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Zes ton schuld voor gevoerde verdediging

Mr Tripels laat
Vlasson gijzelen

Van onze verslaggever

DEN HAAG/MAASTRICHT- Op verzoek van de Maastrichtse
advocaat mr Max Tripels is de vroegere ABP-directeur mr dr
A. Masson gisteren op bevel van de rechtbank in Den Haag in
gijzeling genomen. De president van de rechtbank in Den
Haag, mr. M. R. Wijnholt is tot deze, voor Nederland vrij unie-
ke, procedure overgegaan om Masson te dwingen aan te tonen
dat hij geen geld heeft om mr Tripels te betalen.

Deze vordert 600.000 gulden van
Masson, vergoeding voor de kosten
van rechtsbijstand tijdens de ge-
ruchtmakende ABP-affaire, waarin
Masson hoofdverdachte was.

De verdediging van Masson werd
gevoerd door mr Hans Pfeil, die tot
1 april 1988 in de maatschap van het,
kantoor van mr Tripels zat. Na die
datum is mr Pfeil en zijn collega mr
Goumans een eigen advocatenprak-

tijk begonnen.

Na de vrijspraak in hoger beroep
door het hof van Den Bosch heeft
mr Masson getracht een schadever-
goedimng van de Staat te krijgen
om de gemaakte kosten van rechts-
bijstand te betalen. Dat is door het
hofvan Den Bosch afgewezen.

Masson s advocaat mrPfeil heeft al-
tijd gezegd dat de heer Masson geen
geld heeft en de tot acht ton opgelo-
pen kosten van zijn advocaat dus
ook niet kan betalen. Mr. Tripels
heeft daar kennelijk zijn twijfel
over.

In een gisteren gevoerd kort geding
heeft de zoon van mr Tripels erop
aangedrongen dat Masson bepaalde
stukken moet overleggen waaruit
zou kunnen blijken dat hij inder-
daad geen geld heeft. Dat heeft de
heer Masson geweigerd. Daarop is
aan de rechtbank gevraagd hem in
gijzeling te nemen totdat hij aan die
eis zal hebben voldaan. Aan deze
vrh' unieke eis heeft de president
van de Haagse rechtbank voldaan.

9 Zie verder pagina 15

BRD belast
buitenlandsevrachtwagens

2JN - De Westduitse wegenbe-
|(,ng voor vrachtwagens dievanaf
k geheven zal worden zal, afhan-
J* van de draagkracht van de
rft. tussen de 3.000 en 7.000
j per jaar gaan kosten. Ook
l^itenlands vrachtverkeer zal
t^rag moeten spbrengen totdat
L^opees verband een oplossing
slacht, lichtte deWestduitse mi-
(jr van Verkeer Warnke een gis-

'^gediend wetsontwerp toe.

benadrukte echter dat het
.niet echt om een belasting-
regel gaat maar dat het vooral
koeling is om de concurrentie-,. lle van het Westduitse vracht-
■ 4 er te verbeteren.

zorgde in binnen-
rol 6 P°litieke kringen voor enige
t,ying omdat de coalitiepartner
J>e CDU, de FDP, niet bij de op-
(, ng van het ontwerp betrokken

n geweest. Volgens de woord-
Db er voor Verkeerszaken van de
It' Ekkerhard Gries, is het wets-

erP veel te gehaast opgesteld.

Het weer
ifjjïSTENDIG
tC'gelopen nacht is een re-
'tf .ne gepasseerd. Hierach-
(«H^Uen even wat opklarin-
\ 'ttaar een volgende sto-\l bijbehorend regenge-
I<l? komt naderbij. Hierop
\ft

n de middag de bewolking
Ve,>len met in de avond
\* regen. De wind is zuide-t^' *ïiatig windkracht 4 af en
tiV.indkracht 5- De tempera-

komt vandaag op 7 gra-
-I»,' °e komende nacht daalt
Ve,nPeratuur naar 4 graden.
\ *«ndag moeten we reke-
(i> t °P veel bewolking met af
"'t p

eregen. De wind is matig
Vtfn westelijkerichting. De
U^ratuur wordt 6 graden.
'rufT actuele informatie be-
*>ih. nde het weer in Limburg1« bellen 06-91122346.
fepAAG:
V^ 07.34 onder: 18.12
kr\l °P: 23.57 onder: 08.37SHOEN:5HOEN:
Ss 07.32 onder: 18.14. ft °p: 23.57 onder: 08.51

Overleg CAO mislukt
Staking bij

Perscombinatie
AMSTERDAM - De grafici van de
Perscombinatie in Amsterdam heb-
ben gisteravond besloten tot een
wilde staking. De staking duurt tot
zondagavond negen uur. Dat bete-
kent dat De Volkskrant, Trouw en
Het Parool vandaag niet uitkomen.
Nog onduidelijk is wat er zal gebeu-
ren met de maandagochtendkrant.

Piet de Lange, bestuurslid en lid
van de onderhandelingsdelegatie
van de FNV-bond Druk en Papier,
verklaarde gisteravond na het uit-
roepen van de wilde staking dat de
vakbond om juridische redenen de
acties niet kan ondersteunen.

De vakbond sympathiseert 'uiter-
aard' wel met de actievoerenden.
De onderhandelingen over een
nieuweCAO voor de grafische indu-
strie zijn gisteravond mislukt. Be-
langrijkste breekpunten waren de
aanvulling van de WAO-uitkering
en de VUT-regeling.
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" FeJ protest tegen dreigende sluiting van mijn Hückelhoven.

Fans Roda JC met
'Oriënt Express'

. Van onze
verslaggever

HERZOGENRATH -
De eerste Rodafans zijn
gisteren al naar Bulga-
rije vertrokken voor de
Europacup-ontmoetine
met Sredetz Sofia, vol-
gende week woensdag.
Wiel Haffner (73), Funs
Oosting (35) en Dré
Schmeetz (35) vertrok-
ken rond het middag-
uur vanaf het station
Herzogenrath per trein

richting Oostblok. Via
tussenstops in Keulen,
München en het Joego-
slavische Nis hopen de
drie metgezellen zon-
dagochtend in Sofia te
arriveren.
„Een helse onderne-

ming", zo realiseert zich
het fanatieke trio, dat
bij elke thuis- en uit-
wedstrijd van Roda van
de partij is. „Door dit
avontuur moeten wij in
Veendam verstek laten
gaan, maar dat hebben

wij er graag voor over",
aldus Dré Schmeetz.
„Wij waren het liefst
dinsdag met de hele Ro-
da-groep per vliegtuig
afgereisd, maar Funs
(Oosting, red.) heeft een
panische angst voor
vliegen. Daarop is be-
sloten de trein te ne-
men, want dat gehobbel
met de bus zagen wij
helemaal niet zitten ".

0 Zie verder pagina 15

" De drie Rodafans op het station in Herzogenrath. Foto: FRANS RADE
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Onduidelijkheid over oorzaak vliegramp

Gat in Boeing 747 eist
zeker zestien levens

WASHINGTON - Ten minste zes-
tien passagiers zijn om het leven ge-
komen, toen gisteren een groot gat
werd geslagen in een Boeing 747
van de Amerikaanse maatschappij

United Airlines. Twaalf mensen
raakten gewond. Het toestel was on-
derweg van Honolulu naar Nieuw
Zeeland en had 336 passagiers en 18
bemanningsleden aan boord. Het is
nog onduidelijk wat er precies met

■ het vliegtuig is gebeurd.

Het toestel was nog geen 20 minu-
ten in de lucht en nog bezig met
hoogte winnen, toen de piloot per
radio meldde terug te zullen keren
naar het internationale vliegveld
van Honolulu, omdat twee van de
vier motoren het niet meer deden.
Op de grond bleek, dat zich aan de
rechtervoorkant van de Boeing een
gat met een omvang van drie by
twaalf meter bevond.
Het gat bevond zich ter hoogte van
de voorste bagageruimte van het
vliegtuig. Die ruimte is vlakbij de
business klasse, en het is daar dat
een aantal passagiers worden ver-
mist.
Passagiers die de ramp overleefden,
zeiden dat de slachtoffers door het
gatnaar buiten waren gezogen. Vier
rijen stoelen bleken bij aankomst in
Honolulu verdwenen te zijn.
Een woordvoerder van de Ameri-
kaanse federale luchtvaartdienst
FAA zei dat depiloot meedeeldedat

een motor aan de rechter vleugel
was uitgevallen toen de Boeing al
160 kilometer van Honolulu was
verwijderd. Nadat hij het toestel
had gedraaid viel ook de tweede
rechter motor uit.

Vader schiet
dochtertje en
zichzelf dood

Van onze correspondente
HECHTEL - In Hechtel (Belgisch-
Limburg) heeft gisteren een vader
zijn 3-jarig dochtertje Caroline
doodgeschoten en daarna zichzelf
een kogel door het hoofd gejaagd.
De man overleed een uur later op de
operatietafel in het ziekenhuis van
Genk.

De man, Antoine S., leefde geschei-
den van zijn echtgenote. Hij had het
voogdijschap over de driejarige Ca-
roline, terwijl de moeder slechts we-
kelijks op bezoek mocht. Meestal
haalde de moeder het kind vrijdag-
avond rond zes uur op, om het dan
het hele weekendbij zich te houden.

Wat er gisteren aan het drama is
voorafgegaan kon nog niet achter-"
haaldworden. Wel staat vast dat An-
toine S. plotseling een hele ravage
in zijn huis heeft aangericht. Caroli-
ne was daarbij aanwezig, haar moe-
der echter niet.
Even over zes uur heeft Antoine S.
dan het ene en fatale schot naar zijn
dochtertje afgevuurd. Daarna heeft
hij zichzelf voor het hoofd gescho-
ten.

MECC-directeurneemt ontslag
MAASTRICHT - De heer Rob de
Jager, directeur van het MECC in
Maastricht, verlaat met ingang van
30 april a.s. het Maastrichts Exposi-
tie & Congres Centrum. Volgens
een communiqué van het MECC is
hem op zijn eigen verzoek 'het
meest eervolle ontslag verleend. In
augustus 1987 kwam De Jager in
dienst als adjunct-directeur. Hij
wordt per 1 mei directeur van
'Leeuwenhorst Congres Centrum'
in Noordwijkerhout.
De leiding van het MECC is nu in
handen van algemeen directeur ir.
Rob Stapel. Er wordt gezocht naar
een opvolger voor de vertrekkende
De Jager.

Autogordels
op achterbank

verplicht
DEN HAAG - Nieuwe perso-
nenauto's moeten vanaf 1 juli
1989 uitgerust zijn met autogor-
dels op de achterbank. Maar
men wordt voorlopig niet ver-
plicht de gordel op de achter-
bank ook daadwerkelijk te dra-
gen. Het gebruik van de gordels
en van kinderzitjes op de ach-
terbank zal wel worden gesti-
muleerd. Het kabinet heeft dat
vrijdag beslist.

De ministerraad stemde ook in
met het voorstel van minister
Smit-Kroes (Verkeer) voor be-
paalde categorieën grote
vrachtauto's een of meer extra
buitenspiegels aan de rechter-
kant te verplichten. Het gaat
om zogenaamde 'trottoir-spie-
gels' of 'breedtespiegels', waar-
door de vrachtwagenchauffeur
meer zicht krijgt op voetgan-
gers en fietsers.
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kunst

Gerard Schuwirth en Guusje van Noorden in Valladolid
Een onbekend aantal kunst-
liefhebbers en belangstellen-
de/i - waaronder de redaktie
van dit blad - bereikte een
zorgvuldig samengestelde en
rijkelijk in de kleur gedrukte
catalogus, minder bedoeld ter
oefening in het lezen van
spaans dan wel - naar de bij-
sluiter vermeldt - terkennisge-
ving van het feit dat van het
werk van Guusje van Noorden
en van Gerard Schuwirth „een
serie tentoonstellingen in
Spanje is georganiseerd in ze-
ven steden, te beginnen met
Salamanca."

Op 2 maart begint de derde in Valla-
dolid.
Ofschoon de medewerkers aan de
kunstpagina niet veelvuldig voor
een ooggetuige-verslag naar zonni-
ge gebieden worden uitgezonden
menen zij dat het optreden van twee
kunstenaars uit de Maastrichtse
Rechtstraat in een aantal gerenom-
meerde spaanse galerieën en musea
als opmerkelijk moet worden be-
schouwd en vermeldenswaard. Ook
als voorbeeld van wat particulier
initiatief vermag, tegen de achter-
grond van een provinciaal streven
naar bekendheid als cultuurgebied
van verdere uitstraling dan de Eure-
gio.

