Gr.

jdgi woonk. met bet. vloer
H^H (8.40 x 3.90), luxe keu-

" H ken met apparatuur, ber-■ Aa^^H I ging, 3 flinke slpk., badk.(■■■Hf met ligbad en 2e toilet,
i hobbyzolder (vliezotrap).

;j^~******~*~^~^*~*~*~*~' Spouwmuurisol. en deels
■ynTT]T|TM dubb. beglazing. Bouw-I é^j_jjjé^ .aar iggi KoopprijsSingel f 125.000,- k.k. Rijkspre-»,Degelijk halfvrijst. woonh. mie ’ 5000,-.%me\ garage, berging,

tuin, 2 flinke kelders, »r———_-royale hal met parket,
woonk. met open keu- Hulsterdreefken, 3 slpk., douche en uitst onderhouden-por-
vaste trapnaar 2e verd. taa|flat op 2e woonlaag
met 4e slpk. en hobbyzol- met cv..gas en berging,der. Koopprijs |nd oa. grote woonk

’ 158.000,-k.k. ( 9 75 x 3 80) roya|e keu .
i_^_______^__ ken, 2 slpk., badk. met

douche, voor- en achter-
Ecrevissestraat balcon. Vraagprijs

"Dit huis moet u van bin- f 98.000,- k.k.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’l5O- +
btw. Tel. 04492-2601.
Camping Cars Ridderbeks,
Caravans Gruau, Predom.
Vouwwagens: Scout, Triga-
no, Europa-Camper. Te-
vens reparatie en onder-
houd. Lid Bovag.Kom eens
kijken in Koningsbosch,
Prinsenbaan 135, tel. 04743-
-2213.
Te huur en te koop CAM-
PERS. Erkens, Koolweg 11,
Elsloo, tel. 04490-
-71925/74747.
Nu 10% korting (op aanbe-
taling), geldig tot 1 maart.
Huur een nieuwe TOER-
CARAVAN mcl. koelkast,
kachel, voortent en verzek.
Caravelair, Sprite en Eccles
model 1989 zijn er. Nu ook
in grijs interieur. Bartels
Caravaning, Hommerter-
weg 256, Amstenrade, tel.
04492-1870.
Kom maar kijken en over-
tuig uzelf. Lord Munster-
land CARAVANS, betaal-
bare exclusiviteit. Echter
Caravan Centrale, Rijks-
weg-Zuid 4,Echt, tel. 04754-
-6097. Caravans - vouwwa-
gens - accessoires - verhuur
- onderhoud. Lid Bovag-ca-
ravanbedrijf.

Adria
Caravan-
verhuur

bij de landelijke organisatie
met 33 officiële
Adria-dealers.

Prijzen vanaf

’ 295-
-per week

Aan het eind van het sei-
zoen worden de huurcara-
vans verkocht. Huurders
hebben eerste keus en

spec. condities. Informatie
en prijzen krijgt u bij de re-

gionale' Adria-dealer.
U vindt hem in de Gouden
Gids of bij Adria Caravan

Promotie Nederland:
078-180100.

Te k. BURSTNER 450 TN
City, bj. '83, met wasruimte,
ringverw., sep.wand, voor-i tent, 4 a 5 pers., prijs’ 8450,--. Tel. 045-461669!
Te k. ZEILJACHT Dufour
2800, bj. '80, vele extra's,
prijs ’45.000,-. Tel. 04499-
-4714.
Te k. 3-pers. CARAVAN, ±
10 jr. oud, ’ 650,-. Stanley-
straat 45, Heerlen, 045-
-222384.
De Olde Caravan 8.V.: uw
dealer voor Walker VOUW-
WAGENS, Sunny, Dou-
blette en Olympique. Te-
vens verhuur voortenten,
luifels etc. Voor service en
kwaliteit naar Langs de
Hey 7, md.park Noord Sit-
tard, tel. 04490-13634.
De Olde Caravan BV. Uw
dealer voor WILK Luxe en
Safari, Beyerland, Sprinter,
Vitesse, Quart en Award
tourcaravans. Tevens ver-
huur. Voor service en kwa-
liteit naar Langs de Hey 7,
md.park Noord Sittard, tel.
04490-13634.
De Olde Caravan BV. Uw
recreatieshop bij uitstek
voor CARAVAN, vouwwa-
gens, campers, campingon-
derdelen en accessoires.
Verhuur en reparaties, ser-
vice en kwaliteit. Uw adres
Langs de Hey 7, md.park
Noord Sittard. Tel. 04490-
-13634.
Te koop Evinrude MO-
TORBOOT met trailer en 40
PK Evinrude motor (op-
knapper). Voor ml. 04704-
-441L

CARAVANS 1989. Vouw-
wagens: Alpen-Kreuzer,
nieuwe kleurcombinaties
in grijs en bruin, nu met
winterkorting tot ’ 705,-.
Caravans: Burstner - Hob-
by - Knaus, nog enkele
overjarige modellen met
extra korting. Voortenten:
Brand, Gerjak, Isabella,
Trio, Walker. Caravan-im-
port Feijts, Hoofdstraat 84,Amstenrade, tel. 04492-
-1860.

Chateau
en Home

caravans. Ook steeds in-
ruilers in voorraad.

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

|j 043-645079

I IKerkrade
De notarissen J.L.Th. Oostwegel

en Mr. P.W.H.A. Ritzen
te

Kerkrade
zullen op vrijdag 17 februari a.s. des namiddags om 15.00 uur
in café H. Muiier, Bleijerheiderstraat 78 te Kerkrade, op grond
van artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek, publiek bij opbod
en afslag verkopen:

Gemeente Kerkrade:
Het woonhuis met verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en
tuin, staande en gelegen aan de Kipstraat 25 te Kerkrade, ka-
dastraal bekend als gemeente Kerkrade, sectie E nummer
4973, groot twee aren en drie en tachtig centiaren.
Indeling: benedenverdieping: woonkamer, keuken en bijkeu-
ken, berging; 1e verdieping: 4 slaapkamers, badkamer met lig-
bad, vaste wastafel en toilet.
Aanvaarding: direct bij betaling van de koopprijs.
Betaling van de koopprijs: uiterlijk 1 april 1989.
Bezichtiging: in nader overleg metvoornoemd notariskantoor.
Nadere informaties: ten kantore van voornoemd notariskan-
toor, Willem Sophiaplein 10te Kerkrade-West, tel. 045-411945.
I

VALKENBURG/BROEKHEM
Mooi en rustig gelegen RUIM WOONHUIS met c.v. (gas),
garage en tuin. Ind.: hal, ruime woonkamer in Z-vorm.,,
keuken, 4 slaapk., badk. met ligbad en 2e w.c, zolder via
vaste trap ’ 149.000,- k.k. __
SCHIMMERT
Sfeervol verbouwd BOERENWOONHUIS met c.v. (gas)
en terrastuin. Ind.: gewelfde kelder, ruime hal/tuinkamer,
riante living (48 m 2) m. fraaie open haard, luxe mod. in-
bouwkeuken, atelier/garage, 3 slaapk., badk. m. ligbad en
2e w.c, grote zolder ’ 179.000,-k.k.
ÜBACHSBERG VOERENDAAL
Fraai gerestaureerd BOERENWOONHUIS met c.v. (gas)
en mooie tuin (m. kapelletje)! Ind.: gewelfde kelder, hal,
werkkamer, royale woonkeuken annex eetkamer (open
haard), mooie living, 4 ruime slaapk., badkamer, hobby-
zolder + atelier. Prijs in overleg.

ECKELRADE
Rustig gelegen RUIM LANDHUIS met c.v. (gas), garage
en tuin (850 m 2). Ind.: kelder, hal, riante living m., open
haard, vide en entresol/werkhoek, keuken & bijkeuken, 4
slaapk., luxe badkamer. Aparte 2e woning met alle voorz.,
derhalve zeer geschikt voor dubbele bewoning e.d. Prijs
n.o.t.k.
RIANT BELEGGINGSOBJEKT
Goed gelegen in Zuid-Limburg met uitstekend rendement
en prima staat van onderhoud. Nadere gegevens en prijs
op aanvraag.

BRUNSSUM
Notaris J.J.M, van de Ven te

Merkelbeek, gem. Onderbanken
zal op woensdag 22 februari as. om 15.00 uur in hotel Ker-
keveld te Brunssum, Kerkeveldstraat 7, in het openbaar bij
opbod verkopen, krachtens art. 1223 8.W.:

het woonhuis met tuin
te Brunssum, Torenstraat 1, kad. bekend Brunssum, sectie
B nummer 5366, groot 1,48 are.
Indeling:
parterre: hal, kamer, keuken, toilet; "*»
1e verdieping: 3 slaapkamers, douche met toilet.
Aanvaarding: bij betaling van de koopprijs (zonodig met
behulp van de grosse van de veilingakte).
Betaling: uiterlijk op 5 april a.s.
Bezichtiging: in overleg met de notaris.
Inlichtingen: ten kantore van de notaris, Steenweg 40 te
Merkelbeek, tel. 04492-2222.

Te k. Kip CARAVAN met
voortent pvc. Tel. 04490-
-53379.

Stacaravans
nieuwe en gebruikte

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079
Te k. CARAVAN3 a4 pers.
m. voort., 100% in orde.
Duivenbergstr. 24 Bruns-
sum.
Te k. VW CAMPER bjr. 79,
voor 90% klaar, i.z.g.st. Vas-
tye prijs ’8500,-. Tel. 045-
-317110 (tussen 3 en 6 uur).
BOTEN: in- Outbords, Zo-
diac. Motoren: Yamaha
Johnson, Mercury Marmer,
Honda, ook diesel. Stroom-
generators: 220-24-12. V.
Snijders Watersport, Markt
36A Mstr. tel. 043-214652.
Werkplaats ond.service-
trailers, Korvetw. 14 Beat-
rixhaven Maastr. tel. 043-
-633034.

PIANO'S en vleugels in alle
prijsklassen. Stemm., rep.,
verh., transp. H.J. Scnet-
ters, Ford Willemweg 28,
Maastricht. 043-217700.
Gez. ervaren TOETSENIS-
T(E) voor all-round 5-mans
band. Inl. 045-315113 of 045-
-752259.
Prof.studio TAPEDECK
TEAC A3340S met (20) 26
cm-spoelen; el. orgel Emi-
nent 2000 Grand Theatre.
Nw.pr. ’20.000,-. Tel. 045-
-222054.
Geroutineerde DRUM-
MER zoekt aansluiting bij
orkest. Tel. 045-224284.
TOETSENIST(E)-ZAN-
GER gevr. voor oprichten
veelzijdig trio. Tel. 04492-
-5286/04492-2026.,
Tek. BAS-GITAARFender
Precision + koffer ’ 900- +Fender Studio Bas verster-
ker met equal. 200 w.,vraagpr. ’ 1600,-. 045-
-422923.
Te k. PIANO, ’ 1000,-. Tel.
045-255519.
Te k. elektr. ORGEL, Emi-
nent Solina S 40, 8 mnd.
oud, ’ 3500,-. Trigoniaerf 9,
Heerlen, 045-228952.
Kitty 44 jr. speelt gitaar +zang zoekt mensen dievoor
hobby Muziek uit de jaren
60 willen maken. Tel. 045-
-220045. ■

TE KOOP
Hoensbroek, Antoniusstraat 1
DEZE VILLA MOET U ZEKER ,
VAN BINNEN ZIEN! "Vrijstaande villa, vlakbij het centrum. L_ Hal met open ballustrade naar verdieping.

" L-vormige woonkamer van 50m2 met open haard. L
Zeer luxe keuken met inbouwapparatuur. Bijkeukenf
overdekt terras en een garage met bergzolder.
Op de eerste verdieping drie grote slaapkamers, iv*»
badkamer met bad en douche en nog een
studeerkamer. Vaste trap naar tweede verdieping IS
alwaar zich nog twee kamers bevinden. Inhoud 8001
m3. Pand is geheel geïsoleerd.
Koopprijs ’ 279.000,-k.k.
Geleen, Rijksweg N 65A
Halfvrijstaand woonhuis met grote kelder,
woonkamer 32 m2, moderne keuken, bijkeuken. OPI
de eerste verdieping een badkamer met ligbad, L
douche, toilet en bidet en twee slaapkamers.
Vaste trap naar zolder met slaapkamer en toilet.
Gas-c.v. Deels hardhouten kozijnen met dubbel gl^l
Vraagprijs ’ 129.000- k.k.

Geleen, Burgemeester Lemmensstraat 222 II
Winkel/woonhuis met twee kelders. Parterre 275 m»l|
showroom, twee verdiepingen van beide 165 m2. I
Vraagprijs’ 245.000-k.k.

Sittard, Akkerstraat 15
Halfvrijstaand woonhuis met grote tuin, grote garag*H
woonkamer, zeer luxe keuken, drie slaapkamers,
gas-c.v. Vraagprijs ’ 129.000,-k.k.

ï© Mr. F.C.N.W. Brorensfmakelaar en taxateur o.g.
Oranjelaan 211, Geleen
04490-50318

' —=Ü

Te koop

HULSBERG
Diepestraat. Halfvrijstaand woonhuis met gar. en dakterra*
ling: beg.grond: hal, woonkamer, keuken, bijkeuken en ba*
met douche en toilet. 1e verdieping: 3 ruime slaapkamers *"terras, zolder via vaste trap bereikb.
Prijs ’ 122.000-k.k.

Inlichtingen:

CXEEN3*mmW ASSURANTIËN CV. O
Nuinhofstraat 70 - Nuth

045-241534 ,

STIENSTRA UW BESTE PARTNER VOOI
EEN NIEUWBOUWWONING^
■ T^T .__. r-"^ -4

VAALS, Ir. E. Melottestiaat.

12 Enthousiaste kopers hebben al WÉL '1 1
gekozen voor dit type huis. W^.—^—- ' —^J
Markante gegevens: anaaai^^gi^^^Hßßißaßß

" Entreeen garage op straatnivo. HS)j3TFmKS
" Woonkamer en keuken op achtertuinntvo. VHBPPPPRRma^MMvVPV^HVMBH
" Royale woonkamer(ca. 40m2mcl. openkeuken). ■_^_^_^v^_^_m_h^j^«^^_J^j*M'l_J
" Inpandige garage HHVPIVPiPSBPI" 3 Slaapkamers *"^"^"^^|f**:*i'"';'" :^-""<*l*'*"~^"*"Luxe badkamer (met ligbad, vaste wastafel en

voorziening voor 2e toilet).

" Hardhoutenkozijnen (mcl ramen)

"D*-I*olB »»tfKnlno(|« woonkamer, keuken. Het Open Huis is kompleetbadkamer, slaapkamer beh. klapraam) inaericht door
*""*'1"""

_Ë_S__^/ lÓ°974'"V°a (BXCL ""V 15000'" ~Z__i«fiSl COMPLETE PROJEKT- EN
Dankzij de LoonVast-Hypotheek /gxfo __PC\Vf_l WONINGINRICHTING
bedraagt de netto maandlast ca. /m 1 n«,'—l m\ T \A^mV^
’716,-- #j^A 0 HEERLEN NUTH

HEERLEN, Welten

Wonen op stand in een herenhuis met een woonk./
keukenvan ca 49 m2en 3royale slaapk.

iflflfl
Prijzen vanaf’ 194.990,-v.o.n.
Inruilvan uweigen huis is bespreekbaar

wE^J^ÊÊÊ^' * 'ém D*MODELWONING is/^> ff" «Decoi-ation

Ki^aH_B IKwKrWnw#>pMil
Bk. mP^_l __tt_lKCwli iJ^lAiïiLllllijfl

ELSLOO Visserspoelwest f^C^'" «A(Hfcï 1-lj
4Mmmm£. " mt— .__ .j». ■ _gfi 'n.sVtUiut x';% ■ -*-Q j j

:f___^HH_____l ■"$

Het woonplan Visserspoel is gesitueerd
ineen schilderachtige engerestaureerde
Oma@Ving. Verkoopprijzen vanaf ’175.500,-. *■ |

* , Bij 100% financiering bedraagt de netto ma"» S
Met het accent op meer leefruimte, meer pnvacy en jastca. ’ 800,-, dankzij de LoonVast-Hypothe* I*'1*' §
luxe afwerking: |
" L-vormige woonkamer 37 m 2(mcl. open keuken). Inruilvan uw eigen huis is bespreekbaar.
" 3 Slaapkamers. . §

" Mogelijkheidvoor 4e slaapkamer
" Badkamer met ligbad en 2e toilet. ■■■■■■■■■■■
" Garageca. 20 m? KU—iM—M—Jl W^_l
" Hardhouten buitenkozijnen. B*D SQ^%
" Extra isolatievoorzieningen.

_ ______
_-__-

_
Indeling: Pf. \O/^UINIXrpM „ . , ■ H Living ca. 37 m2mcl. open keuken. 3 slaapkamy s

OVUUIllulij Scalaplein resp. ca.. 12.5 m 2.ca. 11.5m2en ca. 7 m2. badkf' |— via een schuiftrap is de hobbyzolder, ca. 29 m ■ |
Uw eigen huis in Schinnen voor ca. Mis/133.918,-v.o.n. (cxci. max./41.000,-n) 1*5' §

’550,- per maand. WJdia9e) ~JBij 100% financiering bedraagt de netto *noya«F
last ca. ’ 550,-. Uitgaande «ran’ 7.500,- eigen v |

In het woonplan Scalaplein, in het netto maandlast ’495- _^^fl 1centrum van Schinnen start Laeven BV WftfÊMÊÊMHMWMMVIV-fflßmet de bouw van 7 geschakelde huizen ffrfflteifjLjK-itffl
in landhuisstijl. ln___U__lri^r^«^É^ll___l

I ■,^^^A■.ss^^ss^^^s^s^sv^%^^"AV*vAV.%ss^^s^^^^^^".^s■.^■.s^^*"s■.,v^i I

HEEFT U EEN EIGEN HUIS EN WENST VERBETERING ?
Informeer naar de mogelijkheid om risicoloos een ander huis te kopen.

i a%s*'asss%\ssv*>asvssssv%svvvvi.v*v.v%%%%vs,,.s%ss%s'.sss%ssss%vv i
a\

~\/ I Makelaardij onroerend goed. Hypotheken, Verzekeringen I

dü stienstra
Stienstra Makelaardij BV I

¥l^jMGaarne vrijblijvend Naam1 W%^Al volledige informatie over:

| O Nieuwbouwprojekten Postcode/plaats:

| Tel.:
In ongefrankeerde gesloten enveloppe 3l r*—Ti^TM«T*trTii_l zenden aan: Stienstra Makelaardij BV =LjßTrirT?tt,Tl''TtT.Wl,T Aniwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen.

ï I MRÜ|)RHMm■ W
H K.11,1,,.1 H— iL-m T,.| ..US J^jmmmW'
M= Kantoor Maastricht, Tel 043 - 2529£L«f*_ j

I MMM,fß?^l**nTroT7?~l4«M:V>-ti*Jtl^S

j ■HlEu2____i__y_2_3i^^/
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Berg aan de Maas - Stem
Uniek gelegen, luxe appartementen aan de Maas _____

In Berg aan de Maas, opcirca 15minuten
nk : van Maastricht, worden op een uniekee I "^r-v ijlji liggingtegen het oevertalud van de MaasJ i Ini f I '_^\ luxe appartementen gebouwd. De per-

/n.' fecte lokatie, de stijl en het niveau van
i I i M a"^tFs«^i»«i^^]fö^^5i,«^^^«ïfS f het object en het bijzonder fraaie uitzicht

' .^?S^^J3y^;" B^--B geven deappartementen-een extra
w :>i4 J*S^> dimensie. Een representatieve woon-

ïSf V If " *l"^^P^^*^^^rffl_, gelegenheid met een hoge toegevoegde

„rt «ij»pJßgÉ(l^^S Het niveau van de appartementen wordt
- ««-"■■'*!-'"Ti'"SI L naast de vooraanstaande ligging mede

"^"fflÉl * i $>&&& "T***'' f ijo» bepaald door de inrichting, de voorzie-
BÉ.*IJa.^h ■ ■^S^MÊMËÊÊÊt.I, $-***''" ningen en de afwerking ervan. De wonin-, '" >t**& s

gen hebben onder meer een van binnen
tfe» ? het gebouw bereikbare parkeergarage,

j|/ $**&% 2 of 3 slaapkamers, riante terrassen en
ruime vertrekken. In het appartementen-

m2 _'»-„■ JK _Hfe§s3ili gebouw is geen enkel woningtype gelijk,
H%jfe \ waardoor er een grote variatie in woon-

[ §■: Va^**^^P _Sia^i Koopprijzen vanaf ’ 195.000,-v.o.n.

"^?s®l^' I ■ 1|P BON VOOREXCLUSIEF WONEN
Sj fc Ja, ik wil graag de uitgebreide brochure over de uniek
I W^^ gelegen,luxe appartementenin Berg aan de Maasontvangen.

1 Stuurt u mij dezezo snelmogelijk, geheel vrijblijvend, toe.Ui DRS. RUIJTERS Sr-
: Plaats

*' makelaardij onroerend goed- sittard maastrichtheerlen Telefoon6131 AL sittard " rijksweg zd 35 ■ tel 04490-11611 "
Inzenden aan: MakelaarskantoorDrs. Ruijters BV, Antwoord- §
nummer 5, 6130 VB Sittard o

;*«CT '—'
h'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ï'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy
1 de,rerTlersbedriif Gebr- Peters B.V. is gestart met ==1 "jRNyO^36. 'uxe woonhuizen met garage nabij centrum

" fraaie architectuur =, " woonkamer 40 m 2
" open haard =
" 4 ruime slaapkamers =
" hardhouten kozijnen

" luxe badkamer _=

" optimale isolatie

" prijzen vanaf ’ 158.750,- v.o.n.

" rijksbijdrage ’ 6500,- ineens ===
HEERLEN (De Erk)

\ f 239.000,- k.k.
■**__ ■■■ Halfvrijstaand herenhuis met |

~'mS garage. Ind.: beg.gr.: royale ****=
J hal, woonkamer met open =H_i M 40 m 2, goed geout.

IU keuken, terras + tuin, gara-
I ge. 1e verd.: 3 slaapkamers, ==:**^É I 2 badkamers. 2e verd.: zol- =, § I derruimte via vliezotrap.

* goede isolatie " grondopp. ===440 m 2. Aanvaarding vrijwel =
direct. =

L HOENSBROEK
tokt . (nabij centrum)

Luxueus uitgevoerd vrijst. =H&mH woonhuis. Ind.: kelder,
j beg.gr.: hal.woonkamer, 46 =B m2met open haard, studeer- =

$ I /ho^i.c.mer ±18 m 2, mo- ==| ... " uerne dichte keuken, tuin en =garage. 1e verd.: 2 slaapka- =
mers, luxe badkamer. Aan- =
vaarding vrijwel direkt.

fÈ KLIMMEN
tea_-,««_-. ; ’ 109.000,-k.k. ==

" Halfvrijst. woonhuis met klei- ****=

M/m keuken en goede inrichting, ===

vaarding in overleg. =
-J MERKELBEEK
41 ’ 198.000,-k.k. =

r^^ Vrijst. woonhuis met c.v. en =I garage. Ind.: sout. kelder-
«S ___ï I ru'm,e: De 9 9r-: hal' met toi" ===■ let, woonkamer met plavui- **"**=I zenvloer en V4open keuken *=I mcl. app. Terras + tuin, gara- :=
|«Ë S ge + hobbyruimte 9.00 x

4.00. 1e verd.: 3 slaapka- =mers, badkamer met ligbad, ==douche, vaste wastafel en 2e =
toilet. 2e verd.: zolderruimte =
te bereiken via vliezotrap. ****=

SCHAESBERG =Im ’ 278.000,-k.k. =
# *■■'<-

Vrijst. woonhuis met c.v. en =
mf- ■ tuin. Ind.: hal, woonkamer =Wbt. 40m2, goed geout. keuken, ==■faj bijkeuken, garage + tuin. 1e =bl I verd.: 3 royale slaapkamers, =I badkamer met ligbad, vasteis-% I wastafel en 2e toilet. 2e =

~^^—^^—l verd.: 1 slaapkamer + ber-
!■ ging. Aanvaarding in over- =I ' le9' m

| honing of bedrijfspand verkopen? JMakelaar Ernens kan u
van dienst zijn. : m

Geen verkoop - geen kosten,
waak vrijblijvend een afspraak.

mmm\" Bedrljfsobjecten " Hypotheken
* Woningen " Verzekeringen

makelaardij* ||
Hoolstraat 42, Voerendaal

ZX PAUL |HE SIMONS I
MAKELAARDIJ QG.
ASSURANTIËNTAXATIES
HYPOTHEKEN-FINANCIEN I

I EUROPAWEG ZUID 214 ÜBACH OVER WDRMS I
I Op zaterdag zijn wij bereikbaar van 10.00 uur tot II 13.00 uur.

I Übach over Worms-Rimburg: Hoekp. met cv., II berg., keld. en ruime tuin. Ind. o.a. woonk., eetkeuk. I
I met eik. inst., 2ruime slpks., badk. en zold. (via vaste II trap, evt. 3e slpk.). Pr. ’ 85.000,- k.k.

I Heerlen-Noord: Centr. gel. halfvr. woonh. met o.a. II uitgeb. grote keuk., woonk., 2 slpks., badk., dakter- I
I ras, zold. (o.a. 2 mansardekamers), keld., gar. en II berg. Vr.pr. ’ 115.000-k.k.

I Schaesberg: Jong tusseni. woonh. met cv., berg. II en tuin. Ind. o.a. hal, woonk., op. keuk., 3 slpks., II badk. en zold. Vr.pr. ’ 120.000,- k.k.

I Schaesberg: Hoekp. met gar. en tuin. Ind.: II L-woonk., op. keuk., 3 slpks., luxe badk. en ruime II zold. annex 4e slpk. (bereikb. via vaste trap). Pand is I■ goed onderhouden. Pr. ’ 122.000-k.k.
I Übach over Worms: Modern halfvr. woonh. met II cv., gar. annex berg. en tuin. Ind. o.a. hal, woonk., I
I op. keuk., 3 slpks. en badk. Goede stand. Pr. I■ ’ 133.000,-k.k.

Übach over Worms: Goed II _J*fflP( a 9el' 'on 9 woonn- met 9ar- en I
JÉ tuin. Ind. o.a. hal, Z-woonk. I|wjl met op. haard, keuk. met I
■ luxe inst., 3 slpks en gr. luxe I
■ badk. Dit pand moet u beslist I■ zien. Pr. ’ 148.000-k.k.

I Hoensbroek: Op prima stand en op loopafst. van I
I centrum gel. halfvr. woonh. met gar., 4 keld. (o.a. gr. II hobbykeld.), hal, keuk. met aanbouwinst., L-woonk. I
I (± 60 m2), 4 slpks., badk. en zold. Dit pand moet u HI beslist van binnen zien. Vr.pr. ’ 215.000,-k.k.

|_& 045-318132f
VANdEßLooLiMbußqb.u

Sittard - Rijksweg Noord 48 - ©f 04490-22323

Op een steenworp afstand van Sittard:
halfvrijstaande premie-A woningen!!!

J In Jabeek, in het nieuwe bestemmingsplan in de
Dreef, worden halfvrijstaande premie-A woningen
gebouwd met berging, ruime woonkamer, dichte keu-
ken, 3 slaapkamers, badkamer en zolder.
Prijsen: ’131.750,- v.o.n.
Max. subsidie: ’ 41.000- (afh. v. inkomen)._ Stuur mij vrijblijvend dokumentatié van de
B premie-A woningen in Jabeek.

f| Naam:
Adres:

Y\ Postcode/plaats:
Tel.:

Zonder postzegel sturen naar: v.d. Loo Limburg
BV, Antwoordnr. 1007, 6130 VB Sittard.

Geopend: ma. t/m vrij. 9.00-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.
Kantooruren: SITTARD-MAASBRACHT

Tel. 04490-22323.

mNakantooruren:
J. v.d. Loo, 04746-2873
W. v.d. Loo, 04746-3534

' ' ' ■ —————i ■ ■n

Halfvrijstaand woonhuis met berging. Ind.: souterrain: 3 keider-
ruimten. Parterre: entree/gang, toilet, woonkamer, aanbouwkeu-
ken. 1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad en v.w. 2e
verd.: vaste trap naar zolderberging en cv.-ruimte.
Prijs op aanvraag.

17t~T_l

Halfvrijstaand woonhuis met garage. Ind.: entree/hal, toilet, woon-
kamer, keuken. 1everd.: overloop, 3 slaapkamers, badkamer. 2e
verd.: vlizotrap naar zolder-berging. -Vraagprijs: ’ 138.000-k.k.

Halfvrijstaand woonhuis met dubbele garage. Ind.: entree/hal, toi-
let, kelder, woonkamer met boog naar serre cq. eetkamer, aan-
bouwkeuken, bijkeuken. 1e verd.: overloop, 3 slaapkamers, bad-
kamer. 2e verd.: vlizotrap naar zolder-berging.
Prijs op aanvraag.

Splitlevel bungalow geheel onderkelderd. Ind.: entree/hal met
noorseleivloer, woonkamer met parketvloer en open haardpartij,
luxe aanbouwkeuken, kantoorruimte, 4 grote slaapkamers, luxe
badkamer. Het pand is voorzien van thermopane beglazing.
Prijs op aanvraag.

TE KOOP
m.i.v. 1 april a.s.

RIANTE WONING
2 onder 1 kap met garage

De woning heeft cv., ca., dubbele beglazing,
mooie tuin, ligging op goede stand en verkeert
in uitstekende staat van onderhoud.

SCHEPELSTRAAT 13,
ST.-ODILIËNBERG

KOOPPRIJS ’ 140.000- K.K.
Inlichtingen bij en bezichtiging in overleg met
de huidige bewoners.
Inlichtingen, eveneens tel. 04750-16188.

137993

I Weer een project van r-.it * r .■■_*> «-.__I /W.C. Project Management b.v. Prijzen Vanaf ’ 178.900," V.O.n. I
_fl Ê0ÈÊOfflffi BEMIDDELING IN ONROEREND GOED " |BON: stuur^ge3Tnjljv3elgT^

MÊm\mÊÏ/mrJmV VERZEKERINGEN m HYPOTHEKEN ■informatie over de woningen te HULSBERG
~^^^^rv ~^^^^r' I f>l33m I

GELfiEGÜUCKVASTGOED BV Kerkveldsweg-West 29A Akerstraat 96A li**^" ÏZZPoStbUS 76 6411 MD Heerlen I «PostcodeFNaate
6100 AB Echt Tel. 045-711088 iTelpnvé: Wer*:

Tol n/nzA CQOO ■ln een ongetrankeerde enveloppe zenden aan: Gelre
■H iel. U4/31-O*,3«J ■Gülick Vastgoed b.v. Antwoordnr.20004. 6100 AA Echt BF

GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN.
Brunssum, Haansberg Bodemstraat 5, halfvrijstaand
zeer goed onderhouden woonhuis met garage en c.v.
Vr.pr. ’ 118.000,-k.k.
Brunssum, Klingbemden 189 zeer mooie bungalow
op 580 m2grond, geheel hardh. koz., 3 slpks., badk.
met ligbad. Vr.pr. ’ 245.000,- k.k.
Brunssum, Const. Huygenstraat 97, geh. onderkeld.,
woonhuis met 4 slpks., vaste trap naar zolder. Vr.pr.

’ 100.000-k.k.
Brunssum, Ir. op de Kampstraat 20, halfvr. apparte-
ment op 1e etage, 3 slpks., badk. met ligbad, ruim bal-
kon. Pr. ’ 195.000,-k.k.
Heerlen, div. appartementen met 1 resp. 3 slpks. Prijs-
klasse van ’ 50.000- k.k. tot ’ 89.000,-k.k.
Brunssum voor startende ondernemers te koop di-
verse winkel/woonhuizen in diverse prijsklassen
met 100% fin. Rumpenerstraat 151 en Prins Hen-
driklaan 152.

Geldleningen - financieringen
Alle hypotheken

M^Mfi^gr van Oppen bv
Lindeplein 5, 6444 AT Brunssum. Tel 045 " 25 45 43

maandagvm vrijdag: 9.00- 12.00en 13.30-17.30uur
r.aierdag: 9.00- 12.00uur ,

<N-X DICK ROSBACHri N^^ ONROEREND GOED,*—**■*"T"-**—■-—'^——————————_.

Beukenstraat 8, 6456 AM Bingelrade
Tel. 04492-2619

BRUNSSUM
Zeer rustig gelegen halfvrijstaand woonhuis met c.v. en
garage. Ind.: Z-vormige woonkamer met open haard, keu-
ken, badkamer met ligbad, 3 sip. -kamers, zolder via vlizo-
trap, voor- en achtertuin. Direct te aanvaarden.
Vraagprijs: ’ 140.000- k.k.
EYGELSHOVEN
Rustig gelegen halfvrijstaand woonhuis met c.v. Ind.: hal,
ruime woonkamer, keuken, bijkeuken en berging, 3 slp.-
kamers, badkamer met ligbad, zolderkamer plus bergzol-
der. Het pand is geheel voorzien van rolluiken. Direct te
aanvaarden.
Vraagprijs: ’ 95.000,-k.k.
Voor snelle beslisser, leuke eindprijs.

É^^ 1 Nabij het centrum gelegen,
■ geheel verbouwde boerderij
If fey me' dUDDeIe 9ara9e en mooiI aangelegde binnenplaats.

| w —f—-, I geschikt voor zelfbewoning1 of appartementsverhuur metIfl goede opbrengst.

HEERLEN
IDEAAL VOOR STARTENDE ONDERNEMER!
Ruim vrijstaand ouder herenhuis met cv., grote loods (120m2) en koelhuis. Ind.: kelder, hal, grote woonkamer met
open haard, keuken, bijkeuken, 4 sip.kamers, 2 badka-
mers, ruime tuin met veel privacy en privé achterinrit. Tot.opp. 550 m2.
Vraagprijs: ’185.000,-.
.LANDGRAAF
Rustig gelegen, goed onderhouden ouder woonhuis met
cv., grote tuin en mogelijkheid voor garage. Ind.: L-vormi-
ge woonkamer, keuken, bijkeuken, kelder, berging, bad-
kamer met ligbad en 2e toilet, douche, 3 slp.kamers, zol-
der.
Direct te aanvaarden.
Vraagprijs: ’ 123.000- k.k.

LANDGRAAF
Landelijk, rustig gelegen vrijstaand woonhuis met garage,
cv., boomgaard en landbouwschuur (inh. 500 m3). Ind.
woonhuis: woonkamer, grote dichte keuken met inbou-
wapp., badkamer met ligbad, 3 grote slp.kamers. Woon-
huis plus landbouwschuur zijn voorzien van hardhouten
kozijnen. Tot. opp. ± 2760 m2. De mogelijkheid voor ge-
scheiden aankoop van zowel het woonhuis alsmede de
landbouwschuur is aanwezig.
Prijs op aanvraag.
Wij zoeken voor enkele cliënten woonhuizen in de ge-
meentes Schinnen, Onderbanken, Heerlen, Hoens-
broek en Brunssum. Prijsklasse tot ’ 250.000,-.
Voor eventuele informatie over ons totale woningbestand
en/of aanbiedingen, gelieve u contact op te nemen met
ons kantoor, maandag t/m zaterdag van 9.00-18.00 uur.

Wees de winter een slag voor en koop of huur een
Master heteluchtkanon

daarvoor. Ook
infraroodstralers, bouwdrogers

en gebruikte kanonnen in voorraad.
G. Comelissen, Mill.

08859-51072.
Te huur/te koop gezocht LOODS, ca. 1000 m2, met bij
gelegen 2 a 3000 m2landbouwgrond, eventueel me
woonhuis. Aanbiedingen: Team, antwoordnumme
3605, 4250 ZA Wijk en Aalburg.

Te koop in Landgraaf
premie-A woningen met garages
Kosten ’ 142.500,-v.o.n.
Rijkspremie ’ 41.000,-"
Netto maandlast ’ 539,-*
* Afhankelijk van inkomen en hypotheekvorm

Inlichtjngen/verkoop: van maandag t/m vrijdag van
9.00-17.00 uur en
volgens afspraak;

_^^^*^^***<w s zaterdags volgens afspraak.

RIKSEN
Ëdisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf 045-316222

JACHTVERHURING GEDEELTE
MILITAIRE OEFENTERREIN
"BUDEL" ONDER BUDEL
EN WEERT

De Inspecteur derDomeinen te Helmond,
Mierloseweg 2C(Postbus 233, postcode
5700 AE, tel.: 04920-36880, tst. 33)zal op
vrijdag24 februari 1989om 11.00uur te

zijnen kantore in het openbaarbij inschrij-
ving verhuren:

Hetgenot van de jachtop een gedeeltevan
het militaireoefenterrein "Budel"onder de
gemeenten Budel en Weert, uitmakende
een gedeelte grootongeveer 85.42.30ha.
van hetperceel kadastraal bekend
gemeenteBudel, sectie L, nummer856,
alsmede depercelenkadastraal bekend
gemeente Weert, sectieL, nummers 1423,
1453en 1491, respectievelijk groot
12.59.20 ha., 129.90.75 ha. en 3.48.40
ha. (aldus samen grootongeveer
31.40.65ha.). wSX"De verhuring zal geschieden voor de tekening wordentijd van zes jareningaande 1 april 1989 opaanvraag

en eindigende 31 maart 1995. toegezonden.

Hflflfl *-

KERKRADEWEST, Kapelweg 48
Halfvrijstaand woonhuis met 4 slpks., grote
loods 24x16 mtr. en kantoor.
Voor vele doeleinden geschikt.
Voor de liefhebber van ruimte thans een
aanbieding ’ 126.000- k.k.