Een raadpleging van herinnering en
documentatie toont al snel aan dat
dit „doorbreken naar het buiten-
land" van Schuwirth en van Noor-
den geenszins voor de eerste maal
plaats vindt: men denktaan een ten-
toonstelling in Madrid voor driejaar
terug, aan Guusje van Noordens sti-
pendium voor een verblijf van een
halfjaar in Mannheim en aan kran-
tenberichten in „La Voix du Nord"
over een beeldhouwerssymposium
met Schuwirth daarbij in Maubeuge
en in een bladvan eigen bodem over
de Maastrichtse beeldhouwer inKo-
penhagen.
De galerie toonde haar interesse in
internationale contacten met recen-
te presentaties in samenwerking
met de Perroengalerie en bevriende
kunsthandel in Luik en Aken.
De exposanten willen over hun in-
zichten en doelstellingen wel het
een en ander kwijt bij de koffie in de
smalle achterkamer van het histori-
sche pand dat tot expositiecentrum
dient - en tevens tot artotheek. De
heer en mevrouw privé dient een
ander historisch pand in de nabije
Kattenstraat.
Die inzichten en doelstellingen gel-
den dan allereerst de eigen beelden-

de werkzaamheid in de besloten-
heid van de ateliers. Daarna wat zij
de „randverschijnselen" noemen
van de beeldende kunst.
„Wij zijn nu zowat tien jaar als kun-
stenaar gevestigd" wordt vastge-
steld. Waarmee gezegd wil zijn dat
de fase van oriëntatie en het vinden
van een eigen richting gepasseerd is
en er ruimte is gekomen voor de
ontwikkeling van andere vermo-
gens - en bemoeienis met kunstbe-
leid naast kunst.
Daaruit is de oprichting voortgeko-
men van de galerie waarin nu sedert
drie jaar met regelmaat het werk
van collegas wordt getoond waar-
mee affiniteit bestaat. Niet altijd ge-
neratiegenoten, al wordt met het
oog op de galerie- en artotheekacti-

viteiten met vrienden en ex-mede-
studenten een goed contact onder-
houden.
Het stipendium van Mannheim was
behalve voor de werkzaamheid in
het atelier ook voor het denken in
termen van kunstbeleid van beteke-
nis. De stad Mannheim met haar in-
ternationaal gericht kunstbeleid
krijgt daarin een voorbeeld-funktie;
ook een „provincieplaats" als Kas-
sei wordt genoemd, in verband met
de vraag ofvoor de bekendheid van
Limburg in internationale kaders
een uitwisseling met kunstenaars
van elders niet zinvoller zou zijn dan
ongewijzigde herhalingen van de
Trajecta-formule.
Beschouwingen over eigen beel-
dende activiteit kunnen - ook bui-

ten de spaanse tentoonstellingen
om - gegeven worden aan de hand
van een nog altijd omvangrijke col-
lectie doeken en objecten op een
verdieping van de galerie. Men ziet
daarbij verbeeldingen passeren van
werkelijkheden uit de nabije omge-
ving: ateliers, ramen en meubilaire
zaken. Alle werkelijkheden dienen
tot uitgangspunt voor een bewogen
picturale onderneming. „Ik onderga
sterk de invloed van het interieur
waarin ik werk" zegt Guusje van
Noorden „maar ik vindt het niet no-
dig om die omgeving af te beelden;
de vormen vind ik belangrijk, de
kleur en de compositie. Het schilde-
rij brengt de sfeer van de omgeving
over, het beeldt ze niet af."
Zijn op vroegere schilderijen de ob-

jecten nog herkenbaar: een tafel en
een brief, een tegelvloer, een ledi-
kant in een donkere bijna dramati-
sche setting - latere tonen grote con-
structieve vormen als balken en cir-
kels waarachter de wereld in de
ruimte schijn terug te wijken. Het
effekt van ruimte kan daar zo sterk
zijn dat duitse recensenten naar
aanleiding van de afsluitende ten-
toonstelling in Mannheim spreken
van melkwegstelsels en een kos-
misch gebeuren. Een nog verder
gaande abstractie tonen grote doe-
ken, in Mannheim voor het eerst ge-
toond onder de naam „Solo-Stücke"
en op muziek geïnspireerd, dyna-
misch, licht en donkerder in vele la-
gen geschilderd, in telkens andere
hoofdkleuren.

Hier maakt de schilderes zich ver-
der los - maar niet geheel - van het
soort abstract expressionisme waar-
aan de namen verbonden zijn van
Lataster en van haar docent Pieter
Defesche. Wat voor haar wezenlijk
blijft is het handschrift, de penseel-
streek, het gedrag van de verf, vroe-
ger olieverf, nu meer en meer acryl.
Het intensieve werk in Mannheim
„als een jonkvrouw opgesloten" in
de toren van een voormalige brand-
weerkazerne, was voor haar ook van
blijvende waarde omdat ze er dage-
lijks verkeerde met steendrukper-
sen en er in de ban raakte van de
grafische technieken. Lithos en
zeefdrukken zullen in haar toekom-
stige tentoonstellingen niet' meer
ontbreken.

De harmonie van de samenwerking
van het duo Schuwirth en van Noor-
den blijft - ook - ongestoord door het
uiteenlopende karakter van hun
handwerk: wij praten weinig over
ons vak. De beeldhouwer Schu-
wirth beweegt zich in een andere
wereld. Hij construeert, vormt, be-
werkt en polijst, met een voorkeur
voor harde materialen - een boet-
seerder steekt er niet in hem. Hij
splijt graniet met houten wiggen en
verbindt de stukken met ringen van
metaal. Of hij drijft een vernuftig
spel met de ruimte en in elkaar ge-
schoven rechthoeken van vierkante
buis.

Twee boeiende kunstenaars, waar-
van met tussenpozen werk was te
zien, maar nooit uitvoerig. Of, be-
halve in Mannheim, met weinig
openbaarheid, zoals bij Guusjes re-
cente presentatie in een school in
Meerssen. Het wordt tijd voor een
completer overzicht, na de buiten-
landse omzwervingen, voor het
thuisfront: dat kan dan heel verras-
send zijn.
Guusje van Noorden werd in
Schaesberg geboren in 1955. Zij
volgde de Stadsacademie in Maas-
tricht en - van 1977 tot 1979 - de Jan
van Eyck-academie.
Gerard Schuwirth werd in Heerlen
geboren in 1953.Hij kreeg zijn oplei-
ding tot beeldhouwer eveneens aan
de Stadsacademie.

Valladolid, Exposicion no. 744, van
2 tot 12 maart.

pieter defesche

" Werk van Guusje van Noorden (links) en Gerarld Schuwirth (rechts)

Expositie in Perroengalerie in Maastricht

De autonomiteit
van de tekening

MAASTRICHT - De tekening als
autonoom werkstuk. Dat is het the-
ma van de expositie, die momenteel
te zien is in de Perroengalerie op het
Vrijthof in Maastricht. De Stichting
Perrun nodigde vijf Limburgse
kunstenaars uit om aan deze auto-
nomiteit, ieder vanuit hun eigen ge-
zichtshoek, gestalte te geven. De
achterliggende gedachte hierbij is,
dat de tekening te weinig gezien
wordt als een volwaardig kunstpro-
duct. Het resultaat is even geva-
rieerd als verrassend en een bewijs
van de kracht, die van de spontane,
directe schets uit kan gaan.

Beeldhouwster Juul Sadée, Ray-
mond Mirrer, werkzaam in de
audio/visuele richting, Monique
Prevoos, vooral drie-dimensionaal
bezig en de schilders Xavier Albers
en Ton Franssen weten zorgvuldig
en uiterst creatief met de discipline
tekenen om te springen. Allen ge-
bruiken zij de tekening als middel
om tot hun uiteindelijk artistiek
product te komen, maar nooit eer-
der maakten zij tekeningen met de
bedoeling ze te exposeren. Voor hen
heeft het maken van een tekening

veelal praktische redenen, omdat je
met het potlood direkt aan het werk
kunt. Of, zoals Ton Franssen het
zegt: „Je kunt het vergelijken met
een schrijver, die zijn notitieblokje
bij de hand houdt, om zijn spontane
invallen te noteren. Het fungeert
niet alleen als geheugensteuntje,
vaak ook komt de essentie boven
water. Door te tekenen kan de kun-
stenaar zich verlossen van een idee,
kan hij het concreet maken."

De expositie toont soms op een
klassieke manier, soms meer expe-
rimenteel de waarde van de teke-
ning in vele facetten. Zo maakte Ka-

vier Albers.virtuoze, nauwgezet ge-
componeerde tekeningen met dui-
delijke structuren, mooi ingelijst
achter glas, terwijl Monique Pre-
voos de sfeer en de vorm van woor-
den in de tekening heeft proberen
weer te geven. De drie andere kun-
stenaars hebben hun tekeningen sa-
mengevoegd tot een soort installa-
ties, die er een nieuwe dimensie aan
toevoegen. Raymond Mirrer heeft
uitgewerkte scenariotekeningen als
uitgangspunt voor zijn werkstuk-
ken genomen, waarvoor landkaar-
ten van Indonesië en IJsland als
leiddraad dienen. Het zijn haast mi-
niaturen, geordend in groepen van

twee en drie, die heel zorgvuldig
worden gepresenteerd, daarmee re-
fererend aan de zorgvuldigheid
waarmee videobeelden " moeten
worden gemonteerd. Ton Franssen
schijnt met zijn tekeningen een
soort staalkaart te geven van de mo-
gelijkheden van de potloodteke-
ning. Soms abstract, soms meer fi-
guratief heeft hij een compositie
vervaardigd van negen autonome
schetsen, aangevuld met varianten
en afgeleide vormen van die schet-
sen. Zowel in detail als in zijn totali-
teit een heel verrassende presenta-
tie. Het meest experimenteel is Juul
Sadée met het thema omgespron-
gen. Zij heeft een heel dynamische
'installatie' samengesteld, die ver-
gezeld gaat van de tekst 'over beel-
den' of 'beelden over'; het maken
van de juiste volgorde van deze
woorden wordt aan de toeschouwer
overgelaten. Het is een erg emotio-
nele presentatie, vol diversiteit en
verwijzend naar mythologische the-
matiek, die fragmentarisch, soms
op het naïeve af, wordt uitgewerkt.

jos frusch

Jos Weiten in
provinciehuis

Noord-Brabant
DEN BOSCH - De in Heerlen
woonachtige kunstenaar Jos Wei-
ten exposeert tot 20 maart in de
hal van het provinciehuis van
Noord-Brabant. In Den Bosch
zijn 21 beelden en objecten van de
beeldhouwer samengebracht. Het
is de eerste keer dat Jos Weiten,
met zijn bronzen, doordringt tot
een expositie in het Brabantse
waar hij ooit, in Breda, werd gebo-
ren. Niettemin is het werk van
deze beeldhouwer zeker bekend.
Hij abstraheert in zijn beelden en
objecten de natuurlijke dingen
die hij waarneemt. Zijn inspiratie-
bronnen vindt hij in de mens en
het dier maar ook in de natuur die
hem omgeeft.
Hij werkte oorspronkelijk in gips,
maar ging al spoedig over naar
brons toen hij merkte dat zijn eer-
dere materiaal nogal vergankelijk
was. Zijn bronzen beelden en ob-
jecten worden eerst in was ge-
maakt. Jos Weiten wordt de kun-
stenaar van het weglaten ge-
noemd. Hij ontwikkelt daartoe
holle beelden en sculpturen die
erg persoonlijk zijn. Een volko-
men eigen stijl die de beeldhou-
wer, volledig self made man, zich
heeft toegeëigend.
Werk van Jos Weiten, die in Lim-
burg een belangrijke naam heeft,
werd eerder tentoongesteld in de
hal van het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds in Heerlen in 1984,
op kasteel Hoensbroek in 1986
terwijl hij in 1987 twee exposities

kunst en cultuur
redactie: jos frusd

had, te weten in RheiJ
Kunstverein in Geilenkirch*
galerie Jacques van Rijn i"
sterdam. In 1988 had hij eve«
een twee-tal tentoonstelling
wel te Maastricht en Kn(
Heist, België.

Oplossing
van

gisteren
'
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cryptogram

HORIZONTAAL:
1. Ik meende in het motorschip een wezen
als mezelf te ontdekken. 5. De mogelijkheid
van mijn maat om hoger geplaatst te wor-
den. 10. Een warboel, maar toch keurige
arbeid. 11. Een voorwerp van grijze delfstof
dat alles regelen moet. 12. Het wordt nog
erger als men een oude lap gebruikt. Eén
inhoudsmaat is niets voor een muze. 15.
Orde in een bepaalde vorm. 17. Dat u in
schilderen niet zo goed bent, zal ik u niet
kwalijk nemen. 19. Sta vast op om te kijken
of er iemand rondloopt, want ik hoor iets.
20. Het is niet te laat om een slogan te be-
denken. 23. Dus op die manier reeds ach-
terhaald. 24. Men kan een voorgeschoten
bedrag spoedig in Rusland verkrijgen. 27.
Is er ter plaatse op de open plek een opleg-
ger aanwezig? 28. Komt ge terug om de
vliegenier niet 't laatste woord te geven?
29. Wat moet een tegel daar bij de kist? 30.
Een lichaamsdeel om trots op te zijn, en
waarover men spreekt.

VERTICAAL:
1. Als er één me om de tuin leidt,
schieten. 2. Slaap je, of doe je aliee%-
de ogen even dicht? 3. Zal een meeA
een bos wel uitkijken waar hij gaa* j4. Als 'k in de mist maar niet Qe?j
word. 6. Verzoek de papegaai om eej,
7. Rustig kabaal op het doek. 8. O^j,
en goede manschappen. 9. Als <*-$
vijftig vlekken achterlaten. 14. He' f
bouwwerktuig gaat met vuur de.;
groei van de rozelaar tegen. 16. ".
water 'r zot uit als het nietkleurloos j
Ik meld al 'r gekheidjes. 19. Het ten%
een klein kanaal. 21. U hebt een
waarop men staat kan maken. 22- ~|
een werkbij niet hetzelfde. 25. Gaat u t
de auto naar de avondpartij aan n°

26. Kan 'k delfstof tot steen maken-

recept
Tomaten-paprika-ijs
Benodigdheden voor 4 personen:
450 g tomaten, 1 geperst teentje
knoflook, 1 gehakte sjalot, 1 sten-
gel kleingesneden bleekselderij,
takje munt, 1 grote rode paprika, 1
el suiker, 4-5 druppels tabasco, sap
van 1 citroen, slablaadjes, 8 sherry-
tomaten in plakjes, peterselie.

Doe de tomaten met de knoflook,

sjalot, selderij, munt en paprika in
pan met 3 eetlepels water. Maak de
paprika vooraf goed schoon en ver-
wijder het zaad en de zaadlij sten.
Breng 10 minuten aan de kook.
Verwijder dan het muntblaadje.
Pureer het mengsel in de foodpro-
cessor of mixer en zeef het. Voeg
suiker, tabasco en citroensap toe.
Laat hetmengsel afkoelen en vries
dan in in vriesbestendige doos tot
het mengsel halfstijf is.

Klop het mengsel met vork of met
mixer goed op om de ijskristallen
kleiner te maken. Vries dan op-
nieuw in tot het mengsel stevig is.
Vul hoge glazen voor de helft met
de gesnipperde sla. Leg hierop
kleine bolletjes ijs en plakjes sher-
rytomaat. Gameer met blaadjes
munt of met takjes peterselie.
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Ubbers neemt
Deetman in
bescherming

* HAAG - Premier Lubbers
overigens gisteren Deetman

Nkkelijk in bescherming tegen

'ek van de VVD op het besluit
de onderwijsminister, alsnog

r'eg te voeren met de bonden
de bezuiniging van vijftig mil-
°P de kleine scholen. Lubbers

't dat Deetman daarmee 'voor-
?elijk' heeft gehandeld. De mi-
ijrkon weinig anders, zo betoog-

gisteren. Deetman was
?ers gedwongen opnieuw te on-

met de vakbonden, als
?}g van een uitspraak van de ge-
""encommissie-Albeda. Lub-
iheeft reserves over de eis van
überalen om een apart onder-
:<* over de kwestie van de fractie-bitters De Vries (CDA) en Voor-
de(VVD) met Lubbers en Deet-

'de arbitragecommissie Albeda
deunde gisteren het besluit van
"man. Volgens commissiesecre-
sTh. Dragt is Deetman wettelijk
°uden als werkgever met de
l(*en overleg te voeren.

t Zie ook pagina 7

Coalitie
op verlies

HAAG - De PvdA en D66 ge-
Jj 1 samen meer steun onder de

k erlandse kiezers dan de rege-
CJPartijen CDA en VVD geza-
nik. Dat blijkt uit een door het
i„erzoeksbureau NIPO gehouden
P*ête.
K er kwam het NIPO tot de vol-
& getallen, PSP 2,2, PPR 1,8,|^1,2, (samen 5,2), SGP 2,3, GPV
npF 1,7 (samen 6,2).

yNlpo peilde de aanhang uitge-
\ti din procAiten als volgt: PvdA
K' D66 6,4 is samen 43,4; CDA

13,6 is samen 43,3.
w^ber vorig jaar nog zou, als er
o^ Verkiezingen zouden zijn ge-
h?en> de regeringscoalitie van
|j* en VVD een meederheid van
titels houden, ondanks een flin-
l^Pdonder voor de christen-de-
k r\* en me* een vel"lies van zes ze~

teruggang van het CDA zou«deels zijn goedgemaakt door
il^'nst van de VVD met twee ze-

Gat
Het kabinet heeft gisteren geen op-
lossing voor dat financiële gat kun-
nen vinden. Overwogen wordt de
studieleningen te verzelfstandigen,
maar het is nog onduidelijk hoeveel
dat opbrengt. Volgende week moet
het kabinet knopen doorhakken.
Lubbers ontkende dat overwogen
wordt de basisbeurs voor alle stu-
denten te verlagen, om zo de tegen-
valler op te vangen. In politiek Den
Haag werd al rekening gehouden
met een mogelijke verlaging van de
basisbeurs met 150 gulden.

Overigens slootLubbers niet uit dat
de basisbeurs toch om andere rede-
nen, omlaag gaat. De studentenbon-
den hebben veel bezwaren aange-
voerd tegen het verlagen van de
leeftijdsgrens voor de studiefinan-
ciering naar 27 jaar. Ook het snijden
in de studiefinanciering voor stu-
denten aan het middelbaar beroeps-
onderwijs ligt zeer gevoelig. Trekt
Deetman beide maatregelen in, dan
zal hij die tegenvallers wellicht
compenseren door de basisbeurs te
verlagen, zo liet Lubbers merken.

WHO waarschuwt
tegen optimisme
over Hepatitis-B

door santé brun
L^EVE - Het virus Hepatitus-B
\ o°it wereldwijd voorgoed de
%g gorden ingedrukt. Maar het zal

dentallen jaren duren. Niet al-
fes °rndat de vaccinatie van alle

s geboren kinderen en nog niet
W^ette personen veel voeten in!)(>t e 2al hebbea, maar ook omdat

nta^ mensen dat besmet is en
Ki^ n met kan worden afgehol-
W Momenteel naar schatting 300y°en bedraagt.

t&H enève is de afgelopen dagen
Kif, c°nferentie gehouden waarop
V.ri Mogelijkheid van uitroeiing
"tes geopperd. De World Health
,JVri'Sation (WH°) waarschuwde
Sd e^y^ °^at er no6 vele onbe-
'Vte Problemen zijn die eerst
\^ worden opgelost voor aan
Vh61'11^ van net virus gedacht kan

\ "O stelt voor dat men zich de
Vj de vijf jaar beperkt tot het
'^d van kinderen van virus-

de moeders met de thans be-
v ac vaccins. Daarna dit uit te

breiden tot derisicogroepen - fami
lic van dragers, homoseksuelen
medisch personeel - en intusser
verder te werken aan een aantal no£
niet opgeloste problemen. Bijvoor
beeld: hoe wordt het virus tijdens-
de zwangerschap overgedragen
wat doen we aan dragers (mer
werkt aan een geneesmiddel) en wat
doen we aan gevaccineerden die
niet positief reagenen.

Hoewel de kosten van het vaccin
nog overal te hoog worden gevon-
den, is dat niet het belan^iijkste fi-
nanciële probleem. Veel belangrij-
ker zijn de kosten van de infrastruc-
tuur die nodig is - materiaal, perso-
neel - en of het nodig geacht wordt
op grote schaal bloed te onderzoe-
ken op het virus. Dat alles heeft veel
grotere invloed op de kosten dan de
prijs van het vaccin op zich.

Uitroeiing van Hepatitis-B is in
principe mogelijk geworden dooi'
de ontwikkeling van een vaccin dat
wordt geproduceerd door middel
van recombinant DNA-techniek en
in principe in elke gewenste hoe-
veelheidkan worden gemaakt.

Hirohitobegraven
TOKIO - Japan eh de rest van de
wereld hebben gisteren de laatste
eer bewezen aan de Japanse keizer
Hirohito. Alles vond plaats onder
een grijze hemel, in een ijzig koude
regen en in een doodstil stadscen-
trum, waar 32.000 man politie een
oppervlak van 52 vierkante kilome-
ter hadden afgezet. Aan de kant van
de weg stonden ongeveer tweehon-
derdduizend toeschouwers, ,veel
minder dan verwacht. Omdat dere-
gering een dag van nationale rouw
had afgekondigd, waren alle win-
kels dicht.

De familieleden van de keizer, 'on-
der wie zijn 85-jarige weduwe Naga-
ko en zijn opvolger, keizer Akihito,
hadden vroeg in dë ochtend in het
keizerlijk paleis in besloten kring
afscheid van de overledene geno-
men. Daarna zette zich een stoet van
32 lijkwagens in beweging in de
richting van het Shinjukupark waar

de officiële ceremonie met 10.000
genodigden zou plaatsvinden, on-
der wi^e vertegenwoordigers uit 163
landen.

In het park aangekomen'werd eerst
een shinto-ritueel uitgevoerd:.vijftig
jonge mannen tilden de kist op hun
schouders, omringd door priesters
met gele en wj'tte banieren en vlag-
gen met zon- en maansymbolen,
schilden en hellebaarden. .Keizer
Akihito liep daarbij voorop.

Na het shinto-ritueel volgde de
eigenlijke ceremonie. In het park en
de rest van het land werd eerst een
minuut stilte in acht genomen.
De anderhalve ton wegende lijkkist
werd daarna via een afgezette auto-
weg naar het familiemausoleum in
de wijk Hachioji in het Musashipark
gereden, dat op 50 km van het cen-
trum aan de rand van de stad ligt;
Daar zal Hirohito worden bijgezet.

" Een paar incidenten ontsierden de begrafenis van keizer Hirohito, op defotp op weg naar zijn
laatste rustplaats. Langs de route ontplofte een bom, dieechter weinig schade aanrichtte terwijl
niemand gewondraakte. Ook in Japan bestaat onvrede over de ról die de keizer in de Tweede
Wereldoorlog heeft gespeeld. Op een aantal plaatsen in de wereld werden tijdens de begrafenis
van Hirohito protestmanifestaties gehouden. In Den Haag legden een paar honderd, mensen
bloemen bij het Indisch monument.

Gratie voor
gevangene
met Aids

OSLO - Een Nederlandse ge-
vangene met AIDS heeft van de
Noorse koning Olaf gratie ge-
kregen omdat zijn collega's in
de Ila gevangenis weet kregen
van zijn ziekte en hem besLotën
te;mijden. Eind vorig jaar had
de Noorse minister van Justitie
een verzoek tot vervroegde vrij-
lating verworpen,
riet gerucht dat de man AIDS
had, verspreidde zich als een lo-
pend vuurtje doqr de gevange-
nis nadat de bewakers waren
ingelicht over het feit dat de
Nederlander in augustus 1987
positief was bevonden. De Ne-
derlander die tot zeven jaar cel
was veroordeeld voor een on-
bekend misdrijf, had drie jaar
gezeten.

Invoer uit Noorwegen kan grote gevolgen hebben

Gasbeleid zaak
volgend kabinet

DEN HAAG - Een volgend kabinet
zal moeten beslissen over een wijzi-
ging van het gasbeleid. Een nota
over dat beleid, die minister De
Korte (Economische Zaken) binnen
enkele maanden aan het kabinet zal
voorleggen, zal niet meer tot ingrij-
pende besluitvorming leiden. De
Korte schrijft zijn nota onder druk
van de Kamer. Aanleiding vormt
een contract dat de gezamenlijke
stroomproducenten SEP met het

Noorse bedrijfStatoil sloten voor de
invoer van gas tegen kolenprijs. In
ons land zijn de gasprijzen gekop-
peld aan de olieprijzen.

Het SEP-Statoil-contract kan grote
gevolgen hebben voor het Neder-
landse gasbeleid. De Gasunie heeft
De Korte al gevraagd ook gas tegen
kolenprijs te.mogen gaan verkopen.
Dit betekent echter dat gasprijzen
op termijn zullen dalen met alle ge-

volgen van dien voor het energiebè-
sparingsbeleid en de gasbaten voor
dé overheid.
De Korte wil het SEP-Statoil-con-
tract vooralsnog als uitzondering op
de regel zien. Van de andere kant
wil de bewindsman de positie van
de Gasunie veiligstellen.
Als tussenoplossing wil De Korte
nu het SEP-Statoil-contract inpas-
sen in het Gasuniebeleid. Daarmee
wprdt een kleine opening voor de
Gasunie geboden naar gasprijzen
die aankolenprijzen zijn gekoppeld.
Een volgend kabinet zou dan moe-
ten beslissen over een verdere, meer
blijvende wijziging van het gasbe-
leid. Daarbij speelt ook de toekom-
stige stroomvoorziening in ons land
en de daarvoor te gebruiken brand-
stof (gas, kolen of uranium) een rol.

binnen/buitenland

Nuprivatisering studieleningen dreigt te mislukken

Kabinet ontziet studenten
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Premier Lub-
bers vindt het 'zeer onwaar-
schijnlijk' dat het kabinet het
mislukken van de privatise-
ring van de studieleningen zal
opvangen met een verlaging
van de basisbeurs voor stu-
denten. Verlaging van de ba-
sisbeurs komt wel aan de orde
als minister Deetman (Onder-
wijs) in overleg met de studen-
tenbonden een aantal andere
bezuinigingsmaatregelen in-
trekt. Lubbers zei dat gisteren
op zijn wekelijkse persconfe-
rentie.

De ministers Deetman en Ruding
(Financiën) hebben het kabinet er
gisteren officieel van op de hoogte
gesteld dat de onderhandelingen
met de banken over privatisering
van de studieleningen 'waarschijn-
lijk' mislukken. De banken vinden
het gevaar van het overnemen van
de financiering van de studie, te
groot. Zij tillen zeer zwaar aan hetri-
sico dat afgestudeerden een deel
van de lening niet terug hoeven te
betalen, en vragen daarvoor garan-
ties. De prijs die de banken bedin-
gen, en de rente die ze willen bere-
kenen, is echter 'echt te hoog', me-
nen Ruding en Deetman.

Het vastlopen van de onderhande-
lingen komt Deetman dit jaar op
een financiële tegenvaller van 214
miljoen gulden te staan.

Moszkowiez ziet
kans voor verbod

boek Rushdie
MAASTRICHT - Mr Max Moszko-
Wicz sr., adcocaat te Maastricht,
vindt dat er voldoende juridische
aanknopingspunten zijn om de
rechter te vragen de (nog komende)
Nederlandse vertaling van The Sa-
tanic Verses van Salman Rushdie of
bepaalde passages uit het omstre-
den boek te verbieden. De advocaat
uit Maastricht concludeerde dit gis-
teren na bestudering van Rushdie's
boek. Moskowicz is door de'stich-
ting World Islamic Mission Neder-
land, die de belangen behartigt van
de moslims uit Suriname, Pakistan
en India, gevraagd te onderzoeken
of het boek volgens het Nederlands
recht geoorloofd is.

Moskowicz zal zijn cliënt aanraden
pas een kort geding aan te spannen
als de uitkomst bekend isvan de on-
derzoeken die door minister-presi-
dent Lubbers en minister Korthals
Altes van Justitie in het vooruit-
zicht zijn gesteld. Resulteren deze
niet in een verbod van het boek, dan
kunnen er volgens de advocaat juri-
dische stappen worden genomen.

De Britse minister van Buitenland-
se Zaken, sir Geoffrey Howe, is ove-
rigens tijdens zijn bezoek aan Japan
telefonisch met de dood bedreigd
omdat hij Rushdie en zijn boek
openlijk heeft gesteund. Howe zou
moeten worden gestraft omdat hij
de oproep tot de moord op Rushdie
van de Iraanse geestelijk leider
Khomeini had veroordeeld.

Mogelijk
noodtoestand

in Kosovo
BELGRADO - In de autonome pro-
vincie Kosovo in het zuiden van
Joegoslavië, waar een algemene sta-
king het openbaar leven heeft plat-
gelegd, wordt mogelijk binnen en-
kele dagen de noodtoestand afge-
kondigd, als de situatie niet verbe-
tert. Dat is vernomen in welinge-
lichte kringen in de Joegoslavische
hoofdstad Belgrado.