WIJMAN & PARTNERS VASTGOED
Taxaties en hypotheken

045-728671 of 04750-15135
137990. ------------—-_—----_--___--_-_-__-____________-_-____



■TnTIT—iïrT—lIHI p- Canisiusstraat 2 doeleind, geschikt. Prijs BH*ll jJ'—I |y)00j en rustig gelegen ’ 280.000,- k.k. I
_
ii_^^^

IriGL,* >li3lj!'__! sfeervolle vrijst. bungalow Overhoven 71 Napoleonsbaan 32
'JËL^&jJgÊ—^^ met inpand. gar. en tuin. prachtig ruim pand best. uit Ruime, sfeervolle "

'rï*l oa': ruime nal 'lei" bedrijfsr. (voorm. garage- staande woning (bwjr. "»

BH ■^_1 __tT steen). L-vorm. woonk. (60 bedrijf met diverse opslag- met ,linke tuin en gara?
■BEU ' m 2), 3 slpk., badk. met ligb., ruimten, tuin,winkel/kan- ■ Ind. 0.a.: mooie ruime W

* voll. onderkelderd, c.v. toor met kelder, ruime bo- " L-vormige woonk. met P»
Mi t■ Prijs ’ 218.000,-k.k. Direkt venwoning, goede staat kei, aparte keuken 0

I vrij te aanvaarden. van onderhoud. Prijs aansluitend garage, po,
■^■^■^■^■^B Kampstraat 77 / 215.000,- k.k. sic- en c.v -kelder Verd-

Wimmerstraat 47 Ruime boyenwoning met !'Pi' 'ZOdfh0^by Wwimmerstraat 4r ,
„iaank pn ...jn prüs badk- met douche, apan'

Rustig gelegen ruime half- °%3n^afk
en ,ur-PriJS ■^■~J7~I__HI «oüet. Prijs ’ 190.000,-*■'vrijst. woning met grote ga- / Dl)-uuu '' Rr«- ——■■——U_i—_^_i

rage en tuin. Ind. 0.a.: Prinses Margrietstraat 3 Dellevaetestraat 4 Hll' l'l'lM'Üwoonk. m. parket en open Goed gelegen ruim appar- Leuk gesitueerd, sfeervol, il||^^JM_li_l_—«p

haard, mooie keuken, kei- tement best. uit hal, toilet, halfvrijstaand woonhuis (bj. Klinkekoulsweg 5
der. Verd.: 5 kamers. Luxe douche, woonk., keuken, 2 75) met grote garage an- ' Vrijstaand * landhuis «*badkamer. Vraagprijs slaapk, c.v. Prijs ’ 65.000,- nex hobbyruimte (50 m 2) en grote tuin (620 m 2), voll-*

’ 165.000,-k.k. k.k. tuin (privacy). Ind. b.g.: hal, derkelderd met inpand. 9*
mmmm———ryTmmmm m^^^rrrrrrmmmm toi,et

' woonkamer (50 m 2) ra9e- Priis / 228.000,- w
met openhaardpartij en __________^_ . ,„. veel schoonmetselwerk, BTTÏÏÏ-TT-■Hondsrug 2 Schuttersdreef 80 prachtig geïnstall. eetkeu- _^

Rand Simpelveld: landelijk Goed gesitueerde tussen- ken kantoortje. Verd : 3 O.L. Vrouwestraat 137
gelegen boerenwoonhuis gelegen woning (bj. '82!) s)pk

_
badkamer met |ig. Ruim halfvrijst. pand 13met grote garage/atelier met tuin. Ind. 0.a.: woonk. bad vw cv prj js tuin en garage: voorrrw

(pand voll. herbouwd in met open keuken en serre, /i65 000-kk winkelpand met ruimea""
79). Prijs ’ 165.000,-k.k. 2 slpk., vaste trap zolder ter/boyenwoning P#
Kruisstraat 70E (3e slpk.). Rolluiken. Prijs ’ 145.000,-k.k.
Goed gesitueerd apparte- f 95.000,- k.k.

mwTrrfyrw^rrrrTVrmt Zonstraat 29
ment, 2e etage, bj.'79, In- mm^m^rTTTTJrm^^M BL_!_i_»_^_l_«_l Goed gelegen winW
d.0.a.: woonk. 35 m2, JjJJjyjJ^J /woonhuis met bouwpla*
P^kf%nno",k2kSlpkmS' Kampstraat 4 Kerkstraat 6 grenzend aan Ehrens£Pnjs ’ 79.000,- k.k. Rus(

H
keur on Ru|m wjnke|/woonhuis met nerstr (totaal 565 m 2). »

Marconistraat 4 derhouden halfvrijstaand garage en tuin in winkel- 0.a.: 60 m2winkel, keuK*"
Tussengelegen woonhuis woonr,uis (bj '77) met tuin straat. Ind. o:a.: winkel- douche, berging, moej
met tuin. Ind. b.g.: gang, en garage |nd O aL-vor- ruimte 45 m 2, kantoorruim- boyenwoning (via apa'
toilet, woonkamer met mjge woonkamer (40 m 2),3 te, kelder, aparte opgang opgang bereikb.). Sl-
open keuken. Verd.: 3 S|pk __ badkamer met lig- naar ruime boyenwoning. ’ 175.000,-k.k.
slpks., douche, c.v. Volle- bad, douche, toilet en v.w., Voor velerlei doeleinden Niersprinkstraat 91
dig onderkelderd. Prijs cv 'rondom'rolluiken. Prijs geschikt. Goede parkeer- Ruim tussengelegen paj*

’ 89.000,-k.k. ’136000-kk voorzieningen. Prijs met tuin. Ind. 0.a.: 3 ruil*

' ’ 115.000,-k.k. vertrekken op b.g., wa*
WÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm _Hil/:l:l'B ruimte, toilet. Verd.: boV«r

_^

__^K_l_U_^_^_
Kantstraat 40 woning met woonk., Wj»

~^ Groen van Grotendeels vrijst. pand kAnö"kvt kamerS

-^ Prlnstererstraat 17 best. uit café/winkelruimte /"»"«».-k.k.
~A Mooi appartement op be- op beg grond en aparte Bosberg

gane grond (bj. 80) met boyenwon. Pand is voorz B. Pothasstraat 1A ..
—-—M tuin en berging, 2 slaapks. c.v. Ruime parkeerqel Uitstekend gelegen rrW
~| Prijs ’ 95.000,-k.k. aanw. Prijs ’ 112.000,-k.k. denwoning (1984) met t#_ _ _ __. _. _ _

Sanderboutwal 4 gingen voor- en achtertuit
Hf 191 I Te renoveren stadspandje Ind.: hal, toilet, woonk. m*J■■■^M SVV in nartie centrum. Geen open keuken. Verd.:

blValV MW tuin. Prijs / 45.000,- k.k. WEM~fÏÏITB slpks., badk. met doucne
_—___—_. Veewea 34 yw ep tQJ|et ZQ|der c>

Jk W In goedlopende wijk-win- Industrieterrein prijs ’ 110.000,- k.k O»*
M W keistraat ruim winkel- Handelsweg 15 name premie mogel.jk.

—~■ /woonhuis. Vloeroppervl. Opt'scn en commercieel Drievogelstraat 20
b.g. ca. 140 m 2 mooie rui- "''stekend gel. bedrijfsp. Ruim tussenliggend P»"*■ me boyenwoning, c.v. Prijs (momenteel garagebedr.) met tuin. Ind.: b.g.: vo*

mTW ’ 135000-kk best Ult showroom ca. malige winkelruimte met v
WJKmmm Bruastraat 1*;

1700 m2, kantoren, werkpl. verse achterruimten. Ver^
Zeer ooed oeleoen be- resP-540 en 280 m2, perc. ruime, via aparte opga^Jl __ iL^JT^" ca- 400° m2. gedeelt. ver- bereikbare bovenwondM M M^il^^ koop of huur bespreekb. Voor div. doeleinden fl»lM W 4Tm'2 6kamoorhovZovel" P"* °P "9' schikt'Priis /70000'- *>

I BRUGSTRAAT 19, SITTARD, TEL. 04490-10855
| AKERSTRAAT NOORD 11, HOENSBROEK, TEL. Q45-220550 (NA KANT.-UREN)

"' *v

Voor serieuze gegadigden bieden wij aan:
in prijsklasse boven ’ 250.000,- diverse woonhuizen,

waarmee wij op verzoek van de eigenaren
niet adverteren.

Geef ons uw wensen te kennen;
wellicht kunnen wij u helpen.

MEERSSEN ’ 235.000,-k.k.
Vooroorlogs herenhuis met tuin, c.v. en grote bedrijfsruim-
te. Ind.: entree, kelder, dubbele woonkamer, kantoor, keu-
ken, bijkeuken, badkamer, 3 slaapkamers, zolder met
mansarde-kamer.

URMOND ’ 335.000-k.k.
Perfekt onderhouden semi-bungalow met grote tuin, c.v.
en garage. Entree: woonkamer, keuken, eetkamer, stu-
deerkamer, badkamer, 4 slaapkamers, grote kelder.

SITTARD ’ 450.000,-k.k.
Vrijstaand landhuis met cv., garage, zwembad en tuin
(1300 m2). Entree, studeerkamer, woonkamer (± 60 m2),
luxe aanbouwkeuken, kelder, 4 slaapkamers en luxe bad-
kamer. ,

GEHEEL VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS
bespreken wij met huiseigenaren, die nu of op langere

termijn wensen te laten verkopen,
de prijs- en verkoopmogelijkheden.

Wij zoeken o.a.

HEERLEN. Omgeving ziekenhuis, Douve Weide of Wel-
ten. Woonhuis of (semi-)bungalow in prijs van ±

’ 250.000,-.

VOERENDAAL-KLIMMEN. Vrijstaand woonhuis of bun-
galow in prijs tot ± ’ 325.000-

-■ TROOST■kl ' ONROEREND GOED,
HEERLEN. TEL. 045-717976

Zj

ÜBACH OVER WORMS
Groenstraat 133, knusse boerenwoning met ""tenhofje voor slechts ’ 65.000- k.k.

HOENSBROEK
Kouvenderstraat 48a goed onderhouden apr
tement bestaande uit 2 verdiepingen me'
slaapkamers ’ 69.000-

HEERLEN
Schiestraat 3, woonhuis met tuin, 3 slpk"1

’ 87.500- k.k.

BOCHOLTZ
De Baan Ba, geheel verbouwd woonhuis,
slpkmrs., cv., garage en tuin, ’ 90.000- k.k.

BRUNSSUM
Ringoven 3, geschakeld woonhuis met ga^j
en berging, moderne keuken en 3 slpkrr>p

’ 139.000-k.k.

WIJMAN & PARTNERS
VASTGOED

Taxaties - Hypotheken
045-728671 of 04750-15135

ytfIHUIZEN??? Doe-het-zelf! Te huur bestel- en
v^ehtwagens (hydr. laadlift). Ook ruime keuze in perso-
nfcauto's, 9-pers. busjes en campers. Bastiaans Inter-
Rtpt Autoverhuur. Heerlen, t.o. busstation, Spoorsingel
»Tel. 045-724141.
■jkiNSSUM, Op de Vos, Servatiusstr. 26, gunstig gel.zsm goed onderh. halfvrijst. woonh. m. garage, berging
e»*£angelegde tuin, bwj.'76, beg. gr.: hal, toilet, woonk.
4&4T\2 met open haard, dichte keuken, verd.: 4 slpk.,
bjplk. m. ligb., vw. en 2e toilet, beg.gr., geh. v.v. plav.
vfifti.: v.v. parket. Achterzijde geh. voorz. v. rolluiken.
fCf 158.000-k.k., tel. 045-272398.
BQ.GISCH LIMBURG As-Centrum, te k. eenvoudige
vflaing, opp. 30 are. Tel. 09-3211658482.

"ÖQ*. "«* LANDGRAAF, Oude Heide: goed gel. halfvrijst.

§nhuis met voor- en achtertuin, carport, garage an-
hobbyruimte, woonkamer met serre, keuken, 3

pkamers, badkamer, kelder en zolder. Vr.pr.
4.500,- k.k. Tel. 045-318384.
TARD, geh. gerenov. ruime woning m. vrije achter-
L-vorm. woonk. m. aanbouw, aanbouwkeuk. m. ap-

., 3 slpk., badk. m. ligb. en douche, 2e toilet, vaste
i zolder, kelder en diepe tuin (40 m). Vr.pr.

29.000,-k.k. Mak.kant. Rob Dassen B.V. Tel. 04490-
-81.

Patio-bungalow
i Weerden Poelmanstr. 273, Heerlen. Woonk. (55, 3 slp.kmrs., berging etc, patiotuin. Prijs ’ 225.000-
-htl. 045-416588.

k. gevr. BOUWKAVEL, ± 800 m 2of groter. Omge-
j Groot Nuth. Br.o.nr. VA 571 LD, Reinaldstraat 40,
1 BN Valkenburg.

IJer
halfvrijst. huis te

3ELSHOVEN, tuin,, werkpl. of winkel te k.
09-49-21542821.

k. gevr. WOONHUIS in
ipelveld, Bocholtz of
i. Br.o.nr. HK 680 LD,
tbus 3100, 6401 DP

lunstergeleen
Margrietlaan 31

itter. bungalow met ga-
», aangel. tuin, 3 slpk.
rt2, woonk., aanbouwk.,
’210.000- k.k. Tel.

90-42550.
Hoensbroek

Akefstr.-Nrd. 196a, luxe
appartem. met lift, grote
woonk. 35 m 2, witte aan-
bj/euk., cv., kelder, huur-
garage, 2 slpk. (24 en 18
nr*). ’119.000- k.k. Tel.
04490-42550.

Schinveld
Nieuwwijkstr. 20, halfvrijst.
witte boerderijwoning met
schuren, stallen en 450 m 2
grondperc ’ 99.000- k.k.
Tel. 04490-42550.
Jos Storms O.G.

Woonh. te koop te RANS-
DAAL, 2-onder-1-kap.
Tuin + garage, landelijke
omg. en veel extra's in
huis. Tel. 04459-1555.

Brunssum
Tussenwoning met o.a.
kelder, hal, toilet, woonk.,
open keuken, berging,
badk., drie slaapk., c.v. en
tuin. Prijs ’ 88.000- k.k.

Valkenburg
Halfvrijst. herenhuis met
o.a. ruime kelders, hal,
woonkamers-ensuite, keu-
ken, portaal, toilet, badk.,
berging, drie slaapk. en
keukentje, balkon, zolder
met vierde slaapk., c.v.
Terst. te aanv. Prijs

’ 154.000-k.k.
Vaals

Voor een onzer relaties
zoeken wij een vrijstaande
of halfvrijst. woning te huur.
Huurprijs circa ’l5OO-
-per maand. Aanbiedingen
aan:

Kerkhoffs
Makelaardij O.G.
Beek. Tel. 04490-73427.

Voor uw taxatie
Bel 045-750600,
Van de Pas,

de makelaar van de koper!
Te k. halfvrijst. woning te MUNSTERGELEEN, Burg.
Ramakersstr. 11. 04490-21570. Geh. onderh.vrij, kunst-
stof ramen, kozijnen en rolluiken. Heden open huis van
13.00-17.00 uur. Moet van binnen gezien zijn.
VOERENDAAL te k. halfvrijst. woonh. m. ruime gar.
Ind.: hal, woonk. met half open keuk., plavuizenvl., tuin
(zuid); 1everd.: 3 slpk., badk. m. douche, v.w. + 2e toil.,
vliezotrap n. zolder, pr. n.o.t.k. Tel. 045-751863.
WIJNANDSRADE, L'Ortyestr. 10 te k. patiobungalow
op uitst. ligging. Ind.: L-vorm. woonk. met eiken parketvl.
en open haard, 2 slpk., badk. met ligb., toilet, gesloten
keuken. Inpand. gar., tuin op het zuiden met voll. priva-
cy. Onderhoud: zr. goed (nw. dak en nw. cv-ketel). Pr.
’157.000,- k.k. Direkt te aanvaarden. Inl. tel. 045-
-244113.
Te Ie te KERKRADE halfvrijst. woonh. met tuin + gar.
Ij-kJj-,woonk. met parketvl., 3 slpk., badk. met toil. + ligb.,viste trap n. zolder, alwaar 4e slpk. Pr. ’ 150.000,- k.k.
Tfel._o4s-458606.
Tt(j**r PAND met brandschade. Kaalheidersteenweg 43,
wfoade, pr.n.o.t.k. Tel. 045-319847.
Tm» Ir Op denKampstr. 48, BRUNSSUM luxe apparte-rrfcm in het centrum op de 5e woonlaag met uitzicht op
hef vijvepark. Ind.: woonkamer met open keuken
'rifu*), dubb. begl., 3 slpks., balkon-terras op zuidzijde,
taK. m. ligb., berging en gar. Dir. te aanvaarden. Tel.
OSK9b-47823.
Vandaag OPEN HUIS 10 - 19 u. souterrainwon. Heer-
leo-Z. Vr.pr. ’ 115.000,-, getax. w. ’ 118.000,- Giezen-
herf 17 Heerlerbaan Tel. 045-412716.
Te koop: zeer gunstig beleggingspand Centrum Heer-
len. Opbrengst huur ’ 30.780,-. Koopsom ’ 230.000,-
Mak./Tax. HENDRIKS Heerlen. Tel. 045-415527.

IKerkrade-PannesheidePannesheiderstraat 93
ussenwoning met kleine binnenplaats. Van de
ikelijke bouw van deze woning zijn uitsluitend
nmuren gehandhaafd. Al het overige ('o.a. kozij-
nen, deuren, sanitair, electra, waterleidingen,
, keuken verwarming etc.) is splinternieuw. Ind.:
ntree. gewelfde kelder, berging/waskeuken, 2
laie douche, woonkamer met groot zonneterras

en aanbouwkeuken, zolder.
Zeer interessante prijs,

t.w. ’ 85.000,- k.k.
in/of afspraken voor vrijblijvende bezichtiging:

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

en-Noord ’ 65.000-k.k.
ipartement met eigen cv. en berging, bouwjr.
ime woonk., keuken, badkamer, 2 slpk., hobby-

rveld ’ 75.000-k.k.
alfvrijst. hoekhuis met flinke tuin. Pand heeft
iterstalli onderhoud.
venhagen ’ 90.000- k.k.
ussenwoning met c.v. en grote tuin (garage mo-
Dyale indelingo.a. woonkamer, 3 slpk., badk. en

sbroek ’ 105.000-k.k.
ie, halfvrijst. woonhuis met grote tuin. Ind.: kel-
>nk., keuken, bijkeuken, douche, 3 slpk., zolder.
en ’ 125.000-k.k.

ttibij centrum (Gouverneurstr.), zeer goed onderh.,
■Mvrijst. woonhuis met cv., tuin, berging en gar.

* Info en of afspraken voor vrijblijvende bezichtiging
CTrbost Onroerend Goed, Heerlen. Tel. 045-717976.
MJCHE Ein-Familienhauser und Bungalows in Kerkra-
ttr £impelveld, Vaals, Epen, Mechelen, Heerlen und
Gulpen. Angebote an Immobiliën Brausen-Molenkamp,
tel. 04454-3637.

HOENSBROEK, v. Höv. t. Westerllierhof: semi bung.
halfvrijst. Living ± 60 m2., plav. vl., open haard, study,
linn. k., keuken met app., bijk. Overd. terras zonn. tuin,
garage. 1e verd.: 3 slaapk., badk. ligb. dubb. v.wast., toi-
let apart. Vraagpr. ’ 286.500,-. Tel. 045-216772.
Klassiek halfvrijst. HERENHUIS centr. Hoensbroek.
C.v., grote tuin, gar. Ind.: portaal, hal, living, eetkamer,
keuken, 2e ingang, bijkeuken. Verd. 1: 2 slaapk., badk.
+ 2e toilet. Verd. 2: 2 slaapk., 2 bergingen. Geheel on-
derkelderd. Inh. 800 m3. Vr.pr. ’ 215.000,- k.k. Tel. 045-
-222947.
HOENSBROEK, v. Höv. t. Westerflierhof: semi bung.
halfvrijst. Living ± 60 m2., plav. vl., open haard, study,
linn. k., keuken met app., bijk. Overd. terras zonn. tuin,
garage. 1e verd.: 3 slaapk., badk. ligb. dubb. v.wast., toi-
let apart. Vraagpr. ’286.500,-. Tel. 045-216772.
Klassiek halfvrijst. HERENHUIS centr. Hoensbroek.
Cv., grote tuin, gar. Ind.: pOrtaal, hal, living, eetkamer,
keuken, 2e ingang, bijkeuken. Verd. 1: 2 slaapk., badk.
+ 2e toilet. Verd. 2: 2 slaapk., 2 bergingen. Geheel on-
derkelderd. Inh. 800 m3. Vr.pr. ’ 215.000,- k.k. Tel. 045-
-222947.
Te k. gevr. vrijstaand WOONHUIS min. 4 slpk's prijs ±
200.000 Brunssum of dir. omgev. Br. o. nr. BR 347 L.D.
Rumpenerstr. 81, 6443 CC Brunssum.

;Laat Zwitserse banken voor u werken
Uitstekende belegging, via een Zwitserse bank. Een
meer dan gemiddeld rendement oplopend tot 10% en
meer. Min. inleg Sfr. 25.000,-. Tussentijdse opname
van uw geld of totale beëindiging mogelijk.

Info: Hamers - Adviesburo
Prof, v. Itersonstr. 20, 6419 BH Heerlen. 045-711349

Te k. gevr. vrijst. WOONHUIS min. 4 slpks., prijs ±

’ 200.000,- Brunssum of dir. omg. Br. o. no. BR 347 LD
Rumpenerstr. 81, 6443 CC Brunssum.

Bouwplaats
Lemiers (Vaals) ± 1000
m2, rustig gelegen, achter
geheel vrij, ’ 90,- p.m 2

Makko Gulpen
taxatieburo-makelaardij, lid
NVM, Rijksweg 67, Gul-
pen, tel. 04450-2182.

Vrijstaand
huis op 1180 m2, bwj.
1958, tot. 7 krs., c.v.-gas,
badk., douche, ’ 190.000,-

Makko Gulpen
taxatieburo-makelaardij, lid
NVM, Rijksweg 67, Gul-
pen, tel. 04450-2182.
Brunssum-Treebeek, HO-
RIZONSTRAAT 22. Half-
vrijst. woonhuis met gara-
ge en tuin, groot overdekt
terras, 3 slaapkamers,
badkamer, kelder en zol-
der, c.v. Het hele pand
thermopane-begl. in kunst-
stof kozijnen. Vr.pr.
’129.000,-. Voor af-
spraak: tel. 045-221569.
KERKRADE-WEST nabij
centr. degelijk pand ook
gesch. als woonh. m. ap-
partement voor slechts
’69.000,- te k. a. 045-
-442332.
BOUWTERREIN. Te k.
bouwkavel, geschikt voor
één of twee vrijst. wonin-
gen. Gel. in Hoensbroek
ruim 30 m breed, opp. ruim
5000 m2, tuin gel. op het
zuiden, aan achterkant
geen bebouwing, prijs
’170.000,-. Br. o. no. GE
824 LD, Markt 3, 6161 GE
Geleen.
Te k., Kruisstraat, HEER-
LEN: ruim dubbel woon-
huis met 5 garages mog.,
tot. huuropbr. ’40.000,-;
prijs ’270.000,-. Inl. tel.
711617.

Brunssum
Winkel/woonhuis gel. in
winkelstraat in Brunssum-
se wijk. Voor div. doelein-
den geschikt. Ind.: kleine
kelder. Beg. gr.: vloeropp.
170 m 2: winkel, magazijn,
kamer, kantoor, berging,
opgang boyenwoning. 1e
verd.: boyenwoning:
woonk., keuken met inrich-
ting, slaapk., fraaie badk.
en grote zolderruimte. 2e
verd.: grote zolderruimte
via vaste trap. Inhoud ca.
1200 m 3. Prijs ’248.000-
-k.k.

Aquina Mak.
BV

045-715566
SUSTEREN, oudere half-
vrijst. hoekw., land. ligg.
Ind.: bet. gang, kamer +
oudholl. plafond, 1 jr. oude
ruime aanb.keuk., compl.
met app., ruime bet. badk.,
ligb., douche, v.w.-aansl.,
wasm., bet. toilet + font.
kelder, berging, tuin (20 m)
+ terras. Verd.: 3 slpk. Mo-
gel. tot garage. Dit gezelli-
ge pand moet u van binnen
zien! Prijs ’77.500,- k.k.
Tel. 04499-2127, b.g.g.
04490-18647.

U wilt een huis kopen?
U wilt uw huis verkopen?

Vraag vrijblijvend info.
Onroerend Goed

Maatschappij
Jac Stel

Verzekeringen, financierin-
gen, hypotheken.

Schelsberg 132 Heerlen
Tel. 045-721866
Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hoge-
re beroepen. Bente va.
5,1% Spaarhyp. va. 7%.
Ook hypotheken tot 130%
e.w„ tel. 077-519775.

Snel en goed uw
huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen verkoop!
Geen kosten.

Geleen
bedrijfsobject

Nachtegaalstraat, uitst. on-
derh. winkel/woonhuis met
garage, magazijn en werk-
plaats. Het ideale pand
voor o.a. autorijschool,
loodgietersbedrijf, schil-
dersbedrijf etc. Ind. 0.a.: 4
kelders, winkel ca. 35 m 2,
keuken/dagverblijf, maga-
zijn, werkplaats ca. 70 m 2,
garage 50 m 2, mooie bo-
yenwoning met woonk.,
eetk., keuken, douche en 4
slaapk., grotendeels dub-
bele beglazing. Vraagpr.

’ 225.000,- k.k. Inl. make-
laardij Peters & Partners
8.V., Agnes Printhagenstr.
36, Geleen, tel. 04490-
-48191.
Halfvr. woonh. te k. Pun-
telstr. 88, SIMPELVELD.
Tel. 045-443704.
Te huur gevr. bedrijf/op-
slagruimte ±600 m 2, omg.
HEERLEN HOENS-
BROEK. 045-226604 of
postb. 2536, 6401 DA
Heerlen.
PUTH, Geleenstr. 5 te k.
goed onderh. halfvrijst.
woonh. met gar., cv., zuid-
tuin, kelder, L-vorm.
woonk., keuken, serre, 3
slpk., badk., alles dubb.
begl. Pr. ’159.000,- k.k.
Tel. 04493-3112.

Beleggingspand
Oirsbeek

’ 65.000- k.k.
Thans verhuurd. Waarde

bij onverhuurde oplevering
’lOO.OOO,-
Troost

Onr. Goed
Heerlen. Tel. 045-717976

Te koop
Heerlen-Noord halfvrijst.
woonh. met aangel. tuin
±780 m 2. Luxe keuken,
grote woonk., 3 slaapka-
mers, badkamer. Vraag-
prijs ’125.000- k.k. Tel.
045-414954.

DRINGEND GEZOCHT!
Woningen in alle prijsklassen

en
alle plaatsen.

- NEDU BV
Valkenburgerweg 25A, Heerlen, 045-710909

Te huur aangeboden Centrum Valkenburg
bij ingang van de Gemeente-Grotten

WINKEL-RUIMTE
voor alle doeleinden geschikt, ook voor bar-bistro cq. hofeca
oppervlakte winkelruimte 110m 2
toiletgroep met garderobe 30 m 2
bergingen 70 m 2
huurprijs op aanvraag.
bij goed plan is verhuurder bereid te participeren in het
financiële risico. 137976voor informatie lel. 045-714598
"De Kleine Horizon Heerlen 8.V."

Limburgs
\TODCraiII_A«
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!!«SPAARHYPOTHEEK!!!

W< KsLAAP MAAR VERDER! 0F......

met één telefoontje
honderden guldens
verdienen?
Dat kan! Door uw hypotheek om te zetten
naar een lagere rente.

Momenteel gelden de tarieven: variabele
rente van 6,3%, waarbij u zelf bepaalt
wanneer een 10 jaarvaste renteperiode
voor u ingaat.
Zeer aantrekkelijke voorwaarden bij
aflossing hypotheek, verkoop onderpand
etc.
Eveneens kunnen wij u lage rente
aanbieden voor de periodes van 5, 10, 15,
20 en 30 jaar vast.
Dat scheelt u al gauw honderden guldens
per jaar' Wilt U precies weten hoeveel
voordeel dat voor u kan opleveren?

Één telefoontje en wij rekenen
het exact voor u uit.
Te koop
Bom, Graetheide
Halfvrijst. won. met gar. en ruime tuin. Ind.: hal, toilet, mk., muurk., woonk. 35 m 2
met parketvl. en open haard en keuken.
1e verd.: overl., 3 slpk., badk., ap. 2e
toilet, ruime muurk., vaste tr. naar 4e slpk.
of hobbyruimte. Gehele pand voorz. van
dubb. begl., hardh. kozijnen en deuren
uitst. isol. en perf. afwerking.
Moet u beslist zien!
Prijs n.o.t.k. arm

_4I)E BRUIJN assurantiën
Nachtegaalstraat 91, 6165 BK Geleen,
tel. 04490-40955.
Openingstijden: zat. 10.00-13.00 uur, ma. t/m
vr. 8.30-17.30 uur.

GULPEN, Ringweg
Vriendelijk gesitueerd woon- I
huis met cv., garage en tuin.
Ind. o.a. woonkamer/keuken
met plavuizen, drie slaapka-
mers, mooie badkamer.
Vraagprijs ’ 117.000-k.k.

HEERLEN,
Schaesbergerweg
Ruim woonhuis met c.v., gara-
ge en kleine tuin. Ind. o.a. roya-
le woonkamer, keuken, dou-
cheruimte; 1everd.: 3 slaapka-
mers; 2e verd.: zolder en 2
mansardekamers, mooie kei- I
der.
Vraagprijs ’ 107.500,-k.k.

HEERLEN, nabij centrum

Ruim herenhuis met cv. en
grote tuin achterom bereik-
baar. Ind. o.a. entree, woonka-
mermet parket en open haard,
schuifpui naar gedeeltelijk
overdekt terras, keuken met
moderne aanrechtkombinatie,
badk. met ligbad en wastafel.

'Eerste verdieping: 4 slaapks.
met muurkasten en wastafels.
Tweede verdieping: fraaie zol-
der via vaste trap.
Vraagprijs ’ 149.500-k.k.

HEERLEN-WELTEN

MUMMMÊFjêÊÊÊ
Rustig gesitueerd woonhuis
met cv. en kleine tuin. Ind. o.a
woonkamer en keuken met
plavuizen. Eerste verdieping:
drie slaapks., en mooie badka-
mer. Tweede verdieping: roya-
le hobbyzolder bereikbaar via
vliezotrap.
Vraagprijs ’ 119.500-k.k.

GEVRAAGD
In HEERLEN e.o. zoeken wij
woonhuizen in vrijwel elke
prijsklasse ter versterking van
onze portefeuille. Geheel vrij-
blijvend en kosteloos willen wij
u graag informeren over onze
mogelijkheden.

HOUKES
PARKET

Massief eiken
parketvloer

kamer van 30 m2

’1950,-
kant en klaar gelegd!

HOUKES PARKET
Voerendaal, Hoolstr. 45

tel. 045-750305
HOUKES PARKET
Sittard, Rijksweg-Nrd 29

tel. 04490-25157

s

"Je ziet hem nooit meer zwetend de hypotheekrente*
napluizen. Zeker bij De Hypotheker geweest!"

Zoekt u de ideale hypotheek? Die » ■ _J,
ene financieringsvorm waar u nog jaren
moeiteloos mee vooruitkomt? Verschaf ** M^ \\
uzelf direkt al bij de start een tijds- ■ |p^^^#

*"■besparende voorsprong: maak een I " m ____—■■■■_■
afspraak met De Hypothekers en kies I I # lm^^^amt\ I^Z I^iweloverwogen uit het totale aanbod aan jl 4P_4^ .1 *f
hypotheken. I I .. I Arm \ mi

De Hypotheker leidt u deskundig I I
(en met een onbevangen blik) rond bij I . mmMmW^^ *
alle banken, pensioenfondsen en ver- I m _-*^^^*T*^^ om^mm^\zekeraars die in de markt zijn, soms zelfs I I I kf^t I _^I #1met aangeboden hypotheekrentes van I I I mX 9 I W*%onder de 5 procent. I I . \^ W^ " ! I *-r*Bel nu, voor de feiten achter de I «VB^^
percentages (ook's avonds). f -H

H __^_ .^__^**^¥

De Hypotheker Heerlen, 045-715354 l,*i^^^ # P#^ .
RH. Olfen, Akerstraat 21 %

DeHYPOTHEKER
PAS DAN WEET U HET ZEKER De gnxrtste,onafhankelijke organisatie van hypotheekadviseurs,metvestigingen doorheelrtedtff*^^
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_-_-_. *'■ ÊÊiÈJili__■__■__■ _^_l __^. .mmmA -l-WI m\ _fl Ik">">."'"...>>;"/a?r MM MM m---:-W//f-'s/-:

■* I I B^^^^JH

DE LIMBURGSE ff%W
PERSONEELS ffGIDS

ri«H/ eotf rj0
, s uitbreiding wagenpark voor direkt

f mraagd:

"bailer-chauffeursen

tort-time chauffeurs
■ (\ol, transDorten va- Antwerpen, Zeebrugge,, "Wam naar West-Duitsland.

t Yens gevraagd

Mrlingmonteur
\ JWsportbedrijf

'coumans Nuth B.V.
8, industrieterrein De Horsel.07 Hfi Nuth. 045-243100

«Br
1^ sollicitaties:
vvsyaa van 10.00 tot 12.00 uur
tragen van 9.00 tot 18.00 uur

'

'nteressieren Sic sich für einen sicheren Arbeitsplatz in

.JH MÜNCHEN/BRD ijL
''"d eines der größten privaten Alten- und Altenpflegeheime

*n München (Stadtteil Obersendling) mit 257 Heimplatzen.

Wir suchen für sofort oder zum 1.4.1989e*am. Altenpfleger(innen)
(mit ttaatl. Anerkennung oder zur Ablelstung de*

Anerkennungajahres)e*am. Krankensehwestern
exam. Krankenpfleger

S^jselnder Schichtdienst - Montag bis Freitag 6 1/4 Stunden,
589 und Sonntag je 8 3/4 Stunden.Jodes 2. Wochende (rei.

Auch Tallzeilbeschahigung möglich.
en Sic sich angesprcchen. haben aber keine Ausbildung

<m Pftegebereich? Auch das ist kefn Problem.

BS?}>Bn Ihnen die Chance - bei entsprechender Eignung undm 'n,Bresse "'n unserem Haus den 'Einstieg in den
Sis e^ru' zu wagen. Neben hausintemer Fortbildung habenauch die MogTichkeit der berutsbegleitenden Ausbildung

zum staatlich anerkannten Allenpfloger

Einr h'en *">s Mitarbeiter mit Teamgeist und entsprechendem
Uns un9svermögen vor. die Ihre Aufgabe darm sehen, mit

NeiJLSemeinsam den uns anvertrauten und hilfebedürftigen
"*wohnem einen angenehmen Lebensabend zu bereiten.

klim*?" einen sicheren Arbeitsplatz in einem guten Betriebs-
"*bei leistungsbezogenerBezahlung sowie den üblichen

Sozialleistungen Personalwohnungen vorhanden
■*>-_ Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Lichtbild
_?--_" und Zeugnisköpien senden Sic bitte an'mL^^k rau Sandmeier.

Alten- und Altenpflegeheim
L^tf Betrleba- und Verwaltungs-GmbH
W_\»w( Murnauer Str. 267 D-8000 München 70»^_* ■—^ Telefon (089) 78 80 90/98/99

r^ -

Voorons kantoor in Sittard zoeken wij opkorte
termijn een

administratief
medewerker (m/v)
De aante trekken medewerkerkrijgt onder meer
als taak hetadministratief beheer van onroerend
goed, het invoerenvan financiële gegevens in
een PC, tekstverwerking.

Voor dezeinteressante en belangrijkefunctie
zoeken wij een medewerker dieeen grotemate
van zelfstandigheid in zijn werk heeft en ■administratief goed is onderlegd. Hij dient een
minimum leeftijd van 21 jaarte hebbenen in het
bezitte zijnvan een middelbareofgelijkwaardige
opleidingmet type-diploma.

Voor dezefunctie behoort betrouwbaarheid,
representativiteit, commercieel inzicht,
accuratesse, goedecontactuele eigenschappen
en bereidheid tot samenwerking met de andere
medewerkers tot debelangrijke voorwaarden.

De honorering van dezefunctie is in
overeenstemming met de plaats en detaak
binnen de organisatie.

Gegadigden dienen medewerking te verlenen
aan deselectie en een geschiktheidsonderzoek
dooreen psychologisch bureau.

Eigenhandig geschreven brieven met volledige
inlichtingen omtrent leeftijd, opleiding en
ervaring - vergezeld van een recente pasfoto -gelieve u onder nummer 693 te richten aan
het bureau van dit blad.

Uiteraard zullen de dooru verstrekte gegevens
strikt vertrouwelijkworden behandeld.

vraagt voor haar binnenkort te openen tweede
zaak:

leuke vlotte zelfstandige

verkoopsters m/v
leeftijd tot 23 jaar

opleiding minimaal MAVO

leukevlotte zelfstandige
verkoopsters m/v

liefst met ervaring tn de meubelbranche

leuk vlot meisje
zelfstandige

chauffeur/bezorger m/v
die in staat moet zijft meubelen ep te zett'

Schriftelijke sollietaties, voorzien van een
recente pasfoto, sturen naar:

HOMO, liesbies, bi-seks op
zoek naar een relatie. Buro
Correct helpt diskreet. Gra-
tis inschrijven. 045-451453.
HOMO/LESBIES en op
zoek naar een relatie?
Stichting Alternatieve Re-
latievorming, Lange Geer
44,Delft, tel. 015-136631. Er-
kend door Raad van Toe-
zicht
Blijf niet langer eenzaam en
alleen en bel voor een se-
rieuze relatie naar huw.-rel.-
bem.buro LEVENSGE-
LUK. 045-211948.
Eenzaam? Bel huw.bem-
.bureau "GELUK". Tel.
04498-54604.
Café-dancing WINDROSE,
Akerstr. Nrd. 150, Hoens-
broek. Elke dond., \rryd. en
zaterdag gezellig dansen
voor het iets oudere pu-
bliek^ 1

Woont u in Limburg?
en zoekt u een Limburgse partner? Nederlands grootste
relatieburo geeft u natuurlijk ook een grotekans van sla-

gen. Wilt u meer weten over de unieke werkwijze? U
kunt geheel vrijblijvend bellen met onze medewerkster

in uw omgeving, (ook 's avonds/weekend).
Heerlen, mevr. Klein Nagelvoort, 045-740730

Heerlen e.0., mevr. Willemse, 045-215481
Maastricht, mevr. Savelberg, 043-612291
Roermond, mevr. Cremer, 04750-10554

Roermond e.0., mevr. v. Asten, 04759-2184
Weert, mevr. Janssen, 04950-36337

De Relatielijn
Een nieuwe service van Nederl. grootste relatieburo.