De Albanese meerderheid in Koso-
vo verzet zich tegen een wijziging
van de Servische grondwet, die de
Servische regering grotere " vol-
machten geeft in Kosovo, waar de
Serviërs een minderheid vormen.
De Albanezen eisen het aftreden
van partijleider Rahman Morina.
Kosovo is een autonoom gebied dat
behoort tot de provincie Servië.
De Joegoslavische president Raif
Dizdarevic, die donderdagavond sa-
men met de chef-staf van de Joego-
slavische strijdkrachten Stevan
Mirkovic en de omstreden Servi-
sche partijleider Milosevic in Koso-
vo aankwam voor een bezoek, heeft
laten doorschemeren dat mogelijk
de noodtoestand wordt afgekon-
digd. Hij verklaarde dat 'alle wette-
lijke en constitutionele middelen'
zullen worden toegepast om „de
openbare orde" veilig te stellen.

Politiebonden
schorten

overleg op
DEN HAAG - De politiebonden
hebben gisteren het overleg met het
ministerie van Justitie over de rijks-
politie opgeschort. Daarmee protes-
teren de bonden tegen het structu-
rele tekort van 60 miljoen gulden op
de begroting van het korps rijkspo-
litie. Door het tekort dreigen 600 ar-
beidsplaatsen verloren te gaan.

Volgens eenwoordvoerster van de
Nederlandse Politiebond zullen de
bonden zich zo snel mogelijk bera-
den over de 'buitengewoon ernsti-
ge' situatie bij de rijkspolitie. 'Vor-
men van protest' zijn zeker niet uit-
gesloten.
Medio deze maand werd bekend dat
een interne werkgroep de leiding
van de RP heeft geadviseerd onder
meer huidige en toekomstige vaca-
tures niet meer te vervullen, waar-
door op termijn 600 arbeidsplaatsen
vervallen. Het begrotingstekort is
ontstaan door de onverwacht hoge
kosten voor inconveniëntenrege-
ling, automatisering, materieel en
gebouwen.

punt Uit
Levenslang

Het federale gerechtshof in
Lausanne in Zwitserland heeft
gisteren de Libanees Hoessein
Mohammed Hariri veroordeeld
tot levenslange gevangenisstraf
wegens kaping in 1987 van een
toestel van 'Air Afrique'.

Bezuinigingen
De drie grootste landelijke
ouderorganisaties hebben mi-
nister-president Lubbers giste-'
ren gevraagd nu eens een punt-
te zetten achter de bezuiniging:
gen in het onderwijs.

Oneens
De bouw van de stormvloedke-
ring in de Nieuwe Waterweg,'
dreigt enkele jaren te worden-
uitgesteld. CDA, PvdA en VVD i
zijn het niet eens met minister^
Smit-Kroes over de financie-
ring van de 1,4 miljard die de
stormvloedkering moet gaan--"
kosten. Bovendien zijn de frac-^
ties van mening, dat door de
aanleg van de stormvloedke-'
ring de verzwaring van de ri-"
vierdijken niet mag worden uit-'
gesteld, zoals Smit-Kroes voor-
staat.

Zetel
Het Afghaanse verzet heeft gis-,'
teren zijn nieuwe regering-in-
ballingschap gepresenteerd en,"
er op aangedrongen dat de Af-
ghaanse zetel in de Verenigde
Naties bezet wordt door
iemand uit zijn midden. De ge-'
matigde Sibghatulah Mojaddi-,,
di, die donderdag gekozen was"
tot hoofd van de regering van',
de Moedjaheddin, stelde am-.
nestie in het vooruitzicht aan
de meeste functionarissen van'
de regering in Kaboel

Verworpen
De Israëlische premier Shamir
heeft gisteren afwijzend gerea-.
geerd op de door Sovjet-minis^
ter van Buitenlandse Zaken,
Eduard Sjevardnadze verwoor-
de eis dat Israël akkoord moe),'
gaan met een internationale
vredesconferentie en met on-
derhandelingen met de PLO,
willen de diplomatieke banden
met de Sovjetunie hersteld
worden.

Gedood
In Nabloes op de door Israël be»
zette westelijke Jordaanoever.
is gisteren een Israëlische sol-<.
daat gedood, doordat iemand ia
het oude deel van de stad een'
enorme steen van een dak liet.
vallen, die zijn schedel verbrijr-
zelde.

Oerwoud
In Brazilië hebben al drie wec-
ken aanhoudende bosbrandeïv
tot nu toerond 300 vierkantekit
lometer oerwoud aan de Atlan-,
tische kust verwoest. Bij ge-
brek aan mankracht en maten,
rieel wordt het vuur nauwelijks,
bestreden.

Nekkramp
Inaê^rêgic^Brëaai^öpnTêuw
een kind overleden aan nekt
kramp. Voor zover bekend is
dit het vierde slachtoffer in drie
maanden tijd in dit deel van'
deze provincie. Dit keer gaat
het om een nog geen twee jaai
oud jongetjeuit Zundert.

Vijf
Een deel van de nieuwe stop-
treinen waar de NS vanaf 1991
mee gaat proefrijden, krijgt itt
de tweede klas geen vier. maaïj
vijf stoelen op een rij. Het nieü-,
we model, de SM'9O, leent zicrr
daarvoor omdat de treinstelleniets breder zijn dan de huidigg
stoptreinen. Per treinstel kö*
men er zo 19 extra zitplaatseft
bij. *

Veroordeeld
Een militaire rechtbank in Is-
raël heeft gisteren drie PLO-le-
den tot dertig jaar gevangenis-
straf veroordeeld omdat zij van
plan zouden zijn geweest een
bus te kapen.

Mandela
In Zuid-Afrika is gisteren op-
nieuw een medewerker van de
zwarte activiste Winnie Mande-
la voor de rechtbank gedaagd
op verdenking van moord op
de 14-jarige Stompie Seipei.De
61-jarige John Morgan ' was
door functionarissen geïdenti-
ficeerd als de busschauffeur
van Mandela's lijfwachten, be-
ter bekend als de voetbalclub
Mandela United.

Afgewezen
De PvdA wil bij de komende
Europese verkiezingen in juni
geen lijstverbinding met* de Re-
genbooglijst (voorheen Groen
Progressief Akkoord). Een ver-
zoek van die zijde is door het
PvdA-partijbestuur van de
hand gewezen.
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1 vaccinatie kost 50 cent
met 25 gulden redt u 50 levens

JjEMISA giro 1400 R'dam
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©Routiers Heerlen
Autobaan BV
zoekt:

- zelfstandig werkende KOKS in
full-time verband (met ervaring);

- leerling koks;
- SERVEERSTERS en KELNERS in tull-

en parttime verband (tot 35 jaar),
liefst ervaring;

- KASSIÈRES in fuil- en parttime
verband;

- parttime AFWASHULP;
- CATERING MEDEWERKERS:
- VAKANTIEHULP voor de

zomervakantie v.a. mei.
Verder zoeken wij nog een
CATERING SUPERVISOR
(tot 30 jaar).
Deze persoon heeft:- organisatorische eigenschappen;- leidinggevende capaciteiten;- verantwoordelijkheidsgevoel;- is flexibel en bereid in wisseldiensten te werken.

Uw telefonische sollicitaties kunt u doen na 12.00
uur, tel. 045-443711.

147668

HELIOS l
ELEKTROTECHNIEK

Gevestigd sedert 1910

Helios Elektrotechniek BV, een technisch installatiebedrijf
met meer dan 75 |aar ervaring in het realiseren van
installaties van hoogwaardige kwaliteit tbv utiliteitsbouw en
industrie, vraagt

PROJECTENGINEER
Opleiding:

HTS-E of MTS-E met ruime ervaring, appl meet- en
regeltechniek of bereidheid tot het volgen van deze
opleiding.
Ruime mate van zelfstandigheid
Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid vereist.

MTS'er TELECOM
Opleiding:

MTS-E met Telecom.-ervaring voor het uitbreiden,
repareren en instandhouden van telecommstallaties.

ELEKTRO-TECHNISCHE
MONTEURS

Bij voorkeur ervaring met het werken in utiliteit en
industrie
opleiding LTS-E en VEV opl. Msi of MTS-E en enige
werkervaring
bereidheid tot het volgen van cursus in
besturingstechniek
in bezit van rijbewijs BE

" leeftijd circa 20-30 jaar

Sollicitaties richten aan:
HELIOS ELEKTROTECHNIEK BV
Wilhelminasingel 74, 6221 BL Maastricht
t.a.v. de heer E.G.J. Lustermans1 »

ADMINISTRATIEF
MEDEWERK(ST)ER

(deeltijd)
B.V. Financieringsmaatschappij "VOLA" maakt deel uit
van het Nationale Nederlanden Concern en vervult
een actieve rol bij de kredietverstrekking in ons land.
Via de verzekeringsadviseur wordt een veelzijdig
pakket financiële dienstverlening voor zowel
particulieren als bedrijfsleven op de markt gebracht.
Wat gaat u doen
Als administratief medewerk(st)er op ons
rayonkantoor Heerlen gaat u zich, na een ruime
inwerkperiode bezig houden met verschillende
administratieve werkzaamheden, zoals o.a. het
behandelen van financieringsaanvragen. Ook
onderhoudt u telefonisch contact met onze relaties
zoals verzekerings- en financieringskantoren. Het
geven van advies en informatie vormt tevens een
onderdeel van uw taak.
Wat bieden wij
naast een afwisselende en interessante werkkring
bieden wij u een goed salaris en aantrekkelijke
secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij hanteren als
financieringsmaatschappij de Algemeen
Verbindendverklaring van bepalingen van de
Bank-CAO.
Wat vragen wij
U heeft een opleiding op MAVO/HAVO niveau en
een redelijke fypevaardigheid. Daarnaast bent u
representatief en niet ouder dan 35 jaar.
Administratieve ervaring strekt tot aanbeveling. U
bent bereid bij afwezigheid van uw collega
gedurende langere tijd meerdere uren te werken.
Sollicitatie
Heeft u belangstelling? Schrijft u dan naar ons
hoofdkantoor, Mr. Treublaan 7, 1097 DP Amsterdam,
ter attentie van de afdeling Personeelszaken. Voor
meer inlichtingen kunt u bellen met de heer H.
Nijsten, Chef de Bureau te Heerlen, telefoon
045-715577. ,«643

B.V. Financieringsmij. "VOLA"

tempo-teatv
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

produktie-
medewerk(st)ers
in de leeftijdvan 17tot 20 jaar,bij een
bedrijf in Sittard. De werkzaamhe-
den geschieden in dagdienst en zijn
voor langere tijd.

Wilt u snel aan de slag, neem dan
aanstaande maandag contact op
met Karin Poelman of Mariëlle
Schutgens, afd. industriepersoneel,
tel. 04490-14222. Of kom langs.
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BISDOM ROERMOND
Bij het groot-seminarie van het bisdom Roermond te
Rolduc-Kerkrade, komt vacant de functie van

bibliotheekmedewerk(st)er
Functie-inhoud:

- voorbereiden'en plaatsen van bestellingen;
- maken van titelbeschrijvingen;
- beheren van een geautomatiseerd systeem;
- administratie-, type-, en sorteerwerkzaamheden;
- andere voorkomende bibliotheekwerkzaamheden.

Functie-eisen:
- bibliotheekopleiding op H.8.0.-niveau;
- kennis van geautomatiseerde systemen;

- kennis van moderne talen; kennis van de klassieke
talen strekt tot aanbeveling;

- goede contactuele eigenschappen;
- in belangrijke mate zelfstandig kunnen functioneren.

Terwille van een goed functioneren, is het onontbeerlijk
dat de aan te stellen medewerk(st)er positief betrokken
is bij de Rooms-katholieke Kerk.
Salaris: "het salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en
ervaring. De salarisschalen van het bisdom Roermond
komen overeen met dievan de provincie Limburg.

Sollicitaties:
schriftelijke sollicitaties, met uitvoerige inlichtingen over
persoon, opleiding en ervaring, binnen 10 dagen te
richten aan het bisdom Roermond, t.a.v. de heer A.H.A.
Filott RA., Munsterstraat 8-10, 6041 GA Roermond.
Gelieve op de enveloppe te vermelden: sollicitatie.

Nadere inlichtingen over de functie kunnen worden
ingewonnen bij dr. J. Ambaum (tel. op dinsdag en
vrijdag tijdens kantooruren 045-454433). \*m

i

Gevraagd gedipl.

schoenhersteller
voor nieuw te openen filiaal in

Brunssum. Tei. na 19 uur 04130-44086.

C.V. installatiebedrijf
met werkzaamheden in nieuwbouw en renovatie door
geheel Limburg vraagt:

calculator-
werkvoorbereider

Onze voorkeur gaat uit naar iemand met een
gerichte vakopleiding. Tevens stellen wij als eis dat u
in het bezit bent van een Gawalo-diploma gas- en
waterfitter.
Wij bieden u een goede salariëring en secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Gelieve te solliciteren voor 1 maart 1989
Uw sollicitatie kunt u richten onder
advertentienummer HK 699 Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

W_T
DE LIMBURGSE _» MW
PERSONEELS 8GIDS

Met spoed gevraagd:

INTEKENAAR UITSNIJDEF
voor middelgroot confectiebedrijf te
Brunssum.
Leeftijd ± 35 jaar.
Een ruime ervaring in de damesconfectie S
vereist.
Salariëring nader overeen te komen.
U kunt uw schriftelijke of mondelinge
sollicitatie binnen een week richten aan
directie Polyman B.V. Confectie, "
Maastrichterstr. 9A, 6444 GA Brunssum,
tel. 045-259564, b.g.g. 04490-12929.

-\
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\^l yftU' STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJKEI DIENSTVERLENING "SWENTIBOLD"
Onze stichting is een instelling voor Gezinsverzorging en Algemeen Maatschappelijk Werk. Het
werkgebied omvat de gemeenten Bom, Sittard en Susteren met ruim 71.000 inwoners.
De stichting heeft 265 medewerkers. )
Voor de afdeling Administratie zoeken wij op korte termijn een: -administratief medewerker ]
salarisadministratie en boekhouding m/v
(40 uur per week)

De belangrijkste taken zijn:
- het verzorgen van de geautomatiseerde salarisadministratie;- het verzorgen van de geautomatiseerde boekhouding;- periodieke betalingsopdrachten vervaardigen;- diverse statistieken t.b.v. het CBS vervaardigen;- vervanging en assistentie van andere medewerkenden;
- overige administratieve werkzaamheden.

De vereisten voor deze functie zijn:- MEAO-administratieve richting en kennis en ervaring in bovengenoemde werkzaamheden;- ervaring met minicomputers. Kennis van het P4OOO-systeem van Philips strekt tot aanbeveling;- zelfstandig kunnen werken.
Salaris volgens de CAO Gezinsverzorging en Algemeen Maatschappelijk Werk. (maximaal ’ 3254,55
per maand).
Informatie over deze functie kan worden ingewonnen bij de heer B.H.M. Lampe, staffunctionaris
financiële zaken (tel. 04490-17055 tst. 28).

Tevens zoeken wij i.v.m. een uitbreiding van de huidige formatie een:

medewerkende t.b.v. het secretariaat m/v
(minimaal 20 uur per week)
De belangrijkste taken zijn:- het typen en afwerken van interne correspondentie;- het verrichten van diverse registratieve werkzaamheden;- notuleren van vergaderingen;- het archiveren van stukken;
- vervangen van telefoniste/receptioniste;- verdere voorkomende secretariaatswerkzaamheden.
Vereist: MEAO-secretariële richting of gelijkwaardige opleiding.

Enige ervaring strekt tot aanbeveling.
Geboden wordt: salaris en rechtspositie volgens de CAO-Gezinsverzorging en Algemeen Maatschappelijk

Werk (maximaal ’ 2547,46 per maand).

Informatie: bij dhr. C. Storeken, leidinggevende (tel. 04490-17055 tst. 21).
Schriftelijke sollicitatiesvoor beide functies binnen één week te richten aan de directeur, de heer J.M.G.
Honings, Postbus 5113, 6130 PC Sittard. Bezoekadres: Geldersestraat 26A, Sittard. llt

w *_

11 AL EENS NAGEDACHT OVER DE MOGELIJKHEID OM ALS 111
PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE TE WERKEN
IN HET PSYCHIATRISCH CENTRUM WELTERHOF?

In samenwerking met andere instellingen, werkzaam op het gebied van de
Geestelijke Gezondheidszorg, draagt de Stichting Psychiatrisch Centrum
Welterhof de zorg voor intra- en semimurale psychiatrische hulp in de regio
Zuid-Oost Limburg.
Het Psychiatrisch Centrum omvat ruim 470 medewerkers en heeft een
klinische kapaciteit van 349 bedden en 73 dagbehandelingsplaatsen.

Begin september 1989 start P.C. Welterhof met een nieuwe cursus voor de

OPLEIDING TOT
PSYCHIATRISCH-VERPLEEGKUNDIGE

De opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige, ook wel B-verpleegkundige
genoemd, vindt plaats in P.C. Welterhof op basis van een inservice-opleiding.
Dit houdt in, dat opleiden en werken binnen het psychiatrisch centrum
geschiedt.

Als u geïnteresseerd bent in mensen en u wilt zich inzetten voor mensen,
met name voor die mensen, die een beroep doen op de Geestelijke
Gezondheidszorg; u bent daarenboven creatief en inventief, dan heeft u alle
reden om serieus te denken over deelname aan onze opleiding.
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u echter wel voldoen aan
onderstaande toelatingseisen.

U moet minimaal 17 jaarzijn. Tevens dient ute beschikken over een
MAVO-diploma (met alle vakken op D-niveau) een MDGO-diploma of een
overgangsbewijs naar het vijfde leerjaar HAVO/VWO of u dient een vergelijk-
baar opleidingsniveau te hebben.

De opleiding duurt 3 jaaren 4 maanden. De eerste periode van 7 maanden
is de z.g. voorbereidende periode, waarna 2 perioden van 12 maanden
(respektievelijk 1e en 2e leerjaar). De laatste periode omvat 9 maanden
(het z.g. 3e leerjaar).

Tijdens de voorbereidende periode ontvangt u een zakgeld van fl. 395,-.
Als u deze periode succesvol afsluit, wordt u een vaste baan aangeboden
als leerling-verpleegkundige met een bij CAO vastgesteld salaris.

Wij zijn ons er van bewust, dat deze informatie zeer beperkt is en daarom
organiseert P.C. Welterhof op woensdag 15 maart 1989 van 15.30 uur tot
17.30 uur een BEROEPSVOORLICHTINGSBIJEENKOMST.
Er zal een film worden vertoond over de psychiatrie, waarna in een korte
forumdiscussie ingegaan wordt op de opleiding en het werk. Tevens zal
de sollicitatie-procedure uiteen gezet worden.

Deelname aan deze informatie-bijeenkomst is een goede manier om tot de
selektie te worden toegelaten. Mocht u verhinderd zijn en toch in de
selectie-procedure opgenomen willen worden, dan kunt u een sollicitatiebrief
sturen naar P.C. Welterhof, t.a.v. afdeling personeelszaken, J.F.Kennedylaan 301,
postcode 6419 XZ Heerlen, onder vermelding van vacaturenummer 682.

Wanneer u belangstelling heeft voor deze informatiemiddag, wilt u dan
onderstaande bon invullen en sturen aan mevr. G. Deserno, personeels-
konsulente stafafdeling Personeelszaken, P.C. Welterhof, J.F.Kennedylaan 301,
6419 XZ Heerlen.
Voor nadere informatie, kunt u terecht bij genoemde funktionaris,
tel. 045-718180, toestel 2086.

XNaam: m/v
Adres:
Woonplaats: Postkode:
Geboortedatum:
Opleiding:! ,
Telefonisch bereikbaar onder nummer:
Handtekening:

Ik ben geïnteresseerd in de voorlichtingsbijeenkomst dd. 15-3-1989
te 15.30 uur.

welterhof
Psychiatrisch Centrum |||

Productie van luchtkanalens"^f^__^^. en iuchttechnische komponenten

(^J brema air products bv
Brema-air is een vooraanstaand bedrijf in het produceren en
bedrijfsklaar monteren van luchttechnische installaties in de
utiliteitsbouw, alsmede het fabriceren van luchttechnische
komponenten.

I.v.m. uitbreiding van onze produktiekapaciteit vragen wij:

CONSTR. PLAATWERKERS PRODUKTIE-
Buiten een gedegen technische MEDEWERKERSvakkennis verwachten wij van hen
een grote inzet, ook ten aanzien van Dje met meer dan 100%
het optimaliseren van de enthousiasme en inzet aan de slag
produktiemethode. willen. Zij kunnen op diverse plaatsen
Tevens is enige ervaring met binnen het algemene produktieproces
betrekking tot plaatbewerking, alsook voor de vervaardiging van plaatstalen
het maken van licht konstruktiewerk luchtkanalen ingezet worden.
vereist. Een gerichte technische vooropleiding
De omgang met CO2-lasapparatuur kan van belang zijn voor het mogelijk
dient bekend te zijn. doorgroeien in funktie.
Voor telefonische inlichtingen kan tussen 16.45 en 18.15 uur kontakt
opgenomen worden met dhr. G. Schellingerhout, tel. 043-631166.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan de direktie, Postbus 3029, 6202 NA
Maastricht. , rfy

dagE Qcollege maastricht
Het bestuur van de Stichting voor Onderwijs aan Volwassenen te
Maastricht roept sollicitanten op voor de funktie van

RECTOR M/V
van het Dag/Avondcollege Maastricht te Maastricht.

Deze functie zal per 1 augustus a.s. vacant worden.

Het Dag/Avondcollege Maastricht heeft afdelingen voor MAVO, MEAO,
HAVO en Atheneum. De instelling voert een actief projectenbeleid en
participeert in het PBVE-project en door derden gefinancierde projecten.
Samen met dag-/avondscholen in Heerlen en Sittard wordt momenteel het
project Open Leercentrum Zuid-Limburg uitgevoerd, waarbij nieuwe
systemen rond "open leren" voor volwassenen worden ontwikkeld.
Het Dag/Avondcollege Maastricht telt 2400 cursisten en ruim 100
personeelsleden.

Voor deze functie gaan de gedachten uit naar iemand die
- beschikt over kennis en beleidsmatige ervaring m.b.t. het

onderwijsveld;
- in staat is op dynamische wijze richting en leiding te geven aan een

sterk veranderende en gecompliceerde schoolorganisatie;- goede contactuele eigenschappen heeft;- bij voorkeur in het bezit van een eerste-graads onderwijsbevoegdheid is
en een leeftijd tussen de 35 en 50 jaar heeft.

Een benoemingsadviescommissie, waarin de geledingen van de school zijn
vertegenwoordigd, is belast met de voordracht aan het bestuur.

Sollicitaties met curriculum vitae worden uiterlijk 11 maart 1989 ingewacht
bij de voorzitter van het bestuur van de Stichting voor Onderwijs aan
Volwassenen drs. H. Koops, Van Beethovenstraat 9, 6245 GK Eysden.

Een psychologisch onderzoek kan tot de selectieprocedure behoren.

Inlichtingen kunnen ingewonnenworden bij de rector drs. J.M.F.G.
Simons, tel. 043-624810 (school) of 043-219594 (privé), bij wie ook een
informatiepakket kan worden aangevraagd.

—
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Anti-god
I *\f r tHgetuige' biJ het Proces
has d twee vredesactivisten
rhjij Amerikaanse priester
By{ P Berrigan (65) uit
BtQh^ore- HÜ is een van deaieggers van de
P| 0e aal-ehristelyke
NaMSCnarenbeweging
fele °0r °°k Koning en Van

6W *lcll geïnspireerd voelen.
l'1 zP

gan was in de jaren vijftig
VbBreeds zeer actief in de
Si-vrrecntenbewegmg en deV»veetnamDeweging in deCUha

gde Staten. Sinds de
HtTCrisis in 1962 is hij zich

e" steeds feller gaan afzetten
ïport militarisme en de
errifaande atoombewapening.

Nr, ~De Dom is de anti-god
SaauZe cultuur- De bom
Vt

aU °ns leven- Daartegen
ien we in verzet komen."

üatvoorVerzet tegen de bom kreeg
eerst daadwerkelijk

l°ei\ R op 9 september 1980,

* berrigan samen met zijn

broer Daniel en zes andere
activisten de kernkoppenfabriek
General Electric in het stadje
King ofPrussia in de staat
Pennsylvania binnendrongen.
De acht hamerden met mokers
in op een aantal neuskegels en
goten hun eigen bloed uit over
documenten. Daarna zongen en
baden ze tot ze gearresteerd
werden. Berrigan: „Het was een
actie op de bonnefooi, want we
hadden nog nooit zoiets gedaan.
Maar het was bovenal een actie
in de geest van Gandhi, Martin
Luther King en Jezus Christus,
de grootste niet-gewelddadige
revolutionair in de
wereldgeschiedenis

Met de actie in King of Prussia
was de Ploegscharenbeweging
geboren. In totaal zijn er nu in de
Verenigde Staten enkele
tientallen acties in de geest van
deze beweging georganiseerd,
waarbij kleine groepen mensen
op soortgelijke wijze als in King
of Prussia schade toebrachten
aan militair materieel. Berrigan:
„Maar wrj blyven doorgaan met
onze acties omdat de
Amerikaanse burgers nog steeds
de waarheid niet kennen. Zij
realiseren zich niet dat er een
oorlog aan de gang is. Zij weten
niet dat er drie miljoen daklozen
zijn in Amerika. Het dringt niet
tot hen door dater op deze aarde

miljoenen mensen sterven van
de honger en dat er tegelijkertijd
miljarden worden verdiend in de
wapenindustrie. Het is een
bloedbad. Daarom moeten wij de
waarheid laten zien om recht te
doen aan de slachtoffers van
deze maatschappij

" Het tweetal Koning (links) en Van Melle afgelopen donderdag voor derechtbank in Bre-
da, waar ze tot zes maanden gevangenisstraf werden veroordeeld voor het vernielen van
twee straaljagers op de luchtmachtbasis in Woensdrecht. Beide vredesactivisten brachten
overigens aan de vooravond van hun proces zelfde protestleuzen aan op de muur van het
gerechtsgebouw.

Strategie
Er ligt een uitgebalanceerde
strategie aan de
Ploegscharenacties ten
grondslag, waarbij de
voorbereiding van de actie, de
actie zelfen het naspel een eigen
plaats hebben. Zo leven veel
actievoerders met elkaar in
leefgemeenschappen om tot een
zo goed mogelyke voorbereiding
te komen.
De acties zelf kenmerken zich
door het 'ongehoorzame'
karakter, de openheid - de
deelnemers moeten bereid zijn
zich te laten arresteren - , en
geweldloosheidtegenover
mensen. Berrigan: „Dat is voor
ons een heel essentieel punt. Ik
geloof namelijk niet dat de aarde
zal blijven bestaan als we niet
iets meer leren over
geweldloosheid.Dat moet dus
ook in onze acties tot uiting
komen."

Met des te meer geweld gaan de
leden van Ploegscharen tekeer
tegen militair materieel.
Berrigan: „Rechters hebben
onze acties vaak veroordeeld
omdat wij schade zouden
hebben toegebracht aan
privébezit. Maar het is waanzin':

om wapens eigendom te
noemen. Wapens zijn niemand
tot nut."

De Amerikaanse justitie dacht
daar de afgelopen jaren anders
over. De straffen voor mensen
die aan Ploegscharenacties
meededen waren niet mis. Zo
bracht Berrigan bij elkaar vijf
jaar in gevangenissen door. En
Helen Woodson, moeder van elf
kinderen, die op 12 november
1984 deelnam aan een actie in
Knob Noster, Missouri, zit twaalf
jaar uit. Zij was aanvankelijk tot
achttien jaar veroordeeld omdat
zij een raketsilo met een
pneumatische boor te lijf ging

Bewondering
Ploegscharen beschouwt een
gevangenisstraf echter niet als
een gevolg van de actie, maar als
onderdeel daarvan. Sterker nog,
in de gevangenis gaan de leden
zelfs door met actievoeren, onder
meer door het aan de kaak
stellenvan gevangenisstraf als
vergelding voor de daad.
Vredesactiviste Sietje Kruyt-
Amesz (62) uit Broek, evenals
Koning en Van Melle lid van de
North Atlantic Defence
Movement, heeft veel
bewondering voor de leden van
de Amerikaanse
Ploegscharenbeweging. „De

situatie is daar veel hopelozer
dan hier. Zij zitten midden
tussen de wapenindustrie en
worden keihard aangepakt.
Berrigan was dan ook ontzettend
verbaasd dat de officier van
justitie maar tien maanden eiste
tegen Kees en Co. In Amerika is
dat een lachertje."