Vrouwen bellen mannen: 06-320.322.54
Mannen bellen vrouwen: 06-320.322.55

Als u vandaag belt, hoort u misschien wel de stem van
uw partner van morgen (50 et. p/m.)

Stichting Centrum Europa
Erkend door deRaad van Toezichtv.h. Min, van WVC

COPPEJANS VERENIGDE
BEDRIJVEN

een landelijk opererende schoonmaakorganisatie
vraagt voor haar relaties in het rayon Limburg:

PARTTIME
INSPECTRICE

(ca. 10 uur per week)
Eisen:- representatief en verzorgd uiterlijk- ervaring in de schoonmaakbranche- in bezit van eigen auto- beschikbaar zijn in de ochtend- en avonduren
- middelbare schoolopleiding

Geboden: >- reiskostenvergoeding- zelfstandige baan met uitbouwmogelijkheden
- goede primaire, en sekundaire arbeidsvoorwaarden- salariëringvolgens CAO

Serieuze kandidaten kunnen zich schriftelijk
aanmelden via ons hoofdkantoor, Boogschutterstraat
10, 5015 BW Tilburg, t.a.v. mevrouw L. Schut,
tel. 013-432064. , 37294

m\ m\ m\ m\ HI C" THOMAS REGOUT NV I
■

-M
De onderneming is op zoek naar een medewerker die na de over enkele jaren
te verwachten vervroegde pensionering van de huidigefunktionaris zal worden
aangesteld als ■

I Chef arbeidskundige afdeling (M/V) I
De arbeidskundige afdeling is belast met de navolgende taken:

- het verrichten van methode-, proces- en bewegingsstudies en het vaststellen I
van produktienormen

- het verrichten van efficiency cq. haalbaarheidsstudies ten aanzien vanI nieuwe of gewijzigde produktiemethodes- ontwerpen van lay-outs en routingschema's voor nieuw te bouwen of te
wijzigen bedrijfsruimtes- het verrichten van vergelijkend onderzoek ter voorbereiding van de besluitvor- I
ming tot ontwikkeling cq. onderzoek ter voorbereiding van de besluitvorming
tot aanschaf van machines, produktie-apparatuur, transportmiddelen, en der-
gelijke. I

Onze gedachten gaan uit naar een kandidaat met: I
Thomas Regout N.V. is een H
zelfstandige verkoop- en - een H.T.S.-diploma, afstudeerrichting bedrijfskunde danwei een M.T.S. -productie-organisatie in de opleiding (werktuigbouw) aangevuld met de VOA-1 en VO.A.- II opleidingen.
metaalverwerkende indus- - bij voorkeur gerichte bedrijfservaring met normstellingen I
trie. De ondernemingtelt - leidinggevende capaciteiten
ruim 550 medewerkers, - enige kennis van de moderne talen
vervaardigt kwalitatief - een flexibele en dienstverlenende instelling I
hoogwaardige producten
en neemt een vooraan- Geboden wordt een boeiende en zelfstandige werkkring bij een expanderende
staande nationale en inter- onderneming, terwijl de arbeidsvoorwaarden in overeenstemming zijn met het I
nationale marktpositie in. belang van de funktie.
De financieel sterke, I
groeiendeen goed rende- Een psychologisch onderzoek maakt dccl uit van de selectieprocedure.
rende onderneming is ge-
vestigd op twee locaties in Schriftelijke sollicitatieskunnen worden gericht aan de afdeling Personeel en
Maastricht. Organisatie van Thomas Regout N.V, Industrieweg 40, 6219 NR Maastricht. B

JONGEMAN, 31 jr., onge-huwd, zoektmeisje of jonge
vrouw zonder kinderen
voor serieuze relatie of
LAT-relatie. Br. o. nr. BR
346 LD, Rumpenerstr. 81,
6443 CC Brunssum.

Jongeman, 34 ir. zoekt leu-
ke VRIENDIN om event.
relatie mee op te bouwen.
Br.ond.nr. HO 685 aan
Limb. Dagblad. Kouven-
derstr. 215,6431 HE Hoens-
broek.

Voor onze modern in- T\j\]\^
gerichte drukkerij, zoe-
ken wij opkorte termijn.
voor de bediening van "\^^.
onze moderne, electro- ' v^!\
nisch bestuurde, multi- I --^^V
kleuren offsetmachines
een: A

vakkundige

offset-drukker
(in wisseldienst)

Wij stellen hoge eisen aan de vakkennis
van onze nieuwe medewerker, en bie-
deneen overeenkomstig hoge beloning.

Sollicitaties gelieve U te richten aan:

Ht.a.v. Dhr. A. Melchers
Geilenkirchener Str. 65
5120 Herzogenrath (BRD)
fel. 09 49-240640 21/40 24

Bar-dancing de Peppermill
vraagt

vrouwelijke
buffetbediende

met ervaring, voor vrijdag en/of zaterdag.
Aanmelden 's vrijdags of 's zaterdags na 20.00
uur. Tel. 045-415794/417890. 137968

GEBRUIKTEAUTO'S WAAR U VAM OPAAMKUHT. I
MERKTtPE BOUWJfI KLEUR KM St. PRIJS I
Opel Omega I.IS 1957 mrt. 43 063 Z7 SM.

■" Opel Kadett 1985 zilvetmet 33.800 14.851,.'VWPOIO 1952 aubergine 91000 §950
Mazda 323 LX 1.3 1956 groeimet. 41.391 II IM
Opel Kadetl 1.6 D 4-drs. IM6 atl 74.217 17.950.-
Opel Kaden 1.3 S 1953 goudnel 80.190 9 950
Opel Kadett 5-drs. 1915 slwrmel. 47.136 14 950 -Corsa TR 1 ,Z S 1913 «tt 53 913 9 500
Opel Kadetl 1985 beige 46 651 14 951.-
Fiat Uno diesel 1994 rood 66 364 1951
Opel Kadett 1.2 S 1987 «ril 37.342 17 950.-
Fiat Panda 1985 zilvergrijs 23.029 7 950.-
Opel Rekord Luxus 1983 zilvermet 95.000 12.958.-
Ford Escort 1914 blauw 41.000 9 951
Opel Kadett 1984 goud 40 329 18 958,
Opel Corsa 5-drs. 1986 wit 40.143 13.750,-
Opel Corsa 1983 groei 58.152 9.950.-
Opel Corsa 1.2 S 1986 ml 30 255 13.950.-
Opel Kadett 1.3 S 1985 bruinmet 36 790 14.950.-
Opel Kaden 1.3 1987 rood 41.052 17.950-
Opel Kadett 1984 blauw 81.745 11.509,-
Opel Corsa TR 1986 rood 05.041 13 950.
WV Jetta 1986 zilvermet 38.560 17.950,-
Mitsubishi Colt 1984 blauw 74.102 1 950

MEm im aowa mui mstmo mis ,'-..
OpriOmtu IW uulpip HK» " S«a

OPEL DEALER

LOVEN-KERKRADE
O.L. Vrouwestraat 89 - Kerkrade

"1 Telefoon 045-453030 "1

OK-éMRWLWAGENS, BETROUWBAAR GEBRUIKTE [7~2\)ê
AUTO-8 VAN DE OPEL-OEALER. s*\ \£/Vk
" 10.000 ka ganjuk ma 'm mttitattm vm ) ■■■■in CIMOlm ***r**Hb|W ■■■J|
HM mv '" puata <aa 1 ■da " (rem iMprtli»)—II V /

Zoekt u een vaste relatie?
Vindt uw levenspartner via Stichting Mens en Relatie**
Goede en betrouwbare partnerbemiddeling, uiteraard"
erkend RVT. Bel voor info of gratis brochure: 045^
726539 (mevr. Luchtman), 077-825386 (hoofdkantoor]

of schrijf naar postbus 5050, 6401 GB Heerlen. *~

« . -

afdeling zuid-limburg

'n Verh ,Te, net verminderen van het aantal werkuren per week van de9e directie-secretaresse ontstaat een vakature voor

DIRECTIE-SECRETARESSE (M/V)
part-time 20 uur per week

B in te vullen in een duo-baan
a'reet- ene voert zelfstandig het secretariaat ten behoeve van
f- "e/management.

naït!r lntormatie:
'ijrw ac voor deze functie relevante opleiding wordt van de aan te trekken
-ke aris verwacht:

f-i!h?' s van en ervaring met tekstverwerking en bij voorkeur Desk Top
«" rü |°"Sriing/Pagemaker- Colne ervaring in het notuleren
v "ex^0,6 mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

ber nouclin9 ten aanzien van de invulling van de werktijden en

* |eefrCine'c' '°t het notuleren van avondvergaderingen
Arb ,dsindikatie: minimaal 21 jaar

at
ldsv°orwaarden op basis van de CAO Gezinsverzorging en Algemeen

%X f pPel'ik Werk, brutosalaris afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding
Na op full-time basis (per periode van 4 weken).

8 'n,ormatie omtrent de funktie kunt u telefonisch inwinnen bij mw. J.
Ders ~an"cle Groot (directie-secretaresse) of de heer G. Schols (staffunctionaris
s Reiszaken) tel.nr. 045-719090.

'ke real<,ies voorzien van c.v. binnen 10 dagen na het verschijnen van
J."4 Advertentie te richten aan: Humanitas, afd. Zuid-Limburg t.a.v. de heer Th.
ovi, "errr|ans, (algemeen directeur), Oliemolenstraat 5, 6411 GJ Heerlen,

"■ vac. 8909
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Offermans Assurantiën f wJfÊ)
OFFERAAANS ASSURANTIËN GELEEN B.V.
is een bijna 40 jarig bestaand bedrijf met een oude degelijkheid en
jong van opzet.

Wij zoeken een ervaren
ASSURANTIE-ADVISEUR M/V

Met een gedegen kennis van het assurantie-vak.
Wij denken aan een middelbare opleiding met minimaal het bezitten
van Assurantie diploma A of hiervoor studerend.
Hij dientrepresentatief, contactueel en flexibel met onze particuliere en
zakelijke relaties te kunnen omgaan.
Waarbij wij aan advisering en service als dienstverlening hoge eisen
stellen.
Inherent aan deze belangrijke funktie zullen het salaris en de
secundaire voorwaarden zijn.

Dan zoeken wij nog een ervaren
SCHADE-CORRESPONDENT M/V

Die onder begeleiding de schade-correspondentie en andere
assurantiecorrespondentie met balie en telefoonbediening verzorgt.
Vereist is een middelbare opleiding met minimaal het bezitten van het
assurantie B diploma.
Bij dit boeiend en afwisselend werk, dient hij/zij correct met onze
cliënten te kunnen omgaan.
Tegenover een goede mentaliteit en optimale inzet zal de juiste
beloning staan.
Sollicitaties met uitgebreide curriculum vitae aan de directievan
OFFERAAANS ASSURANTIËN EN GEVOLMACHTIGDE BEDRIJF,
Postbus 32, 6160 AA GELEEN, tel. 04490-40555.
Lid NVA en NVGA. ,3e-28
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BELGIË / k / i MAASMECHfiiN "S/V

I II IV II f I V^r^ i OPENINGSTIJDEN: J"
|_ laj ij^p# \^ji|j^V «jj«ajJ L-ij-J l^mmf Dagelijks van 10-12 en 13-19 uur.l««««««*«««r Zaterdag en zondag 13-18 uur.-
TONGERSESTEENWEG 37-LANAKEN TEL: 0932 -11 -714120 Woensdag gesloterr
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TERSCHELLING: bungalows (5 pers.) en appartemen-
ten (4 pers.). Inl. folder Knop bungalows, tel. 050-
-346865.

TEXEL Bungalows, appartementen, hotelkamers. Voorz. v.
verwarmd zwembad, sauna, solaria, whirlpool. Texel Hotel
Kombinatie. Postbus 24, 1790 AA Den Burg. Tel. 02220 -1 57 03.

TEXEL Boek nu uw BUNGALOW- A A
of KAMPEERVAKANTIE op 5-ster- //W/2*//tren park (zwembad, ponymanege, MwmJfiUi.supermarkt, rest., veel sport en '" """
spel). Bel Vakantiecentrum De Krlm / Texel, tel.
02220 - 1 62 75, uw Zilverberkpark.

ZEILSCHOOL PÉAN, al meer dan 20 jr. een vertrouwde
naam. Zeilcursussen voor jeugd, volw. en gezinnen. Ook
surf- en kanovakanties. Nieuwe accomm. Lid VZN/Recron.
Inl. + folder: 05663 - 13 92.
ZEILEN IN HEEG. ANWB Bondszeilschool 'Heegermeer' voor
volwassenen (gem. leeft. 27 jr.)& NJHC Zeilschool 'It beaken'
voor jeugd en gezinnen. Lid VZN en Recron.
Vraag folder, tel. 05154 - 23 63 of 32 84.

FRIESE MEREN. Bij het huren van een bungalow, 24-3
/«1-5, 19-5 / 7-7, 11-8 / 31-10, een visboot met b.b. of
een zeilboot gratis erbij. De zeilboot, met dekzeil, is ook
ideaal voor het maken van trektochten. Vraag kleuren-
folder. Sjerp de Vries, TERHERNE, 05668 - 2 65.

ZEILSCHOOL PÈAN, voor erv. zeilers/sters tussen de 17
en 25 jr. diezeilles willen gaan geven start binnenkort onze
opleiding tot zellinstructeur/trice. Bel voor uitgebr. info:
05663 - 13 92.

Noordwijk aan Zee... Hotel De Branding.
Geheel verz. gezellige vakantieweek v.a. / 265.- p.
pers. Bel fam. Scholten, 01719-1 24 25 voor folder.
HOTEL 'AAN ZEE', voor een geslaagde zomer-
vakantie, 1 min. v. strand en golfslagbad. Volpension
v.a. ’ 265.- p.p.p.w. Vr. folder, 01719 - 1 29 19, P.
Boulevard 206, 2202 HT Noordwijk aan Zee.

MIDDELBURG, halfvrijst. huis met zonnige tuin, 15 min.
rijden van strand. Goed openb. verv., 4 a 5 pers. 01180-
-26377. Van 8 t/m 22 juli ’ 450,- p.w.
Camping De Pekelinge Oostkapellefijne gezinscamping met
o.a. verw. zwembad en tennisbanen. Spec. arr. in voor- en na-
seizoen. Voor info, en brochure: tel. 01188-2820
Vraag nu de 28 pagina's tellende brochure van Roompot
Recreatie '88-'B9 aan.
ROOMPOT RECREATIE - camping - bungalows - chalets -
jachthaven - zwemparadijs - strand en zee. Tel. 01107 -42 00.
RENESSE - BUNGALOWPARK 'DUINOORD' voor een
fijne en rustige vakantie, 4- en 6-pers. ""bungalows te
huur op 500 mtr van strand en dorp. Inl. 01116 -12 36.
ZOUTELANOE, t.h. 6-pers. stacaravans aan strand, zee, bos en
duin. Vrij tot 22-7 en na 12-8. Ook Paas-, Hemelvaart-, Pinkster-
weekend of -week. L. C. van den Boomgaard, 01180 - 2 60 10.

CAMPING DOMBURG, een 5-sterren-
camping op 500 meter van zee, reserveren nog
mog. vóór 15/7 en na 5/8. Vraag folder en reser-
veer nu. 01188 - 32 10.

Camping DE ROOYE ASCH
Havelteweg 59 - 5423 W Handel - Tel. 04922 - l£ J>18 52. 3 zwembaden, sportvelden, kantine, M M
disco en snack. Groot zomerprogramma voor
groot en klein. Caravans te huur en te koop, TROEFjaar- en seizoenplaatsen. ïuukikekha

u2l/BOEKNUVOORHETBESTEPLEKJE! Im~^~i\ Dat wordt een zomer om te zoenen, op recreatiepark WesterPergen in Echten of
L c ) ) HunzePergen in Exloo. Met alle moderne voorzieningen (een overdekt zwembad
7nr? I bijvoorbeeld). Royale campingplaatsen, comfortabele bungalows en

appartementen. Om een vakantie lang te fietsen, wandelen, ~ i
ravotten en... van jerust te genieten. i . tuUejï
Bel of schrijf naar: , AflEJérf!^

recreatieparken Westeethergen Hunzebergen MfS^^^^^C^
Oshaarseweg 24, Valtherweg 36, w^**^ L K \
7932 PK Echten 7875 TB Exloo /^ V, //
Telefoon: 05288-1224 Telefoon: 05919-49116 nr IV I

__camping) Modem ingerichte gezinscamping met
mjrM^rmammTfmW 0.a.:

■njjUiiijjlM^ " Buiten- en verwarmd binnen-
* "* bad (28 gr.)

r—n!** eext (dr.) " Recreatiebegeleiding gehele seizoen.
" Arrangementen met Hemelvaart en+ lidrechon Pinksteren.

Annerweg 3, " Stacaravans te huur.
9463 TA Eext, " Vraag folder aan of kom zelf langs om
tel. 05922-1292 te kijken.

LET OPt Speciale aanbieding maand april / 150.- p.w. Incl.
HOLTEN, Vak.oord 'De Lindenberg', t.h. 33 vrijstaande in het bos
gelegen bungalows met alle comfort, zoals: kl.tv, mci. video, verw.
zwemb., speelt., wasserette, sportveld. 50+ bepaalde perioden
koning. In het hoogseizoen recreatieteam. Vraag gratis folder:
Postweg 1, 7451 TS of bel 05483 -6 13 64.

Ga voor een gezellige paasvakantie met uw kinderen naar
VAKANTIEPARK COLLENDOORN, nabij PONYPARK
SLAGHAREN. Verhuur van vakantiehuisjes met RIJPONY,
overdekt verwarmd zwembad, familie-avonden en entree
Ponypark Slagharen. Drie dagen met twee overnachtingen
voor slechts / 268.- per vakantiehuisje. Ga langs uw postkan-
toor of postagentschap en haal de nieuwe vakantiefolder!
Of bel: 05231 - 30 00.

__*~ Vakantiepark 'Calluna'*^Ue>£) Stouweweg 3, 7731 RW Ommen. tal. 05297 -12 34.
in Mnunieks omgeving metruimte en rust. Hemelv.;

~-" Pinksterarr. 12 dgn. ’ 130.- p. gez. sll.ln.
neisrvser nu een ruime mooie plaats in de natuur voor een fijne va-
kantie. Honden toegestaan. Groot zwemb. + kleutert)., speelt., mkt-
getgolf. rser.-plas ln u«v. winkel, pony- en fietsverh. Recreatieteam
aanwezig. Beepr. nu met ons de mogelijkh. voor een jaarpi. Pr. v.a.
/ MC- md. auto. Bungalow- en caravanverhuur. Folder op aanvraag.
Spec. jeugdteffein.