Sietje Kruyt raakte via
activiteiten op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking
betrokken bij de
vredesbeweging. Sinds het begin
van de jaren tachtig voert zij
actie tegen de
bewapeningswedloop.
Aanvankelijk deed zy dat door te
demonstreren en door het niet
betalen van defensiebelasting,
maar vanaf 1983, toen zij
deelnam aan een
hongerstakingsestafette, is zij
zich actiever op gaan stellen.

Ze was de afgelopen jaren
regelmatig te vinden in het
mobiele Vredesactiekamp, dat
jarenlangin Woensdrecht was
opgeslagen, maar nu incidenteel
de verschillende legerplaatsen
aandoet. En ze was er bij op de
dagvan het INF-akkoord, 29 mei
1988, toen er gelijktijdig met het
buitenland actie gevoerd werd
bij vier luchtmachtbases. Samen
met andere vredesactivisten
knipte SietjeKruyt op die dagop
de basis Havelte meters hek
door.

Humor
Zelf beschouwt zij die actie als
de eerste Nederlandse
Ploegscharenactie. „De hekken
rond de basis zijn het symbool
van de dood. De hekken zijn
bedoeld om het doden wat
daarachter voorbereid wordt
veilig te stellen. Wy hebben de
hekken doorgeknipt en zijn
vervolgens met een ploeg het
land gaan bewerken. Waarom?
Omdat de aarde bestemd is om
vrucht te dragen en niet om te
vernietigen. Daarom hebben we
het land teruggenomen."

Sietje Kruyt is heel langzaam
naar dit soort vormen van
actievoeren toegegroeid. „Vijf
jaargeleden had je mij geen hek
zien doorknippen. Het middel
schrok mij af. Maar ik heb in de
loop der jaren ontzettend veel
van andere mensen geleerd,
vooral van de jongeren. Het is
daarom jammer dat de jeugd
soms nauwelijks serieus wordt
genomen. Mijn leeftijd is wat dat
betreft een voordeel. Mensen zijn
toch eerder geneigd naar een
ouder iemand te luisteren, mits
je natuurlijk met goede
argumenten komt. En de
mensen kunnen niet tegen my
zeggen: Jij weet niet waar jeover
praat, want je hebt de oorlog niet
meegemaakt."

Ondanks het feit dat het
actievoeren haar soms erg zwaar
valt, heeft Sietje Kruyt ook
geleerd plezier erin te hebben. Er
komt veel creativiteit bij te pas.
„Ik herinner me heel goed die
keer dat er borden op de basis
Woensdrecht verschenen met de
mededeling dat er voortaan op
activisten geschoten zou
worden. We hebbentoen ook een
bord gemaakt met de tekst
'jachtseizoen geopend. Terwijl
een aantal van ons de wachten
afleidde door het zingen van 'In
een groen, groen, groen, groen
knolleknolleland', hebben
anderen de borden verwijderd.
Ach, dat militarisme is zo
belachelijk. Je kunt het ook heel
goed met humor te lijf gaan."

binnen/buitenland

'Tot alle wapentuig omgesmeed is tot ploegscharen'

Radicale vredesactivisten
gaandoor
met hun

.'J zullen hun
garden omsmeden1 Ploegscharen en
to speren tot
'oeimessen. Geen'Ik trekt zijn zwaard
6er tegen een
JJer, en niemand
fcni zich voor de
tyd'. Geïnspireerd
3°r de woorden van
5 Profeet Jesaja
echten de
todhovense priester
6es Koning en de
tosterdamse arts Co
to Melle in de nachtto 31 december op 1

op de
chtmachtbasis
Jensdrecht flinkeMdc toe aan twee
*-58-straaljagers.

J^LEN— Vorige week
moesten de

Koning en Van
f

e zich voor de rechtbank in
voor hun daad

«^Woorden. De Bredase
'3ank heeft beiden
(t*'°pen donderdag

ordeeld tot zes maanden
D^genisstraf vanwege

é C,e ëeweldPleging.
w afding van de openbare_ k en vernieling van
>(,dSeigendom. Toch zal dat de
ietgesactivisten in de toekomst
in h eerriouden door te gaan

t( j "Un acties. „Wat we doen en
(f,

,e,l> zullen we blyven doen,
at we weten dat het goed is."

Us Koning (58) en Co van
Le (61) maken deel uit van de
tlaer|andse tak van de North
r„ °tic Defence Movement, een
t^jP oudere en jongere

esactivisten, die eerder
li eerden onder de naamL*rbidders'. Die naam
Lpen de activisten aan het

Brerende 'Acn> net zÜn maar

!<U prs' van een bewaker tijdens
/0 aasviering op de vliegbasisi ensdrecht in 1985.

K^orth Atlantic Defence
Cement, de
k/^kkersbeweging', ontstond
k J> Jaar toen vredesactivisten
Kw nen" en buitenlandLurken rond militaire basesföhnen te verknippen. Het
W'ujn van bidden en
JUe*ken zijn Koning en Van
L e inmiddels voorbij. Tijdens
%?r°ces in Breda legden ze uit
Bii> otn: „We gingen met bijlen
\ "ge rottoestellen te lyf
W at ze moordende
iHeintuigen zijn' °-ie °P geen
\}}% wÜze respect voor het
0,,'selijk leven uitdrukken.C wereld is
taalkrankzinnig. ledere drie
houJ^en sterft er een kind van
VrHr en 'edere drie seconden
%2 / 150.000 aan bewapening

seBeven."
L,
*oiiï n actie protesteerden
\fn% en Van Melle tegen het
{??e?emen van **e Nederlandse
<W.lnB de vliegtuigen aan
\yie te verkopen. „Het
W Se legerwordt ingezetbij de

Ü vrenmoord °P de Koerden.
s ,°elen ons geroepen om deze

H(jopad aan de kaak te stellen
ÖH}S een positieve daad: het
%p. eden van de zwaarden totScharen".

# Actievoerders
brachten eind

vorig jaar schade toe aan
een NF-5 straaljager op

de vliegbasis
Woensdrecht, die

volgens de
plannen aan

Turkije worden verkocht.

Radicaal
Kees Koning en Co van Melle
zyn met hun veel grimmiger

actie een stap verder gegaan.
Sietje Kruyt: „Kees is een vrij en
radicaal mens. In zijn ogen is er
geen weg terug. Hij heeft jaren in
India gewerkt en daar veel
ellende meegemaakt. Hij kan
niet verkroppen dat wij in onze
maatschappij steeds meer
produceren en consumeren en
danook nog wapens aanschaffen,,
om dat te verdedigen. Die
spanning zit in zijn hele lijf. En S
Co heb ik leren kennen als een
heel betrokken en solidaire
persoonlijkheid. Hij wilde Kees -
op 1 januari niet alleen laten —gaan." __
Ook Sietje Kruyt wist wat Kees «g
Koning van plan was. „Ik heb j
een paar dagen geworsteld of' ik J
met hem mee zou gaan en heb »'dat uiteindelijk toch niet gedaan.*^
Ik ben nog niet zover. Of ik ooit**
zover kom? Ik weet het niet. Ik ~heb een man, kinderen en "{
kleinkinderen en een prachtig
plekje hier in Broek. Ik weet niet»?of ik dat allemaal op wil geven. "?
Maar dat hoeft ook niet. Een *\
ieder moet op zijn eigen wijze
bepalen hoe hij of zij een steentje^
kan bijdragen aan de strijd tegen»!
het militarisme."

Kees Koning en Co van Mei I
zyn nu veroordeeld, het oordeel**!
nemen zij flegmatiek op.
Typerend is een gedichtje dat
Kees Koning tijdens zijn
voorarrest maakte:
'Och, ook een rechter heeft geerffl
macht.

wat hij besluit is om het even
Hij die in de hemel woont lachtTÉ
en met die lach leid ik mijn
leven.

robert van de woestiinea

(ADVERTENTIE)

KAPITAAL NIEUWS VOOR 65-PLUSSERS
Als u65 jaarofouder bent,en eenparticu- 1 mei 1989 als u 1 januari jongstleden al 65 jaar

liere ziektekostenverzekering hebt, kunt u uw ofouder was, ofuiterlijk binnen 4 maanden
huidige polis desgewenstomzetten in een stan- nadat u65 jaargeworden bent
daardpakketpolis.Uw verzekeraar is verplicht Voor nadere schriftelijke en mondelinge
uop die polis te verzekeren als u daaromvraagt informatie over de standaardpakketpolis.en de

Deze polis kent een ruim vergoedingen- daaraanverbondenregelingen kunt u terecht bij
pakket De premie bedraagt flBl,- per volwas- uw verzekeringsmaatschappij, uw assurantie-
sene per maand. tussenpersoon, ofhet KLOZ. (Veel verzekerings-

Als ude standaardpakketpolis wenst afte maatschappijen hebben overigens besloten al
sluiten, dient u daarom te vragen bij uw ver- hun verzekerden van 65 jaar en ouder recht-
zekeraar of uw assurantie-tussenpersoon: vóór streeks te benaderen over ditonderwerp).

VRAAG DE STANDAARDPAKKETPOLIS TIJDIG AAN
BIJ UW ZIEKTEKOSTENVERZEKERAAR!

Dit is een publikatie van hetKontaklorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars te I iouten. I X L_V»^ AmW
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CURSUSSEN+|p | OPLEIDINGEN
fSI EEN BEROEP MET TOEKOMST

MBj Binnenkort starten wij met onze avondopleiding voor de

P—^ RIJKSERKENDE A.M.8.1. 88 EXAMENS
\m &J 1.1, HE.I, HE.2, HP.6, HS.I, HS.2, HS.3, HS.4

Kursusplaatsen: Maastricht, Heerlen, Eindhoven, Venlo, Den Bosch, Tilburg, Nijmegen.
mm Vooropleiding: HAVO, VWO, MBO, HBO

Voor meer informatie onderstaande coupon ongefrankeerd opsturen naar C.C.O,
antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen of 045-717600.

naam: dhr.mevr opl.:
_^8 adres: leeft.:

woonpl.: tel.:
141989

Praktijkdiploma informatica (PD|>

rijkserkende AMBI 88 examens
Avondopleidingen voor carrière in de automatisering.
Collegeplaatsen Breda-Den Bosch-Tilburg-Eindhoven-Venlo-Heerlen.
Informatie aanvragen door deze coupon ongefrankeerd op te sturen naar ECS, antwoordnummer
142, 6400 AA Heerlen.

Naam:

■ J/f Adres:

European Computer School woonplaats
Passage 4-6 6411 JT Heerlen Tel .. Leeftijd'
Postbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446 ■ "

_t_— I OPLEIDINGSINSTITUUT

mnDE THERMEN"
Raadhuisplein 15, Heerlen

m Telefoon 04&-7t3717

stZlVde " Tekstverwerking
volgende (word Perfect)cursussen: * '" Notuleren
Telefonische informatie:
045-713717

" ■

hogerpedagogisch onderwijs
\JO Een leuk vak leren is één ding.
Mfl Werk krijgen is een tweede.

Wij leveren allebei!g PABO HEERLEN
ft% Opleiding tot leraar
Sp basisonderwijs

een klasse opleiding boordevol perspectief
Kom naar onze VOORLICHTINGSDAG
Op zaterdag 18 maart '89van 11.00 tot 13.00 uur■ houdt de PABO een voorlichtingsdag voor aspirant-
studenten en overige geïnteresseerden.

OJ Plaats:
''M Hogeschool Heerlen,|J Hoger Pedagogisch

Heuvelweg 7, HEERLEN JLmAmJÈ
Telefoon 045-720555 mjm ES!!!!^

I jmmbm 1 Binnenkort starten wij met onze avondopleiding[M_w\ DATACOMMUNICATIE EN NETWERKEN
■■■E AMBI 88 module HP.6
I flj Collegeplaatsen: Heerlen, Maastricht

Voor meer informatie onderstaande coupon ongefrankeerd
L opsturen naar CC.O., antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen, of

bel 045-717600.
r jMMMb 1 Naam: Opl.:

I Adres: Leeft.:

L__^J Woonpl.: Tel.:
_Mm ■»

<*11_ s\

Sikhagpi
COLLEGE]

Wij informeren u graag volledig
voordat u beslist over de vervolgopleiding van uw zoon
of dochter.
Kom daarom langs op onze

OPEN DAG
op zaterdag 4 maart van 10.30 tot 14.30 uor.

EIJKH A G E N
COLLEGE '

scholengemeenschap voor HAVO en VWO
Eijkhagenlaan 31, 6371 KA Landgraaf,

telefoon (045) 31 56 56

Een informatieve brochure over onze opleidingsmogelijkheden
vraagt u schriftelijk of telefonisch aan op bovenstaand adres.. Scholengemeenschap voor_ ,

VWO en HAVO _^

Postadres: postbus 3lQll^__^
6370 AA Landgraaf __^

*S_

UIT I
NODIGING
VOOR EEN INFOR-
MATIEBIJEENKOMST
OVER DE DEELTIJD
HOGERE
BEROEPS
OPLEIDING

TOT
VERPLEEGKUNDIGE
(STARTDATUM AUGUSTUS 1990)

DOEL IS NA TE GAAN OF ER
BEHOEFTE BESTAAT AAN
EEN DEELTIJD HBO-V VOOR
PERSONEN OUDER DAN 21 JAAR
DE BIJEENKOMST VINDT PLAATS
OP DINSDAG 7 MAART '89

OM 19.30 UUR

RS
HOGESCHOOL SITTARD
SEKTOR GEZONDHEIDSZORG

OPLEIDINGEN:
GOUV. VAN HÖVELLSTRAAT NO. 2
61 30 KD SITTARD | TEL (04490) 1 9303

TELEFONISCH AANMELDEN GEWENST

Ir^ Ad «&** *&*

Coriovallum \^een goede keus!^t % \^^T^>^^^^^

Il jB 'j_ \___m ïi^_____[___. ~~_. I jj *MR JL A J_ ! [ &_. L Jf "i JU iH Jm*m 1 m

Br 9
ItMMtMHI IffiWfl jßhhlÉ' Jhßh i||^Kév

MHJifiiËlÉiimÉ ■nÜiyy^tt ü K ! Ik ben geïnteresseerd in deze SBVL-opleiding.
« Stuur mij een uitnodiging voor devoorlichtingsbijeenkomst-

BmMWÈ^ |l|||p II Naam -----\yA\mwÊÊ_^o^ÊS^-W^^Ê>Jk I Adres ——-""WÊA WÊA wÉÊm Ü | Postcode Telefoon —-"
BH --Jmi I Woonplaats -"

■MM^mMg|gi| BH ■VHBH jHRj^fI^P"J,9JH BP^ .^fppj|^ffp^^^P||g^|M! 1 Geboortedatum : -"
L, * f^fflf^^^P3SßißßH^Bl 1 Vooropleiding _
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TjBJ BhSSBSj^SIS I ln een 9esloten envelop, voorzien van een postzegel, opsturen naaf
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Vraagtekens bij optreden Zuidafrikaanse politie

Tragedie Mandela
sleept zich voort

*n onze correspondent

Ü^NesBURG - De controver-J* de ontvoering, mishande-
J1fhoord op een jeugdige.acti-
i ac 14-jarige James Stompo
'~r?i Seipei - door Winnie Man-
o/lJfwacht houdt nog steeds de
opteren bezig. Dit ondanks hetUat twee leden van deze lijf-
jj^in de wandeling het voet-en 'Mandela United' genoemd
( voor de rechter zijnver-
L^ op een aanklacht vanL °P 'Stompie' en er tevens ar-
L s zijn verricht vanwege twee
u moorden, die met Winnie
ja en het voetbalteam in ver-dorden gebracht.

plaats is de vrouw van
Nelson Mandela zelf

Noordelijk voor deze aanhou-
Delangstelling. In een televi-
*rview dat vorige week werd
ltnen, maar pas afgelopen
8 door zowel de BBC als de
~Werd uitzonden, gooide zij
'Se olie op het vuur door niet
* claimen, dat 'Stompie' nog
'.n is, maar ook door alle be-
rgingen als een samenzwe-
S 1blanke geestelijken en de

Raad van Kerken je-aar persoon af te doen.

y vriendin, professor Fatima"stancieerde ze zich ook van
met de correspondent

"Britse Daily Express. Vol-
Pr°f. Meer ontkent Winnie
* zelfs dat dit interview ooit
plaatsgevonden, hoewel het
r een foto van haar en de
'st op de voorpaginaplaat

Fingerafdrukken
ITOc} ? niet worden ontkend, dat
|\ Mandela's beweringen dat
K. e' nog altijd in leven is, hun

uitwerking niet hebben gemist.
Want steeds meer mensen beginnen
vraagtekens te zetten bij de mede-
deling door de Zuidafrikaanse poli-
tie, dat aan de hand van vingeraf-
drukken onomstotelijk is komen
vast te staan dat de stoffelijkeresten
van een jongen, die op 6 januarivan
dit jaar in Soweto werden gevon-
den, inderdaad die van Stompie
Mokhetsi waren.

Maar zelfs al zou het zeker zijn dat
Stompie dood is, dan nog blijven er
in ieder geval nog voldoende twij-
fels bestaan over de rol die de politie
tot nu toe heeft gespeeld in de affai-
re-Winnie Mandela. Zo heeft de in
Zuid-Afrika verboden bevrijdings-
beweging ANC gesuggereerd, dat er
aanwijzingen zijn, dat Winnie Man-
dela's lijfwacht geïnfiltreerd is door
de 'vijand' en dat 'de meeste activi-
teiten van die lijfwacht zijn ingege-
ven door de veiligheidspolitie.

Deze suggestie wordt versterkt, om-
dat is komen vast te staan, dat een
van de hoofdrolspelers in de hele af-
faire, Katiza Cebekhulu, die in een
ziekenhuis onder politiebewaking
wordt behandeld, maar die lange
tijd in Winnie Mandela's huis heeft
vertoefd, tegenover de Zuidafri-
kaanse Raad van Kerken heeft toe-
gegeven voor de veiligheidspolitie
te hebben gewerkt. Deze Cebekhu-

Lu was trouwens dezelfde persoon,
die vorig jaar de aanklacht bij depo-
litie indiende, dat de methodisten-
predikant Paul Verryn zwarte jon-
geren, die aan hem waren toever-
trouwd, seksueel misbruikte. En
het was deze aanklacht die Winnie
Mandela ertoe bracht om 'Stompie'
en drie van zijn vrienden uit het op-
vanghuis van Verryn te ontvoeren
met het wijdgepubliceerde gevolg.

Een ander omstreden punt in deze
onverkwikkelijke zaak vormt het
feit, dat de politie reeds op 5 januari
een anonieme tip kreeg dat er een
lijk was gevonden in Soweto. Doch
ondanks vele geruchten en een aan-
tal berichten in de pers, slaagde de
politie, volgens eigen zeggen, er pas
vijfweken later in om dit lijkals dat
van 'Stompie' te herkennen.

Verzwegen
In de Zuidafrikaanse pers wordt
dan nu ook openlijk gesuggereerd,
dat de politie bewust de vondst van
het lijk van 'Stompie' heeft verzwe-
gen om de spanningen in dé zwarte
gemeenschap van Soweto rond
Winnie Mandela verder op te bou-
wen. Het wordt ook niet onwaar-
schijnlijk geacht, dat de moord op
Winnie Mandela's dokter Abu-Ba-

ker Asvat eind januarihet-werk van
politie-informanten is geweest, die
ongedulig werden over het feit, dat
de verdwijning van en moord op
'Stompie' door Winnie Mandela en
haar lijfwacht na meer dan een
maand nog altijd niet de voorpagi-
na's had gehaald.

Of de hele waarheid in dit mini-dra-
ma dat de zwarte gemeenschap van
Soweto en het verzet tegen de apart-
heid in zijn algemeenheid ernstig
geschokt en verdeeld heeft, ooit bo-
ven water zal komen, is uitermate
twijfelachtig. Daarvoor zijn de be-
langen van de verschillende betrok-
ken kampen inmiddels te groot ge-
worden. Maar het resultaat is er
daarom niet minder om: 'Stompie',
dokter Asvat en nog twee andere
personen zijn dood; Winnie Mande-
la is publiekelijk aan de schandpaal
genageld en voorgoed haar titel als
'Mama Wetu', 'moeder van de natie',
kwijt. En er is natuurlijk een lachen-
de derde, de Zuidafrikaanse rege-
ring, die alle negatieve publiciteit
rond Winnie Mandela met de nodige
tevredenheid gevolgd moet hebben.

Maar medeleven is pas acht op zijn
plaats voor Nelson Mandela, die
zich ongetwijfeld de afgelopen we-
ken meermalen moet hebben afge-
vraagd, of hij nu hiervoor 24 jaar in
de gevangenis heeft gezeten.

Geklungel met kleine
scholen irriteert Kamer

*an onze verslaggever

(^ HAAG - Weer is het
Minister van onderwijs

drs Wil-
t>0j Joost Deetman, die del^e k'n grote beroering
(i^gt. Er is bijna geen on-
(^ aeel van zijn beleid te
*je eriken, of er is er wel ru-
fiH a°Ver geweest. Na studie-tiewnciering en harmonisa-
-1)6 sk Zi^n dit keer de klei"cholen aan de beurt.
sët
ie öïï r̂kwaardi. ge is ecnter dat

tiek nu niet valt over een
Jl)jst 'mging van Deetman, maar
Srv°Ver het achterwege laten
«Ho an- De fel omstreden kor-
°D d2'an vijftig miljoen gulden
J^n e Weine scholen wil Deet-
%' or>der druk van stakingen,
LWmen' En d*l 'S de rege"
MP

partÖen in het verkeerde_ëdt geschoten.

hru* de VVD >s woedend. Deze
S alt'Jd al voorstander ge-
van vermindering van del^n e Positie, waarin deze scho-

of t erkeren. De liberalen wijzen
V t

ht °P dat de Tweede Ka-
"M h eemaal akkoord is gegaan
Met

e voorstellen van Deetman.
veel moeite en tegenzin

L n/euïvsfi^^^M

heeft ook het CDA Deetman ge-
steund in deze bezuiniging, na-
dat deze eerst gehalveerd was.
De minister wilde aanvankelijk
honderd miljoen gulden op de
kleine scholen bezuinigen. Dat
vond naast de oppositie, ook het
CDA te gek.

Morrend
Maar het is nu eenmaal goed ge-
bruik in de kamer dat je alterna-
tieven aandraagt voor bezuini-
gingen die jeniet bevallen. Dere-
geringspartijen kwamen, in
overleg met de minister, niet ver-
der dan vijftig miljoen en dus
gingen zij morrend akkoord met
de overige vijftig miljoen bezui-
niging op de kleine scholen.
Tijdens spreekbeurten in het
land hebben de Kamerleden,
maar ook Deetmans staatssecre-
taris Ginjaar-Maas (VVD), de
maatregel verdedigd als onont-

koombaar. Ginjaar heeft zelfs
nog vorige week zaterdag voor
de NOS-televisie verklaard, dat
deze bezuiniging niet alleen on-
ontkoombaar maar ook juist en
rechtvaardig was. Tweemaal ge-
fiatteerd door de Tweede Kamer,
daar was geen ontkomen meer
aan, aldus de staatssecretaris.
Wat zij niet wist was, dat haar mi-
nister Deetman inmiddels op an-
dere gedachten was gekomen.
Onder druk van de acties in het
onderwijs is hij op zoek gegaan
naar alternatieven voor de bezui-
niging. Wonderlijk snelkwam hij
met de aap uit de mouw: er was
nog een potje voor vervanging
van zieke leerkrachten, dat niet
werd opgemaakt. Daar kon de
benodigde vijftig miljoen wel
worden uitgehaald.

Tekenend
Tekenend voor de weinig solide
wijze, waarop Deetman zijn fi-
nanciën beheert, is het feit dat in
de zogeheten 'februaribrief
(waarin deuitkomstenvan de be-
groting van vorig jaar zijn ver-

meld) van minister Ruding
wordt vermeld dat de cijfers niet
compleet zijn, omdat de gege-
vens van onderwijs niet beschik-
baar zijn.
Het is dan ook geen wonder dat
Ruding er. weinig voor voelt
Deetman opnieuw ter wille te
zijn. Tenslotte moet de minister
ook nog een oplossing zoeken
voor de financiële problemen bij
studiefinanciering. Deetmans
plan om de studieleningen voort-
aan via de banken te laten lopen,
gaat niet door. Dat kost Deetman
zon slordige twee- tot driehon-
derd miljoen.

Gesprek
Eén van de oorzaken van de pro-
blemen is dat minister Deetman
eigenlijk tegen zijn zin minister
van onderwijs is. Tijdens de laat-
ste kabinetsformatie heeft hij
uitdrukkelijk de wens te kennen
gegeven, naar binnenlandse za-
ken te willen. Lubbers wilde des-
tijds liever zoveel mogelijk be-
windslieden op dezelfde plaats
laten zitten. En daar heeft de pre-

mier spijt van als haren op zijn
hoofd.

WD-woordvoerder Franssen
had al eerder laten blijken niet
erg geporteerd te zijn voor een
verdere voortzetting van Deet-
mans ministerschap. Zijn ernsti-

ge twijfels daarover herhaalde
hij dezer dagen nog eens. Frans-
sen heeft zelfs al aangedrongen
op een gesprek met Lubbers,
Deetman en de fractievoorzitters
De Vries en Voorhoeve.
Wat de VVD daarmee wil, is wel
duidelijk. Deetman roept om het
hardst dat hij het bezuinigen beu

is, en dat verdere verkrapping
van zijn budget tot zijn aftreden
zal leiden. Maar Deetman blijkt
niet eens in staat al afgesproken
bezuinigen behoorlijk uit te voe-
ren. Wat de minister met de ene
hand bezuinigt, glipt hem in de
andere hand door de vingers, zo
wordt op het ministerie van Al-
gemene Zaken al gezegd. Ook
daar meent men dat het gezeur
van de minister van onderwijs af-
gelopen moet zijn.

Lubbers zelf heeft zijn protégé
Deetman tot nu toe in het alge-
meen de hand boven het hoofd
gehouden. Hij heeft de meest
draconische bezuinigingen door-
gevoerd, aanvankelijk zonder
morren, later met. Dat heeft hem
bij Lubbers een goede naam ge-
geven. Of de premier dat nu weer
kan volhouden is maar de vraag.

" MINISTER DEETMAN
...onder druk...

President Bush zet ondanks tegenslag kandidatuur door

Commissie verwerpt
benoeming van Tower

Van onze correspondent

WASHINGTON - De defensie-commissie van de Ameri-
kaanse Senaat heeft met elftegen negen stemmen de be-
noeming van John Tower tot minister van defensie ver-
worpen. Alle Democraten stemden tegen Tower, alle Re-
publikeinen voor. De stemuitslag is een grote nederlaag
voor president Bush, die tot het laatst toe zijn benoeming
heeft verdedigd. Gisteren zei Bush nog steeds volledig
achter Tower te staan. Zijn woordvoerder, Marlin Fitzwa-
ter, kondigde in Tokio - waar Bush gisteren de begrafe-
nis van keizer Hirohito bijwoonde - al aan dat het Witte
Huis de benoeming niet zal intrekken.

Dat betekent dat Bush het gevecht
tot het uiterste wil doorzetten. Zijn
enige hoop is nog, dat de plenaire
zitting van de Senaat die kabinets-
benoemingen moet bekrachtigen de
aanbeveling van de defensie-com-
missie niet zal opvolgen.