DE LEMELER ESCH, LEMELE, ANWB-erk.*"*>»T
Camping en bung.'s a/d voet v/d Lemelerberg, waar rust,
ruimte en natuur voorop staan, voor u met zn tweetjes of met
uwklein(e) kinderen. Info: 05723 - 12 41.
PONYPARK SLAGHAREN voor een onvergetelijke
paasvakantie! Vakantiehuisjes voor week-, midweek-
en weekendverhuur met gratis gebruik van ruim 40 fan-
tastische attrakties, gezellige familie-avonden en het
Fujibergbad, een uniek zwemparadijs voor jongen oud.
Ga langs uw postkantoor of postagentschap en haal de
nieuwe vakantiefolder. Of bel 05231 - 30 00.

ALMEN I. d. ACHTERHOEK. T.h. voll. inger. zomerhuisjes m.
kl.tv. Boor. omgev. bij zwem- en viswater. Veel recreatieve
mog., rijpony, roeiboot, tafeltennis, etc. Fietsenverh. Huisdier
toegest. G. J. te Winkel, tel. 05751 - 14 50.

QROENLO, GELDERSE ACHTERHOEK
T.h.: 4-6-8 pers. bungalows of chalets op recr.centr., o.a. verw.
openlucht zwemb. met 38 m. lange waterglijb., tennis-
banen, vis- en roeivijver, supermarkt. VANAF 1 MEI 1989:
Subtropisch zwemb., sauna, solaria, fitness, bar/bowling en
rwL Recreatiecentrum Marveld, Elshofweg 6, Groenio,
(05440) 61638. Folder op aanvr. Tevens uw ideale gezins-
vak camping.

Recreatie-centr. 'HET EIBERNEST', EIBERGEN.
Verh. v. 2-11 pers. bungalows/stacaravans en kamp.pl.
Inl. + gr. folder: Kerkdijk 1, 7152 DB Eibergen, 05454 -
7 12 68 / 7 12 69. Nieuwe jaarpi. '89 ’ 500.- korting.

HOTEL - PENSION 'DE HOOP", NUNSPEET. 1 week volpen-
sionv.a. ’ 335.-. GRATIS NIEUWE fiets in bruikleen. Gel. nabij
dorpscentrum en bossen. Vr. folder: 03412 " 5 23 93. Lid VW.

ERMELO. Bung.park heeft vrij: Pasen, Pinksteren, enz.
Dichtbij bos en strand, eigen speeltuin en kleuterbad.
(bung.'s 2-10 pers.) Inl.: 03417 - 5 32 64.

U boft, op de gezelligste CAMPING v. N-Holland zijn enke-
le plaatsen vrijgek., veel aktiviteiten, veel visw. Camping
.De Oude Boomgaard", Oudkarspel. Voor ml. 02260-
-12785.
Zoekt u «en rustige ruime camping met de nodige activi-
terten? Informeert u dan eens bij CAMPING WESTERKOGGE
In BERKHOUT (nabij Hoorn) voor vakantie-, seizoen- of jaar-
plaats. Gelegen temidden van leuke stadjes als Hoorn,
Enkhuizen, Volendam en Alkmaar. Op het terrein veel goede
voorzieningen, zoals: overd. zwemb. (28°), tennisbanen, div.
sportvelden, speelhoekjes, verh. van kano's en fietsen, veel
vaar- en viswater, gratis roeien en nieuw is de rondvaartboot.

QeJntereaa—rd? Belt u even: 02T115 -12 08.

T" CAMPING HET CLINCKENHOLT SCHOONLOO
Een rustige camping grenst aan 8000 ha bos met unieke fiets-
en wandelpaden, meren, vennen en vele creatieve en beziens-
waardige plaatsen in het centrum van Drenthe. Ruime en.
mooie JAAR-, SEIZ.-en TOERISTENPLAATSEN. Vraag folder. en ml.: 05925 - 220, fam. M. A. Breed.
Op de bosrijke Hondsrug ligt vlakbij Emmen, CAMPING en BUNG.PARK DE FRUITHOF. Vrijst.
bung.'s, gez. fam. camping. Vr. gratis kl.fold. 05919-12427.

M\ DIT IS HET HELEMAAL ÉÉ
\ J^^^. Voor een gezellige vakantie met veel kinderpret. sdciuibï't

CAMPING DeSchatberg te SEVENUM
■ Gezellige en gastvrije camping, spec. ookvoor gezinnen metouder* kinderen. Gra-
tis gebruik zwembad, minigoll, waterfietsen etc. Voetbal-, volleybal-, tennisvelden

en surfplas. Disco en bowling. Zeer actiel reerea-team. Ook prima geschikt voor ef-

' te 'n weekendje eruit. Spec. Hemelv./Pinkst.arr. Gratis lolder 04767 - 1756.

CAMPING HIGH CHAPARREL, OIRSBEEK, 12 km van
Valkenburg, 4-6 pers. stacaravans t.h. Extra aanbieding: van
1 t/m 15 juliv.a. / 495.- voor 2 wk. all-in. Eigen tent of car. vóór
15 juli en né 19 aug. Gezinspr. / 14.-p. nacht, min. 7 nachten.
Vr. folder 04492 - 20 44.
CAMPING „DE BOUSBERG". Schaesberg met zwembaden
etc. 3 maanden kamperen ’250.-. Bungalows voorseizoen- v.a. / 195.- p.w. Bel nu: 045 - 31 12 13.
HOTEL ROOLAND, ARCEN. Vlakbij de kasteeltuinen. Week-
end arr.: 2 overn., 2x ontb., 2 drie-gangen diners, welkomst-
cocktail / 135.- p.p. Midw. arr. / 270.- p.p. Kamers met douche
en toilet, kl. t.v. en telef. Bosrijke omg. a/d Maas. 04703 -2121.

f"""^*} Meerssen Z.-L. In Geuldal en Maasvallei.
KV Vil Voor al uw vakanties en dagtochten,
aVV_I vraag gratis folders aan. VW Postbus 84,
■■*-«""■ 6230 AB Meerssen. Tel. 043-643005/642546

VIJLEN (Z.L.) IDEAAL VOOR VAKANTIE in lente/zomer-
/herfst en winter. Biedt u langlauf en/of wandel arr. Loipes en
wandelroutes zijn voor u uitgezet in het Z.L. heuvelland.Bij on-: voldoende sneeuw in Z.L. 1 a 2 keer p.w. spec. vervoer per tou-
ringcar naar Ardennen (ski en/of wandel) tegen sterk gered. pr.- mcl. ski-materiaal. Vraagt prosp. 04454-1610 O.V. VijlerWW
Vijlen, Vijlenberg 60, 6294 AX Vijlen.

l Grandioze vakantie-tip! I
" 8-DAAGSE VAKANTIEREIS "
j- NAAR SCHIN OP GEUL :
" " met verblijf in Uw eigen bungalow; " op het "schoenste plekske" van "#) Zuid-Limburg; " 'n oase van rust en natuurschoon. Keuze uit 2 typen o
s kompleet ingerichte bungalows, kategorie 4 of 5 sterren. INCLUSIEF £T gratis halen en brengen per touringcar; gratis dagelijks ontbijt en diner; _
" gratis 2 bustochten naar het omliggende buitenland; gratis linnengoed; *" gratis gebruik van het subtropischzwembad. Prijzen per weekbij verblijf "" in bungalow. 4 sterren: 2pers. 500.- p.p.; 3 pers.410.- p.p.; 4 pers. 365- "é) pp.s sterren:2pers.s6o-p.p.;3per5.450.-p.p.;4per5.400.-p.p.etc. e>
0 Vraag gratis kleurenfolder: 04459-1400 f

J Vakantiecentrum Schin op Geul:
" Walem 1,6342 PA Walem "
VAALS, in elk jaargetijdeeen oase van rust. Uitgestr. wandel- en

*'fietsgebled. Duitse Eifel en Belg. Ardennen binnen handbereik, 3
landenpunt en hoogstepunt van Ned. grootste loofbos van Limb.
Uitst. camping, hotels, pensions, app., bung. Inl. VW Vaals, tel.
(04454) 2918 of 2513.

■I VOOR N PLEZIERIGE VAKANTIE!!
! In een bosrijke omgeving kunt U op een unieke camping
j genieten van de geweldige natuur. Onze camping biedt. I —tjÊu*:.TALLOZE RECREATIEMOGELIJKHEDEN

«subtropisch zwembad " verwarmd buitenbad
~_^^^Bai i _Jü " familieglijbaan " wildwaterbaan " zon-
"_*"****"*^E_jL^__B|3 neweide/speeltuin " manege " kanti-

BtSJcß&tU^A^ne/restaurant/friture * tennisbanen
HE ..m »ji i T~a^J -^1 * m'dgetgolf " fietscrossbaan

"**,l,—*jW^42£^ssmß(»l»sj^ Tevens mogelijkheid tot huren
"^ "m%Sxm\ luwt. I **> * «■-' ~* van stacaravans/bungalows.

IffPJ-aHf-^O tifïi le', iïrii'fV nrVJ

18 bronsgroene kwaliteitscampings.
Vraag de uitgebreide kl.folder op 045 - 72 43 95.

Voor een nee'rlijke ontspannen vakantie voor het hele gezin
Kom naar camping "De Lelstert" In Roggel. Verw. zwemba-
den met super waterglijbaan, roeivijver, grote speelt., kinder-
boerderij, manege, sportcentr., tennishal, jeugdontspannings-

l hal, uitgebr. aktiviteitenprogr. Spec. Hemelv. en Pinksterarr.IVraag info tel. 04749-3030.

I VLIEGENSVLUG NAAR GRAN CANARIA ]
VANAF MAASTRICHT... w%

kan kiezen uit vele zonvakac| AparthotelßioHamingo f OCQ _ ; Arke de■ I 2kamer app. logies v.a.p.p ■ ■ VwWi ' «*"* , u.mende zomerrechtstreeks van»1[I I U kunt uwvakantietijd toch wel Maastricht naar Mallorca, Gr^?t. «g||| I prettiger besteden dan helemaal Canaria, Algarve, Kreta en 'I naar Schiphol te rijden? Rhodos.Wilt u meer informati-L
K ? I Neem liever de kortste vlucht over de Arke-vakanties vanaf h

a&WèbW **i .fBÖBiI I naar de zon: rechtstreeks vanaf Maastricht, of wilt u boeken,jMP -V ' fI ! I Maastricht Airport. Dichtbij dan is dat snel en vakkundig h
p ** I huis, volop parkeerruimte en regelen bij een van de onder-
in, [ natuurlijk ook lekker voordelig staande reisburo's. \
Mm\. 'tMp- I tax-free shoppen. Wie met Arke //AMWÊkËÊM is£i2K£p
m -m ' «T^^^É f wil vliegen vanaf Maastricht, //nP"^*^ %\***&..**^

WmmmW <ÊÈ * I -RAZENDSNEL EN PERFECT GEREGELD BIJ DEZE REISBURO'S
sgf :̂ ' : "ll^^'Siw^ H Reisburo Jules Verne Weerter Reisburo/ Reisburo Paul CrombaJ

- I I Brusselse Poort 28A Vakantiewinkel Oranje Nassaustraat 45
Ü^VNi^^, ,mmm^ I Maastricht Tel. 043-435300 Parallelweg 28 Heerlen Tel. 045-74000
PlfeiC^ W^'lfjÊLmk' ■ Reisburo Stassen Weert Tel. 04950-37115/42555 Rijksweg Zuid 1D

lm I Echt Tel. 04754-1312 Bakkcrstraai 5 Roermond Tempelplein 7A

I wr I Schuitenberg 1 Reisburo van de Burgt Hoofdstraat 27_ _____
ttfÊÊm\. B Roermond Tel. 04750-17228 Passage 5 Kerkrade Tel. 045-46363°

STACARAVANS te huur in de Ardennen vanaf ’2OO,
- p.w. all-in. Inl.: dhr, van Dijk, tel. 04459-1598.
RENT A TEN I op 95 km van Maastricht ligt

Compl. inger. bung.tenten & 4« anwb-CAMPING waar
op campings in Ardennen- u alles vindt voor een ideale
/Luxemburg. vakantie. Ook stacar.'s te
Inl.: 05765 - 10 71 of post- huur. Inl.: (03404) 604 46.
bus 19, 7370 AA Loenen. | "CARAV. t.h. Pracht, natuur bij La Roche (Ardennen)
op kl. camp., 100 km v. Maastricht. Ook m. eig. tent of
caravan. Fold.: 01172 -14 46, b.g.g. 09 -32 8441 1488.

KAMPEREN IN FRANKRIJK
Eigen vervoer? Huurop camping de laPélonie, Dordogne, een
compl. inger. bungalowtent voor / 349.- p. w. Nog tenten vrij
voor 22/7 en na 5/8. Voor eigen tent/caravanbezitters plaatsen
van 100 m 2. Info, folder: Postb. 81, 9500 AB Stadskanaal,
05994- 1 34 41.
STACARAVANS, APPARTEMENTEN, HUIZEN t.h. in
België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië. Altijd
m. zwemwater. Vacansoleil, SGR/ANVR - Esp 51 - 5691
NJ Son. BEL 04990-746 77 (GRATIS BROCHURE)

LAATSTE PARADIJZEN van dichtbevolkt W.-Europa zijn ge-
lukkig niet perauto bereikbaar. Wij gaan op onze avontuurlijke
tochten per kano, fiets of te voet door zonnig Z.-Frankrijk. 14
dgn zonder zorg over eten, les, gids, materiaal, etc. Ervaring
onnodig. Tevens prachtige camping in de Dordogne bij Sariat.
Inl.: AQUA VIVA, Joh. Huslaan 192,1216 RH Hilversum, 035 -
21 83 77.

CAMPING-BUSREIZEN
naar Camping de laPélonie, Dordogne. Neem eigen tent mee,
inventaris is op de camping te huren. Vertr. 7-14-21-28/7. 16
dgn., mcl. kampg. ’ 339.- p.p., boeking 4 pers. ’ 316.- p.p. Info,
folder: Postb. 81, 9500 AB Stadskanaal, 05994 -1 34 41.

Te huur WESTERWALD/WIESENSEE kamers en va-
kantiewoningen. Tel. 09-4926631627.

EGGE-GEBIRGE SAUERLAND
Luxe vakantiewoningen voor Pinksteren en zomervakantie
vanaf 40 DM. Tel. 09-49.2944466

SCHMALLENBERG/SAUERLAND. Ferienhaus Sorpetal
heeft 8 zeer luxe vak.woningen. Zwemb., solarium, tennisb.,
wintersportfacil. Inl. + doe. in Ned. 04184 - 4 62 na 18.00 uur.

Waar u ook naar toe wilt,
wij weten de weg en de
prijzen... iT^SS^-^

1 VANDER BIESENBV

IM. voordluwreizen
KERKRADE HEERLEN LANDGRAAF VAALS GELEEN
Hoofdstraat 69Dr.Poelsstraat 3, Raadhuisplein. 13, Tyrellsestraat 9, Elisabethstraat 38,
045-453460 045-715961 045-322233 04454-5050 04490-49859

Ontspanning * Recreatie ' Avontuur A ssaV MlW^-W.^Ê
Vakantie rondom JwT/\vm\m\HERIIESKEiÜ7^!

Deur van de Hunsriick
" Hermeskeil - stad van de musea

" stoomtreinmuseum - heemkundemuseum - luchtvaarttentoonstelling

" fitnessprogramma's - fietsen

" modeltrein - hobbycursussen in |uni en
oktober .^Sj»W.^l^^^^^B

Inlichtingen Tourist-lnformation. A J^ae^^»M>w *"""Rathaus, 5508 Hermeskeil Tel. Mkyjm^
0949 6503-1064/2055 aVm.e*B^^Ba!^^S4slP«^isssi

BOPPARD, gezel. Holl. fam. ANWB-hotel, dir. a. d.Rijn. Alle krs.
m. do/wc/tet/ktv. H.P. v.a. DM 40.- p.p.p.d. Bel (wij spr. Ned.) of
schrijf ons even voor een folder: Hotel TEurope'***, Mainzerstr. 4,|D-5407 Boppard. Tel. 09-49.6742.5088.

+*d£*- 5 jaar
n—*\ P"iL gastvrijheidHotelAm Berchang
Gezellig familiehotel in magnifiek gelegenBad Bentheim.

Luxe woon/slaapkamersop het zuiden.
Sfeervolle lounge, bar, restaurant. Café/terras, relax-center
met solarium,Romeins stoombad, whirl-pool en binnenbad
(29°C). Ons aanbod mcl. royaal ontbijtbuffet en elkeavond. 4-gangen-keuzemenu's:

6-daags jubileum-arrangement
tijdelijk DM 260,-p.p.

inclusief aantrekkelijke jubileum-verrassingen
De nieuwe paas-arrangementen liggenreeds klaar!

Postbus 129, D-4444Bad Bentheim.
Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder.

..*&£¥'- Jfotëftjrossfeiï

I h.p. DM 225 P^ " d

VAARVAKANTIES j
OVER DE MOOISTE RIVIEREN VAN Eüßfl
Keuze uit verschillende cruises over de Rijn, M^Neckar, door Nederland en België.

Onze comfortabele cruiseschepen, de J'Mr. JAN ELSHOUT en de 'ESMERALDA', heW
ruime salons en geriefelijke hutten (alle met doud1

toilet). Vraag gratis prospectus bij:
WATERTRANSPORT " GROENENDAAL 35 A
3011 SL ROTTERDAM - TEL. 010 - 4 11 86j^

HUIS IN SPANJE KOPEN? Wij verzenden 3 brochure8,
prachtige projekten Costa del Sol of Costa Blanca teg^j
rembours. ROMAKA VASTGOED HeemraadssingeU
3023 BG Rotterdam. Tel. 010-4771300, fax 010-4768£ff|
CAMPINGREIZEN MALGRAT DE M*
Inclusief ingerichte tent (direct aan strand), \nd ,:
retour, 10/17 dgn v.a. / 295.- / / 375.-. Vraag l
gids: REISBURO NIJMEGEN - Tel. 080 - 60 02^

GASSELTE - PARK
RAVIJNZICHT. Ruime
bung., cv, kl. zwemb., bos,
rust & privacy. Tel. 05999 -
6 45 60.

Veluwe Boscamplng 't Ha-
zendal met zwembad. Gezel-
lig recreatie programma. Ver-
huur 6 p. stacar. + bung.-
tenten, toer- en jaarpi. Ede,
08380-12859/12614

1 -^

'^JOEGOSLAVIËtel ZOMER 1989
Nieuwe vakantievluchten:

cgj'k] Eindhoven ■ Pula
Eindhoven - Split

£—^1 Maastricht ■ Dubrovnik
ftfn) Rotterdam - Split
yzi£? elke dinsdag vanaf 2 mei tot en met 17 oktober.
(c5)

" Keus uit meer dan 250 hotels, appartementen,
F? Lr^ privé-accommodaties en campings.

" De meeste prijzen nóg voordeliger dan vorig jaar
É~£}]|' met véél gratis extra's.

P9Reismogelijkheden met vliegtuig, bus of eigen
auto.

[^ "> Informatie en boeking
<&f> bij uwANVRReisburo.

Suropa's jzJgrootsteJoegos/ovië-speci^_ SStt^ HEERLEN, Oranje Nassaustraat 45, M5-]!j!
k„AIU .^^«lÖP^ KERKRADE, Hoofdstraat 27 04HJ,RFSRURO*^^ GELEEN. Riiksweg Zuid 1D 04490$
M ■ ■■ SITTARD' Tempelplein7A 0449 * J|^UL_^isSfe«_AKEN, BlondelstrasselO 0241-*

CROMBAG
REISBURO VAN DE BURGT, Passage 5, HEERLEN, tel. 71840(1,
,

Limburgs Dagblad



Vakantie en Rekreatie
* GMTIS ONZE SPANJEGIDS ZOMER 1989 AANL^et meer dan 40 hotels en div. appt. aan de«ta BRAVA, COSTA DORADA en BENIDORM.
idAJi AANBIEDING PAASREIZEN

»* 10 dg/1.0. v.a. 299.-
-< **ABE PRÜZEN nor APRIL:
1 URET DE MAR - Hotel Mundial. 10dg/vp 299.-- MAR - Hotel Lunapark
il 10 dg/vp 299.-

Luxe touringcarreizen met bar, video, toilet,
jj. toesl. ROYAL CLASS ’ 50.-
IXlaatsen in GEHEEL NEDERLAND, geen over-

lf "PW. rechtstreeks met Fiesta Tours naar de ZON.

*ST4 TOURS HOLLAND
--L. Tel. 045 -322222/32 40 00L.;,a ons kantoor Utrecht, 03473 -730 33
L^Wten van 09.00-22.00 u., 's zondags van 12.00-18.00 u.

/P*®lHL rtUZBfESTIVII rtIJZBKSTIVIL

f ei wieliik, nelkiper vliiï i let liet
PtOYai «?n 17«-aagse superluxe touringcarreizen
H "V- CLASS (toeslag ’ 50.-) naar de SPAANSE ZON
lOg eigen-autoreizen

M- korting). Vertrek ledere maandag en vrijdag.
So Gratii ontbijt op de heenreis.

IqJ/^-JE COSTA BRAVA - COSTA DORADO

'i^^MAR 10 dgn. 17 dgn.
Kj2!f*«**»lp. lebr7mrt7apr. 279.- 399.--,lw.w«'' -"««embad. mei/juni 299.- 449.-

-n«'»*l/douche. juli/aug. 599.- 899.--sHgT~" sepl/okt. 299.- 469.-- 239.- 349.-Sü^ iuni 259-- 359--
■n-VBjT! juli/aug. 599.- 999.--iC**.r*e-itail. sept. 289.- 409.-

-''flvS!*?,lco*~ hp. mrt/apr. 349.- 549.--lSitir?,zwemba?,zwembac*' mei 379-- ""»"-httZ?"'«Jle kamers met juni/okt. 399.- «79.--*""*"«*., balkon juli/aug. 699.- 1149.-
J^c« sept 499.- 799.-
-t„ |1( *' 10 dgn. 17 dgn.

l|*ntl;e«'' zwembad. juni 349.- 599.-
--"b»j|~I m9' bad/douche, juli/aug. 599.- 949.-- 429.- «59.-
-**■«_, <*"■ 349-" «""■'"'Van?* *** *** VO|P- meVoto. 399.- 629.-
Jtiw'**. zwembad juni 449.- 749.--«dog^ Alle kamers met juli/aug. 699.- 1198.--l|Nfiftl''*v<*. balkon sept. 499.- 839.--MAR 10 dgn. 17 dgn.
l«,»>??*r*WO'P- mei/juni/otct. 279.- 439.-
SitJ?*'zwembad. Alle juli/aug. 599.- 799.--"j|^ b»doucrte,w.c., balkon sept. 349.- 549.-

I 0'»»?!*0'1'* mei/okt. 299.- 499.-
Sntaï??' zwembad. Alle juni 349.- 549.-
M^bad/douchei juli/aug. 599.- 899.-- 399.- 599.-
-'iivïJP|"y«*~ halfp. mrt/apr. 349.- 569.-
-kiCJ' -"euzemenu, binnen- mei/okt. 399.- 599.-
-h^fr*"*- Alle kamers met juni/sept. 449.- 659.-
-«^*. balkon, tennisbanen juli/aug. 599.- 999.-
JU?"**» Repoe— meirjuni/

zwembad, tenni»- sept./okt. 129.- 15)».-- discotheek juli/aug. 199.- 249.-

-fniJr 10 dgn. 17dgn.
t«*flï,No«'** "o mil7apr7okt. 179.- 279.-

-m«bad/douche, mei/sept. 229.- 359.--m
"*"*>«*"» juni 199.- 299.-

Ktyw juli/aug. 399.- 599.-

-.*v«n?"*Ic",VO«P- mei/juni/okt. 279.- 479.--f-***^ B?'zwemb. Allekamers juli/aug. 599.- 899.--■^««■ucne, w.c, keuzemenu sept. 349.- 649.-

-hsiiuj. 10 dgn. 17 dgn.
Ps*j'rt**l,'***halfp. mrt7apr7okt. 329.- 559.-
-\j,,lzwembad. Keuzemenu. mei 359.- 599.-

-\ bm» met bad/douche, juni 499.- 699.-- 699.- 1199.-

-l^W-^ sep' 489*' 839"
rkl 11 I****""H»- febrVmrt. 349.- 549.-
-*&*£?■ -wuzemenu, binnen- apr7mei/okt. 399.- 599.-J^iJ^n'bad.Alle kamers juni 459.- 799.-->i|l7ch«. W.c, balkon, juli/aug. 899.- 1199.-Jt^J^Klg^tgoltbaan sept. 599.- 999.-
-fc.*»nT,,n "'onttentor'** mrt7apr./okt. 219.- 329.--1^' zw*T,bad, mei 239.- 359.-Wftcht, 4/6 pers. juni 259.- 399.-

-juli/aug. 469.- 699.-
W sept. 299.- 399,

'■*"" Doeken van 09.00-22.00 uur. Ook 's zondags.
~n Ud Stichting
%^rmntMond9 Reisgelden.

t A2UL tOURS^
045 - 32 22 24 / 013 - 42 77 77*S°2o - 13 74 59 / 05735 - 35 12 ,

% GOED BESTEED!
«Witi^ "S voor luxe busreizen en uitstekende kampeer

*> Se naar Spanie> lta,iö en Frankrijk (bus èn auto). Tent**ijsl0 '" Pp. per week. Caravan v.a. ’ 68.- p.p. per week.V^J! v«- ’ 102.- p.p. per week. App. v.a. ’ 129.- per
\J?" Llore«va- / 119-- PP- per week. Hotel Calellav.a.

r^T'P- Per week. Hotel Malgrat v.a. / 159.- p.p. per week.
tr^ retours v.a. / 120.- p.p., Royal Class ’ 50.- p.p.V*tLde SUN TOURS bus- en kampeergids bij uw«v^^Uiof bel 078 - 17 90 00 (Ud Garantiefonds).

COSTA BRAVA
ÜrVHAAG ONZE NIEUWE GIDS!

"OfiDEVOL HEERLIJKE VAKANTIES.
««tufor,nig geprijsd en perfecte kwaliteit.

a9*e LUXE BUSREIZEN al v.a. / 185.- p.p.
\/#\ 'nel' Pracht'9appartement.

NK REIZEN üdANVR/SGR
Tel. 05178 - 1 55 15

>^«-^_ (meer dan 18 jaar ervaring!)

Sr^DvAKANTIES ZOMER 1989. Luxe bus- èn
1f ti« naar Spanje, Portugal en Italië. Costa Brava

&y?, P®l" luxe bus mcl. hotel HP v.a. / 285.- /
" ten raa9 gratis folder: REISBURO NIJMEGEN -\^237187.

EURORAPIDE REIZEN
Wit, 2x PER WEEK NAAR SPANJEu ieker zjjn van uw voorjaars- of zomervakantie?

Vraag dan onze nieuwe zomerfolder.
wn9retour al v.a. / 209.-. Royal Class toeslag ’ 50.-.

INLICHTINGEN: 030 - 62 80 04.

Q* Hongarije Tours
%ngs ?9MEIIG,DSEN 89
NSökirin vakontiewoningen, hotels,auto- bus- en vliegreizen

uwANVR-reisbureau ofbij GéGé 085-435050

>'«*9- «ni.TR*I,VEL: 400 n"i*Bnen app., 700 campingpl.
<(*», »n busreizen. Inl. Cirkel Reizen, Postbus 11. 5109«ravenmoer. Tei: (01623) 22194.

12000 VAKANTIEWONINGEN TE HUUR IN DENEMARKEN -TEL. 05975 - 14 16. Dansk Feriehus Bookingburo Holland -Hoofdweg 99 - 9681 AC Midwolda.

VAK.HUISJES te h. Ook Londen. Inl.: en gratis '89 brochure: Pal-
thor Holidays b.v., Van Bijenrodeweg 893, 1081 BH Amsterdam.
020-442161.

VAARVAKANTIES
met narrow boats op de kanalen van Midden-Engeland.

THALASSA TRAVEL, 020 - 17 30 12.

GARDAMEER / ADRIA: Div. parken villa/app. m.
zwemb./tennis. Op div. ANWB-campings compleet in-
gerichte stacaravans, bung. tenten en kampeerpl.
Intergarda, Beeklaan 262, Noordwijk, 01719 -1 94 92.
LEVICO- en CALDONAZZOMEER. TRENTINO.
Vakantiewoningen en hotels, 'Valsugana', Gasthuislaan 54c,
Amersfoort. Tel. (033) 61 27 16. Gratis prospectus.

CIRKEL-REIZEN: meer dan 300 huizen en app. in geheel
Joegoslavië. Inl.: Postbus 11, 5109 ZG 's Gravenmoer. Tel.
(01623) 22194.

Indonesië Tours '89
De nieuwe brochure van de echte Indonesiëspecialisten
ligt voor u klaarl 66 pagina's kleurige informatie over onze

VOLLEDIG VERZORGDE rondreizen, inklusief alle
maaltijden, excursies en Nederlandse reisleiding.
16-, 22-, 23-, 26-, 29- en 32-daagse rondreizen

naar Singapore, Sumatra, Java, Bali en Sulawesi,
evt. in combinatie met Bangkok of Hongkong/Peking.

INDONESIË-RONDREIS vanaf ’ 3850,-
Apart Azië programma met eveneens alles-inklusief

rondreizen India, Nepal, Thailand en Sri Lanka.
INFORMATIEVE DIAPRESENTATIES INDONESIË

ledere zaterdag diapresentaties in Heemstede.
Ook komen wij in het land met onze diashow en wel in:

Breda 18/2, Eindhoven 19/2. Utrecht 24/2,
Den Haag 25/2, Arnhem 26/2, Rotterdam 5/3.

Komt u ook? Bel ons even: 023-339151.
Vraag de brochure aan bij uw ANVR-reisburo of bij:

De Boer & Wendel BV
de échte Indonesiëspecialisten
Raadhuisstraat 53 2101 HD Heemstede
023-339151 Lid ANVR/Gar.fonds/lATA

AZIË TOURS '89
Een speciaal programma van De Boer & Wendel BV metvolle-
dig verzorgde rondreizen naar

INDIA, NEPAL en THAILAND
eventueel in combinatie met Hongkong.
Op bepaalde data organiseren wij DIAPRESENTATIES over
deze bestemmingen in ons kantoor te Heemstede.
Voor nadere informatie en toezending van ons programma
AZIË TOURS '89 kunt u bellen: 023 - 33 91 51.

DE BOER & WENDEL BV
Raadhuisstraat 53-2101 HD HEEMSTEDE - 023 - 33 91 51

Ud ANVR I Gm.tonds l IATA

■ Ontvlucht het kwakkelweer in Nederland en laat .
u verwelkomen door de zon in Zuid-Afrika.

Stuur vandaag nog onderstaande coupon op.

Satour, stuur mij per
omgaande meer informatie
over Zuid-Afrika.

I Naam: —i
I «ïllllM Adres: 1
J Woonp'aats: !

■^mwj^m^ Stuur deze coupon naar:
f I Satour

I SatOUr Locatellikade 1, j
1076 AZ Amsterdam 3 j

U.S.A. &"i^c'# cana°a
Wereldcontact Reizen (lid SGR) organiseert informatie-
avonden samen met KLM, Canadian, Northwest, Delta

Airlines, Amtrak/Via Rail treinreizen, Martinair, Best
Western Hotels, Greyhound.

15/2 Utrecht, Jaarbeurs, Beatrixgebouw. 17/2 Drachten,
De Lawei. 23/2 Den Haag, Ned. Congresgebouw. 2/3
Eindhoven, Cocagne. Reis- en landeninformatie d.m.v.
video-presentatie en infomarkt. Zaal open voor infor-

matie 18.45 uur. Aanvang 19.30 u. Toegang gratis.
Aanmelding en informatie:

Wereldcontact Reizen
03438-23411

HEIT MEEST KOMPLETE SAUERLAND-WINTER-
PROGRAMMA LIGT VOOR U KLAAR! Voor groepen
en individuelen. Weekend (3 dg.) Winterberg/Willingen
v.a. ’ 169.- en midweek (6 dg.) v.a. ’ 298.-. Vraag de
gratis folder. Reisburo Nijmegen: 080-237187/600222.

ZOMERVAKANTIES boekt u natuurlijk bij
Ttckat Easy. Ook voor aanbiedingen en campingvluchten.

Bel 010 - 4 13 74 33 / 020 - 20 51 91 / 030 - 33 30 33
Ud SGR/ANVR

CjomWmwv*k.
■■■Éfc^iZL^^iii^SlMlil^^^^^^M

"Vaar voor uw geld!"
9-Daagse Caribbean ir-r—________
Fly-Cruise met deAzur***/» <620i\Z L. Ppi
Accommodatie in tweepersoonsT^^^'-11J»»»»s?ss?ssssii
binnenhut met douche en toilet. Inclusief:
" Vliegreis Amsterdam-San Juan v.v. " 7-daagse
cruise naar St. Thomas, Bequia, Barbados, Martinique
en St. Kitts "Volledigeverzorging aan boord " Vervoer
tussen luchthaven en pier. Vertrekdata: 20 en 27
februari, 6,13,20 en 27 maart a.s. " Toeslag tweeper-
soonsbuitenhut: f 160,- p.p. " Toeslag vertrekdata 20
en 27 maart: f 215,- p.p. " Verlengingen mogelijk,
tarieven op aanvraag. ,
De voordeligste M^lm*^^*?!,;

buscruise 131.^^01
(11 dgn.) met de Romanza" rz———________^
vanuit Venetië. Tarief bij boe- {f14202 ~~7
king voor 1 maart a.s. vanaf: mm^mmmm^Ë
@oGfl4lji?^-|p-, Vraag uwreisadviseur of bel:

"^^ zeetours
010-4388099

TROPICAL EXPRESS BIEDT AAN:
17-dgse jeugdreizen, mcl. tent, camping, staangeld, slaapzak-

ken en luchtbedden, busretour v.a. / 395.- p.p.
Compl. inger. mobielhomes v.a. / 70.- p.p. (min. 2 pers.), mcl.
gas, lichten wat. op ons 1ekl. park Tropical 4km v. Benidorm.
Camping busretours v.a. f 235.- p.p. Royal Class-toesl. / 35.-
Hotels en app., mcl. vliegreis, devlg. bestemmingen:Cran Ca-
naria, Griekenland, Portugal, Spanje, Italië, Tunesië, Marokko,
Joegoslavië en Hongarije.

Voor Info: 040 -526361 of 04902 -1 46 53

ameland
MET WAOOENEILAND^-»**^^^^^!-***!,*
DAT MEER BIEDT «pï**,p^

DAN EEN PRACHTIG
J-rf<fiS**rl*<ï!l

STRAND ALLEEN» ds^&e*rftf&^Zm
vraag de gids voor "j^^a^^'^Èl^^
vakantie en vrije ii|d *^ Z^<^o(I 3.- +porto). <*L**<de reservenngagids
voor arrangementen en fs»*Zjrjrt£
bungalows, *IS&PZIde wintergids voor
arrangementen tot
1 aprif, <£*?ïsSi^ot de groeps- **^*«rtilarrangemenlengtds

■*«-* *rfï^^rfïöS*,*ll,

■^ ■ «*sarrteland "*«" «^postbus 14. sjßjaji *^L9163 ZL Nas. ■tel 05191-2020 Mi

INDONESIË - THAILAND
Het programma van Limburgs enige Indonesië specialist is uit. Kijk en vergelijk
in kwaliteit.
Naast de Zuidkust van Java (CILACAP-PANGADARAN) wordt ook Oost-Java
niet vergeten.

Voor ’ 4495,— * alle maaltijden
bieden wij: * vervoer Hoensbroek-Brussel

* Limburgse reisleiding
* info-avond in Hoensbroek

■" .. ' . -■ > -"■'- " i. ,i

Indonttfion Travel Club sF
*meeemimeeeee*eeeeeeeeemmeieM*e~Me»*ÊMéem*mmmee*mmeemeeeMeeet~—*e i»»*—— ■

Eigen kantoor in Bangkok. Binnenkort ook eigen kantoor in DEN PASSAR, Bali.

@ SS
,3K 'VSSSSr Nieuwstraat 10 - Hoensbroek - Tel. 045-211527

J'±/\- ,*(|

s Uu/kSt. Mr \\fttei::''*llËl Wm L' s»mAvmWtEmmXë fitT' <:itW /~Tjrj&.
'Ut ilVr \m\ I*n BlsHsm: * Snafl I f^"*T^n'

*S**at**^-^^^^l ■ V v il

Gerard H. en vriendin Petra. Hij dineertaltijd a la carte,
terwijl zij in desalon nog een taartjebestelt.

Smulpaap enkieskauw
genietenallebei
op de Olauboot.

Levensgenieters varen naar Engeland alleen met Olau.
Want Olau heeft zoveel faciliteiten aan boord. En zoveel fijne
vakanties in zn brochures. Bijvoorbeeld de nieuwe Olau
Country House Hotels.

U verblijft in de mooiste kastelen en landhuizen van
Groot-Brittannië.

Inkl. retourovertocht + personenauto en 2 overnach-
tingen al vanaf f 369,- p.p.

Vraag uw ANVR-reisadviesburo of reizenverkopende
bank naar de nieuwe brochures Olau Tours '89 Londen of
Engeland. Of bel 01184-88000. Doen!— Olau

VIISSINGINISSHtBINCSS

Imsjis sil ■>"""■ ■■ __J2s«*BJßjja«^-a>-i

CAMPERVERHUUR
Luxe 4-, 5- en 6-pers. kampeerauto's. Reserv.
tijdig voor komend seizoen. Bel voor kleurenfol-
der: 070 -83 45 93; voor reserv.: 010 -465 64 00.
ACHILLES CAMPERS, Walenburghof 17, Rotterdam.

Voorjaarsanangementen
tn hotels en pensions

4 dagen / 3 nachten
vanaf / 132.-per persoon.

(inclusiefboouetoui en taxi-vervoer
naai hotel of pension Uitgebreid

informatiepakket)

Dearrangementen zijn geldig
van 17 maait 1989tot

14 juli 1989.
vraag naar gratis ldeurento'der j
Voorinformatie enboekingen

belt u de
——■vvv terschelling __
ü 05620-3000 El

CAMPING ZEEZICHT,
■ WIERINGEN. Zomerwoningen

te huur, ’ 400.- per week.
Prachtige gelegenheid om te
surfen en te hengelen. Cara-
van stapl. Inl. 02279 - 14 23,
b.g.g. 30 76.

Nieuw
Noord-Zeepark

Ouddorp
Te huur 5-sterrenbunga-
lows op 400 m van zee en
dicht bij Grevelingenmeer.
Voorinfo: 01878-3099.

WESTKAPELLE te huur
4-6-pers. stacaravans met
toiletten, zaterdag de gehe-
le dag, maandag-vrijdag,
tel. 01180-36723.

Nieuw
Noord-Zeepark

Ouddorp
Te huur 5-sterrenbunga-
lows op 400 m van zee en
dicht bij Grevelingenmeer.
Voorinfo: 01878-3099.
CADZAND BAD. Te h. va-
kantiebungalows direct
aan zee. Vraag onze gratis
vakantieverblijvengids.
Tel. 01179-1872.

FRANCE INDIVIDUELLE
Vakantiewoningen aan alle
Franse kusten. Compleet inge-
richte luxe bungalowtenten en
comfortabele stacaravans op
de mooiste campings van

Frankrijk.
Tel. 020-26 47 11.

Te huur royaal privé AP-
PARTEMENT bij Calella, 3
slaapkamers, aan zee,
kostenloos gebruik van
tennisv., zwembad, garage
etc. Juli-aug. ’ 890,- p.wk.
Tel. 045-421524.

Costa Brava - Blanes
vakantiewoningen te huur
Info: ook 's avonds
050-415210 codab reizen

Wigwam CAMPINGREIZEN
naar camping Mas Nou
Rosas-Spanje voor jong en
oud per luxe touringcar. Prij-
zen va. 10 dgn./p.p. 225-
-inkl. busretour, tent, inventa-
ris, standplaats! Korting
eigen vervoer: 100 p.p.
Vraag gratis onze brochure
aan. Tel. 045-324000 Ho-
yenstr. 126, 6374 HG Land-
graaf.
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Leer nu zwemmen in 2 of 5 dagen!
Zwemschool Pierre Zenden, Maastricht. 043-212211

SAUERLAND Cobbenrode. Gezellig rustiek ingericht,
hotel-pension-rest. met kegelbaan, TV-kamer, open
haard en solarium. Alle kamers voorzien van douche en
w.e. Ski- en langlaufmogelijkheid in de buurt. Folders op
aanvraag. Hotel-pension-restaurant Zur Post, Dieter Vo-
gelheim, 5779 Eslohe 2, Cobbenrode, tel. 09-
-492970569.

INu boeken voor een aan- MERVaKANTIE in Tirol.
trekkelijk geprijsde ZO- Inl. en inform. 04492-1762.

's***'

CIRKEL: de bétere
jeugdvakanties

in het buitenland.
8 t/m 17 jr. Brochure

Tel. 080-773999.'
NATURISTISCHE

VAKANTIES
naar div. landen

INTERNATUUR
Tel. 085 - 61 71 34.

SNEEUW GENOEG!
Tauplttz - Stelrmark, 2000 m,

30 km piste. Vertr. 17-3. v~
10-dgse busreis mcl. h.p!£*»-*

skipas + skiles / 750.- pjpT-Ahrntal - Zuld-Tlrol, 2300^
40 km piste. Vertr. Paseifc*?
10-dgse busreis mcl. h.p„. %skipas + skiles / 650.-j>"£«,

Unieke sneeuwgarantie 'jöK
vertr. op 31 mrt. en 7 apr.

Bel voor meer info:
TELETRAVEL

01650 - 5 58 55 SGR/1 454

ski-dakkoffers va 290- "
ski-imperlalsafsluitb. v.a. 34-
-ook voor auto's zonder goot
langloopskiva. 99i- ;
donzen ski-jacks va. 190.- "skihandschoenen v.a. 14,- *Alpine Askiset v.a. 29GV- 'Kruisberg 50, Meerssen "

vGeopend iedere namiddag,
dinsdag gesloten

"S 043-643500

"ÉalajÉjjjÉßjj

HONGARIJE: liefl. dorp:
bij Eger te h. Mod. huis„
’350- p.wk. Tel. 045-.
253655. .
PORTUGAL. Algarve: zeer
luxe 6-pers. appartementen'
te huur, 2 badkamers, gr.'
terrassen, direkt aan zee,'
’750- tot ’lOOO- per'
week. Tel. 045-452865.
VAK.WONINGRUIL aan-'
geb. Eengezinswon., 4
pers., met grote vrije tuinbij Vlissingen (ZeelarTcTjr
Gevr. voor gez. 4 pers. woj».
Zd.-Limb. per 29-7 t/m 1?*. .
Tel. 01184-61286.
Te h. ZOMERHUIS op
Walcheren, dicht bij strand
en Veersemeer, 4-6 pers»»voor 15-7. na 26-8-'B9. Tèl.
01189-1853.
1Te huur stenen RECR^BUNGALOW 4-6 pers.

ome. Friese Wouden -te-Bakkeveen. IJsbrandy
05120-19038 of 05169-1 17l£-
VAKANTIEWONING teS»
in St.-Nicolaasga. Dichtjsij
bos en Friese meren. Hoojjkseizoen nog mogelijk. TeL055-337971.
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Nog maar al te vaak blijkt er bij een overlijden
weinig tot niets te zijn vastgelegd.

Het valt ook niet mee om stil te staan bij
zaken als een testament, codicil of voogdijschap.

Toch zijn er goede redenen om 't wel te doen,
want wat gebeurt er met uw partner, de kinderen,
en het huis? Wij hebben een boekje voor u samen-

(

gesteld waarin duidelijk en overzichtelijk de meest
essentiële maatregelen worden besproken.

Stuur de coupon naar SIRE, p/a Stephenson-
straat 12, 2723 RN ZOETERMEER. Sluit een extra *:♦
postzegel van f 1,- bij. Dan krijgt u het boekje
'Voor het te laat is' thuisgestuurd.

mJ^J^mWIJLiJAiIIsMmJLLMiIAMI^^LIMLa
Naam m/v * ~
Adres .

I Postcode Woonplaats *=*;**z=
Publicatie aangeboden doordit blad in samenwerking XlllK
metde Stichting Ideële Reclame.
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|a Verol Techniek BV
jl l|^^^ kiwa-installateur

Ankerkade 10, 6222 NM Maastricht, tel. 043-630640

Verol Techniek is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de
aanleg en onderhoud van olie-installaties.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit het leveren en
installeren van onder- en bovengrondse olietanks en de
daarbij benodigde elektrische pompen en andere
afvulapparatuur, evenals reparaties en onderhoud van
dergelijke installaties.
Wegens uitbreiding van onze activiteiten hebben wij
behoefte aan:

een SERVICE-MONTEUR (LTS/MTS Montagetechniek)
Bij voorkeur met een of meerdere jaren B-stroom.
Voor reparatie, onderhoud en revisie van olie- en
benzine-installaties.

een 1e MONTEUR FITTING- en MONTAGEWERK
een HULPMONTEUR FITTING- en MONTAGEWERK

Voor plaatsing en aanleg van onder- en bovengrondse
olie- en benzine-installaties en sanering/verwijdering van
afgekeurde of verouderde tanks en pompen in het kader
van de milieuwetgeving.

een TECHNISCH/ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Bij voorkeur in het bezit van het diploma
Vakbekwaamheid c.v.-bedrijf.
Belangstellenden worden verzocht hun schriftelijke
sollicitaties met Vermelding van opleiding, werkervaring
en leeftijd te richten aan de Direktie van Verol techniek

,38,79 BV, Ankerkade 10, 6222 NM Maastricht.

■

PDM, gevestigd te Meerssen, Heerlen, Maastricht en Hasselt (B), met ruim 280 medewerkers, is een
groep van expanderende ondernemingen met activiteiten op het gebied van advies- en ingenieursdiensten
in binnen- en buitenland, te weten:

ENGINEERING - MANAGEMENT - CONTRACTING - MAINTENANCE - CONSULTANCY
voor o.a. de chemische en petrochemische industrie, automotive en metaalverwerkende industrie,
cement-, glas- en papierindustrie, keramische industrie en voedings- en genotmiddelenindustrie.

PDM Maintenance BV richt haar activiteiten op het beheersbaar en bestuurbaar maken van industriële
onderhoudsprocessen.
De activiteiten van PDM Maintenance BV omvatten onderhoudsinspectie, onderhouds-engineering, werkvoor-
bereiding, onderhoudssupervisie en ontwikkeling en introductie van onderhoudsbeheersystemen.

Binnen PDM Maintenance BV te Meerssen, met een bezetting van ruim 50 medewerkers, bestaan de
volgende vacatures:

CONSTRUCTION MANAGER (m/v)
PROJECTPLANNER COST ENGINEER (m/v)
MAINTENANCE ENGINEER (m/v)

met een HTS-opleiding of gelijkwaardig en ruime ervaring in voornoemde functiegebieden, vooral gericht
op de chemische en petrochemische industrie. ■
De kandidaten voor de functie van PROJECTPLANNER/COST ENGINEER die over ARTEMIS-ervaring
beschikken, genieten de voorkeur.

Voor genoemde functies zijn verder vereist:- leidinggevende capaciteiten;- goede contactuele en redactionele vaardigheden;- een goede beheersing van de Duitse en Engelse taal. Kennis van de Franse taal strekt tot aanbeveling.

PDM biedt u de uitdaging van een vooruitstrevend en groeiend bedrijf met adequate honorering en goede
sociale voorzieningen.
Een medisch en psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Inlichtingen omtrent genoemde functies worden u gaarne verstrekt door ing. J.H.G.M. Boymans,
directeur.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie, voorzien van curriculum vitae en
pasfoto, te richten aan:

PDM Maintenance BV,
postbus 7,
6230 AA Meerssen,
tel. 043-646565
(na kantoortijd: ing. J.H.G.M. Boymans, 043-641684). «Sm

, PDM

I Regionale Vereniging
Maastricht e.o. 1
van het Limburgse Groene Kruis i|

De regio Maastricht-e.o. is verdeeld in zes basiseenheden. Vanuit deze
basiseenhedefi wordt door de wijkverpleegkundigen en wijkzieken-
verzorgenden thuisgezondheidszorg verricht. Zij worden in hun werk
begeleid door hoofdwijkverpleegkundigen, die per basiseenheid leiding geven.
Binnen onze organisatie bestaat 'n vakature voor een:

docent zwangerschapsgymnastiek m/v
ca. 4 uur per week
die samen met een aantal collegae genegen is om op basis van een overeenkomst tot het
verrichten van enige diensten, in de avonduren, praenatale zwangerschapsgymnastiek te
doceren. Zo wordt een bijdrage geleverd om de zwangerschap en de voorbereiding op de
bevalling zo optimaal mogelijk te laten verlopen door middel van specifieke begeleiding en
aktief bezig zijn. |||
FUNKTIE-EISEN: INLICHTINGEN: ||
Naar deze funktie kunnen solliciteren zij die: Voor nadere informatie over deze funktie- in het bezit zijn van het diplomafysio- kunt u kontakt opnemen met mevrouw

therapie, Mensendieck, Cesar,/Akte J en Mordang-Menning of mejuffrouw
C.1.0.5.; Breidenbach, telefoon 043-251151. I|

- een bijscholing zwangerschapsgymnastiek, SOLLICITATIES' Hlgeorganiseerd door de Stichting Weten- kun , „ februarjSSehS riCh,en a3n he BeS,UUr V3n de Re9ionale

Het Bouwfonds Limburgse Gemeenten (BLG) is een gemeen-
schappelijke regeling van de Limburgse gemeenten met als doel de bevor-
dering van het eigen-woningbezit door het verstrekken van hypothecaire
leningen.
Voor de hypotheekafdeling (kantoor Geleen) zoeken wij een

een hypotheekadviseur m/v
■

Funktie-informatie Salaris
Het informeren en adviseren van Afhankelijk van de mate waarin
kliënten omtrent woningfinancie- aan de funktie-eisen kan worden
ring, met inbegrip van fiscale voldaan zal aanstelling in schaal 7
aspekten, rijksbijdrage-regelingen of 8 (maximaal / 4.115,- bruto
en assurantie-vraagstukken, als- per maand) plaatsvinden,
mede de administratieve voorbe^
reiding van hypotheek-offertes. Inlichtingen

Voor nadere informatie met
Funktie-eisen betrekking tot deze funktie kunt u

- middelbare opleiding aangevuld telefonisch kontakt opnemen met
met een vervolgopleiding met de chef van de hypotheekafdeling,
financiële- en automatiserings- de heer J.J.M. Voncken
raakvlakken; (tel. 04490-45678).

- ervaring met microprocessors/
PC's (MS-DOS); Sollicitaties

- goede, kontaktuele eigenschap- Kandidaten dienen hun sollici-
pen en uitdrukkingsvaardigheden; taties binnen 10 dagen na het ver-

- akkuratesse; schijnen van dit blad te richten
- vermogen om zowel zelfstandig aan: Het dagelijks bestuur van

als in teamverband te werken; het Bouwfonds Limburgse
- een aantal jaren ervaring in het Gemeenten, Postbus 44,

werkgebied (hypotheek- of assu- 6160 AA Geleen.
rantiebedrijf, bankwezen, make-
laardij);

- leeftijd niet beneden 25 jaar.

"Hfe Bouvvionds ümburgse Gemeenten

E
N.V. Nutsbedrijven Maastricht verzorgt de levering van elektriciteit, "gas, water en CAI-signalen en eksploiteert een huurgeiserpark.
Het totale personeelsbestand bedraagt ruim 225 personen, die »klantgericht denken en handelen hoog in het vaandel schrijven.

Bij de onderafdeling Servicedienst in Inspektie kan geplaatst
worden een . "
assistent van
de chef (m/v) j
(vakaturenummer 002)

Funktie-informatie:- het optimaliseren van service- en inspektiewerkzaamheden;- het beschrijven en, indien nodig, bijsturen van technische en
organisatorische procedures;- het realiseren van automatiseringsprocessen voor
gegevensverwerking van werkzaamheden;- het behandelen van energievraagstukken.

Funktie-eisen:- HTS-Elektrotechniek (richting Energietechniek);- diploma Hogere Gastechniek en Hogere Waterleidingtechniek,
' danwei de bereidheid deze te verwerven;- goede uitdrukkingsvaardigheid;- organisatorische kwaliteiten;

- klantgericht denken en Handelen;- woonachtig in Maastricht of direkte omgeving, danwei de
bereidheid daar te gaan wonen;- rijbewijs BE;- bereidheid om storingswachtdiensten te vervullen;- leeftijd ± 30 jaar.

Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring is een salaris mogelijk van

’ 4650,- bruto per maand.

installatie-
inspekteur (m/v)
(vakaturenummer 003)

Funktie-informatie:- het inspekteren van ontwerp en aanleg van elektriciteits-, gas-
en drinkwaterinstallaties.

Funktie-eisen:- MAVO;
- MTS Elektrotechniek;- Middelbare Installatietechniek (MIT);- Middelbare Gastechniek en Middelbare Waterleidingtechniek,

danwei de bereidheid deze opleidingen te volgen;- goede kontaktuele eigenschappen;- zelfstandig kunnen werken;
- bereidheid verdere relevante opleidingen te volgen;- rijbewijs BE.

Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring is een salaris mogelijk van

’ 3993,- bruto per maand.

Inlichtingen:
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de chef van de
onderafdeling Servicedienst en Inspektie, de heer G. Aben, tel.
043-292632.
Een psychologische test is onderdeel van de selektieprocedure.

Sollicitaties:
Belangstellenden, die aan de gestelde eisen voldoen, worden
uitgenodigd hun sollicitatie, onder vermelding van
sollicitatienummer, binnen 10 dagen na het verschijnen van deze
kennisgeving in te zenden aan de Direktie van de N.V.
Nutsbedrijven Maastricht, Postbus 1042, 6201 MJ Maastricht.

NUTSBEDRIJVEN I
MAASTRICHT |
elektriciteit gas water cai

"i —"^
m "

Tüchtiger junger IvOCH
mit besonderem Interesse an der kalteri Kuche gesucht.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen an:
Restaurant GUT SCHWARZENBRUCH
Josef Schmitz KG
D-5190 Stolberg, Tel. 09-492402-22275. 138055

tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

gereedschap-
maker
Voor een toonaangevende onder-
neming, gespecialiseerd in rubber-
en kunststofverwerking, zijn wij ter
versterking van het bestaande team
op zoek naar een ervaren vakman.
Deze zal voornamelijk worden be-
last met het preventief onderhoud
van de in hetbedrijf gebruiktematrij-
zen. Onze gedachtengaan hierbij uit
naar een LTS'er of MTS'er fijnme-
chanische technieken met een aan-
vullende cursus gereedschapma-
ker. Vanzelfsprekend verwachten
wij van kandidaten voor deze inte-
ressante functie dat zij zelfstandig
kunnen werken en in hoge mate ac-
curaat zijn. De opdracht gaat lange-
re tijd duren.

Vraag vrijblijvend voor meer infor-
matie over bovenstaande vacature
naar Nino Bellinzis, afd. technisch
personeel, tel. 045-719940. Ofkom
langs.

1

Mulder Liftservice BV
vraagt op korte termijn een

VERTEGENWOORDIGER
met technische opleiding

en
HTS-er Elektrotechniek-E

en

MTS-er E
t.b.v. magazijnwerkzaamheden en om opgeleid

te worden tot liftonderhoudsmonteur.
Sollicitaties schriftelijk richten aan:
MULDER LIFTSERVICE BV
t.a.v. de heer R. Vankan
Handelstraat 5 6361 XC Nuth 13u062

Wij vragen met spoed s

ervaren opticien m/f j
voor winkel en werkplaats

)

Sollicitaties na tel. afspraak. ~I
WJÊ grondverzetmachines

I I Wij hebben inonze buitendienst een vakature voor-

I ■! In het rayon: Limburg
jK"r——i " Voor de funktie zoeken wij kandidaten met:

m ■ Een middelbare opleiding aangevuld met
commerciële kennis en verkoopervaring, liefst in °
verkoop van industriële kapitaalgoederen.- Goede kontaktuele eigenschoppen.

>s^^^^^^. " l-66'''^ 'ussen 30 en 40 jaar.
B MM ' Woonachtig in het rayon of bereid zich daar

mW\ | aa^a^a^^L vestigen.

Ik Wij bieden:

KSI Een aantrekkelijke, afwisselende baan met \
m£\_ uitstekende primaire- en secundaire

fc^«V arbeidsvoorwaarden. |

W W. WAM Ml
B^^l 'e
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