Maar de kans daarop werd gisteren
door politieke insiders klein geacht.
De Democraten hebben in de Se-
naat een meerderheid van tien ze-
tels, en het is niet erg waarschijnlijk
dat Bush de ten minste vijf Demo-
craten aan zijn zij krijgt, die hij no-
dig heeft om Tower alsnog be-
noemd te krijgen.

Ook Tower zelf liet gisteravond in
een verklaring weten, zich niet te
zullen terugtrekken, maar te zullen
wachten op de stemming in de vol-
ledige Senaat. Tower is „uiteraard

teleurgesteld" over de stemuitslag
aldus de verklaring.

N Tower, druk gesti-
fend tijdens zijn plei-
\voor de Amerikaanse
fütscommissie, eerder[feefc. Tower trekt zijnhdatuur voor het mi-
sschap van defensie
tft. In een verklaring
'de voor hem negatieve

van de commissie,
H? evenwel zeer teleur-eW te zijn. De ex-sena-
toordt onder meer be-
wigd van overmatig

en seksuele
fattingen.

Verrassing
De uitslagvan de commissie is toch
nog als een verrassing gekomen.
Tot woensdag was het Witte Huis er
van overtuigd, dat Tower, ondanks
alle beschuldigingen over zijn
drankgebruik, sexleven en financië-
le handelen wandel, het zou redden.

Reden voor dat optimisme was een
zeer uitgebreid rapport van de fede-
rale politiedienst FBI. President
Bush zei over dat rapport begin
deze week dat van alle beschuldi-
gingen over Tower niets was over-
gebleven, en dat niets benoeming in
de weg hoefde te staan.

Maar woensdag kwamen er toch
ook al wat tekenen, dat het zelfver-
trouwen van Bush en de zijnen wel-
licht wat voorbarig was. Leden van
de Senaats-commissie voor defen-
sie lieten toen weten, dat Bush wel
erg eenzijdig was omgesprongen
met de resultaten van het - voor het
grote publiek geheime - FBI-rap-
port.

Donderdag ging het voor Bush - in
Japan voor de begrafenis van keizer
Hirohito - en Tower snel verder
bergafwaarts. Drie Democratische
senatoren lieten nog vóór de verga-
dering van de defensie-commissie
weten, Tower niet te zullen steunen.
Onder hen bevond zich de vroegere
fractieleider Robert Byrd.

Drankgebruik
Later bleek, dat alle elf Democrati-
sche leden van de defensie-commis-
sieTower's benoeming niet konden
steunen. In de stemverklaringen
van alle elfwerd met name zorg uit-
gesproken .over het drankgebruik
van Tower.
De invloedrijke Democratische
voorzitter van de commissie, sena-
tor Sam Nunn, zei: „Ik kan in goed
geweten niet iemand aan het hoofd
van onze defensie zetten met een ge-
schiedenis van drankgebruik die
dusdanig omvangrijk is dat hij geen
straaljagerpiloot of Trident duik-
bootkapitein zou kunnen worden".

Republikeinse senatoren in de com-
missie waren woedend op hun De-
mocratische collega's, en beschul
digden hen van „rigoureuze partij
politiek" en „het reageren op ge
ruchten".

Het is hoogst ongebruikelijkdat een
kabinetsbenoeming van de presi-
dent niet door de Senaat bekrach-
tigd wordt. In de Amerikaanse ge-
schiedenis is dat maar acht keer
voorgekomen, de laatste keer in
1959.

binnen/buitenland

Vrijlating
van Havel

bepleit
ROTTERDAM - Zestien be-
kende Nederlanders, allen
nauw betrokken bij de Stich-
ting Poetry International, heb-
ben in een open brief aan de
Tsjechische regering aange-

drongen op de vrijlating van
de schrijver Vaclav Havel en
andere schrijvers die momen-
teel terecht staan.

De zestien noemen de veroor-
deling van Havel en de proces-
sen tegen andere leiders van
Charta-77 „volstrekt in strijd
zijn met de Universele Verkla-
ring van de Rechten van de
Mens".
Enkele ondertekenaars zijn
Remco Campert, Wim de Bic,
Hans Kombrink en Willem
van Toorn.

Dreigement
Het is overigens niet te verwach-
ten dat Deetman zijn dreigement
om af te treden waar zal maken.
In de laatste paar jaar heeft hij al
zo vaak met zijn portefeuille ge-
zwaaid, dat er alleen maar mee-
warig wordt geglimlacht, als de
minister van onderwijs zijn voor-
genomen vertrek aankondigt.
Tot uitvoering van dat dreige-
ment is Deetman, tot verdriet
van velen in het onderwijs en in
de Tweede Kamer, nog nooit ge-
komen.

henri kruithof

...drinkwater bedreigd...

Wijblijvenno.l
metdenieuwe

schoenencollectie.
zelf>y
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CURSUSSEN+Ip OPLEIDINGEN
SR.K.Stichting Middelbaar Beroepsonderwijs Sittard

Scholengemeenschap „MTS-MEAO"

Ben jeop zoek naar een opleiding met uitzicht op werk?
De MTS-MEAO Sittard biedt je diekans!

MTS-opleiding MEAO-opleiding
4-jarig met ingebouwd stagejaar 3-jarig met ingebouwde stageperiode
Afdelingen: Studierichtingen:

werktuigbouwkunde bedrijfsadministratie!
elektrotechniek/elektronica bestuurlijk
fijnmechanische techniek commercieel
(de enige in Limburg!) secretariaats

vrije richting
Toelatingseisen:

diploma MAVO-D diploma MAVO-D
diploma MAVO-C (met moderne taal, wis- diploma MAVO-C(met moderne taal,
en natuurkunde) wiskunde en handelskennis)
diplomaLBO (met op C-niveau moderne diploma LBO (met op C-niveau
taal, wis- en natuurkunde) Nederlands, moderne taal, wiskunde of
HAVO of VWO (bewijs van overgang van handelskennis of tweede taal)
3e naar 4e klas) HAVOof VWO (bewijs van overgang van

3e naar 4e klas)

Verkorte opleiding voor
gediplomeerden HAVO-5

MTS-opleiding MEAO-opleiding
2-jarig (voor doorstroming HTS) 1-jarig (specifiek voor doorstroming
3-jarig met ingebouwd stagejaar (voor HEAO)
diploma) 2-jarig met ingebouwde stageperiode
Alle bovengenoemde afdelingen 2-jarig D(irectie) Secretaresse) o(pleiding)
Vereist: Vereist vakkenpakket:
wis- en natuurkunde in het vakkenpakket afhankelijk van gekozen studierichting

Aanmelden van nieuwe leerlingen kan geschieden tot 15 maart a.s. Nadere inlichtingen, infor-
matiebrochure en aanmeldingsformulier verkrijgbaar bij de leeriingenadministratie, Valk-
straat 10,Postbus 5050,6130 PB Sittard. Telefoon: 04490-14943

__- OPLEIDINGSINSTITUUT |

BttDE THERMEN" INRUILAUTO'S
"TSff^W^ Audi 80 1979 + LPG ’ 1.500,-

-■■ M[ Telefoon 045-713717 J CitroenGSA 1981 / 250-
-m*m.m>_ .m-n-r^-rmry-rr-m, r\_ Ford Sierra 1.6 4-drs. 1986 ’18.900-BEGIN MAART STARTEN DE Ford Scorpioaut 1985

J
f 22.900-

NIEUWE CURSUSSEN: LanciaYloFire 1986 ’ 12.750-
Opel Kadett 1.3 Berlina 1979 ’ 3.950-

-# praktijkdiploma vwPoio 1986 ’ 12.900-
K««lxk«. .^«r. ■ vw Golf 130° c 1986 f 16.900,-
DOeKnOUaen, Dlv Fiat Pandas vanaf ’ 3.950-

A mnrlornp Div- Fiat Unos vanaf ’ 9.750--— iiiuuciiic Fiat ritmo Carrera 1987 ’12.900--bedrijfsadministratie; Bestelauto's:

" miHHtQn«itflnH<s- FiatDucatoßenz. 1985(exc1.) ’ 8.750--miaaenbidnub FiatDucatoDies. 1985 (eXci.) ’ 9.750-
-opleiding FIAT BASTIAANS HEERLEN

Telefonische informatie: spoorsingei 50

045-312566. _^ t«i. 045-724140

KOM . KIJK EN VERGELIJK ONZE PRIJS
ZWAAR MASSIEF EIKEN BANKSTEL met zeer zwaar echt leder

bekleed en een grandioos zitkomfort nu extra voordelig 3+l + 1
———————————WÊÊ———Wk *♦ —êmWU—W—T mmmm %aMUMWU————t _V
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\ Dc _

01*ïc« 1 ECONOMISCH EN I
\ tJC'O 1 ADMINISTRATIEF *,
\ I ONDERWIJS LIMBURG *:

Astma \ 5
Fonds U— 5

Dat is het internationaal erkende visitekaartje dat ook jij als afgestudeerde c
aan onze hogeschool mag hanteren.

voor veel mensen is
ademen de HEAO: de meest gevraagde HBO-opleiding nu en in de jaren90. Egewoonstezaak. _. .. . .. ~ ,_ ■ ... \. ,

Pittig, veelzijdig, marktgericht en actueel.
Het gaat vanzelf, ''zonder inspanning,

Onze nog steeds groeiende dagschool telt ruim 1400 studenten, waaronder " *a

Gelukkig maar. * 35% meisjesstudenten.
Helaas geldt dat niet
voor iedereen. Eén op _„_ ... , , . ~ , , , , ,
detien mensen heeft ' Het Avond-HEAO - nu in zijn derde jaar- biedt aan enkele honderden
J^J^illfJ-ad,errien' volwassenen een alternatieve studieweg.doorastma, allergie,
bronchitis of
longemfyseem. Ons complete pakket aan studierichtingen:
-.

busTs^oodnodigom " Accountancy (le fase NIVRA)
wetenschappelijk
onderzoek, ... . „
voorlichtingen " Bedrijfseconomie (BE)
direkte hulp te laten
doorgaan. ,__,

" Bedrij fsinformatica (BI)
■

Ditjaar is hiervoor
guldeSdig6" * Bednjfsjuridische richting (BJ)

Uw hulp is daarbij " Commerciële economie (CE)
onmisbaar.

" Commercieel-economisch-linguïstische richting (CEL)

m_W1^ " Openbaar Bestuur (OPB)

Astma
Fonds

HEAO: een verzekerd werkgelegenheidsperspectief!
Informatie en aanmelding: i

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll "ofsch°oiVOOlEAO-Postbus 5268
'6130 PG Sittard
Telefoon04490-10641

l

i^V mm ■■"-'' # Bl^^.
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sconto VS half
ocentverhoogd

"h^GTON - De Federal Re-
Card (Fed)- net bestuur van
j^ f centrale banken in de Ver-
in, Staten, heeft besloten het
rJj° te verhogen met een half
I Mot zeven procent, zo is gis-
J^kendgemaakt. De laatste
tl*. n§ van het disconto dateert
iff1n augustus vorig jaar toen
k*' Werd verhoogd van zes totcent.

overzicht
Mondjesmaat
tyj^RDAM - Daags na de pu-
il e van de jaarcijfers was Phi-
fo^dag het meest verhandel-
*üi^S op effectenbeurs en op-
iu s> waar de belangstelling
Lp Publiek uitging naar calls.
tifJJk hebben de opbeurendeL en van topman Van der
|„ effect gesorteerd. Philips
ita de markt een dubbeltje
&Sh^ terwijl de andere druk
(Joelde multinationals, Ko-
|!t Jko oiie en Unilever, zeer

W'JS gaven.
I,
ldjp fokker was de handel le-
Ü> te noemen. In de ochtend
*,50 de koers van f 32'90 naar
m maar door winstnemingen
Kt, stijging uiteindelijk be-

l°t dertig cent op f 33,20.
!fle|ersen van de belangrijkste
hij en liepen na een hogere
<tis Mondjesmaat op, maar

in de VS en
L ""^opvolgende lagere ope-
i n Wall Street zorgden voor
It S| rugslag. De stemmingsin-
-1,8 °°t al met al 0,3 hoger op

ijj, ohligaüemarkt moesten de
I^, . verhandelde (jongste)
J'*Orin'ngen nog o>2 Procent te-
lg aat de tendens tot rentestij-
IjQ^g doorzette. De NMB won
Bien°P f 217. De grote banken
p. a v °lgende week met jaarcij-
_in° Won f °'30 op f 79'90,
Nultte ABN pas op de plaats

?°j,i ijl o 1 Amev gaven licht prijs,kjj tad Rotterdam en Natio-
Vi erlanden prijshoudend

" Heineken en Grolsch
»Ugl n wat terug. Hunter
hf ,s viel op met een stijging
i g 1,90 op f 92,50. Van Omme-
lde teeo won f 0,40 op f 39,20.
|1 mt einere fondsen was Holec
'iso Scnieter met een winst van8 Q

°P f 20,30. Staal Bankiers
'■Ïg met een koerswinst van[L,^ f 28,20. Tulip Computers
"0,4o ae markt f 2,40 duurder op
Ni v°ok VRG' Center Parcs-

' 4arH an e'^er en Nagron lic-ge stiJgingen zien. Daar
"ha* 11 Vei"üezen tegenover van

!Wh gaf f 3 prijs op f4l op
\? Dllcatie van jaarcijfers enh opharma, die na beurstijdl,3r JaarciJfers kwam, verloor
VT°P f 78,20.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs 11 |
Hoofdfondsen v.k. «Jk.
AEGON 92,20 91,40
Ahold 91,40 91,60
Akzo 147,10 147,50
ABN. 41,20 41,20f
Alrenta 160,30 159,40
Amev 55,40 54,80
Amro-Bank 79,60 79,90
Ass. R'dam 146,50 147,00
Bols 138,50 139,20
Borsumij W. 126,50 126,30
Buhrm.Tet. 62,60 62,70
C.S.M.eert. 64,90 65,00
Dordtsche P. 222,20 221,70
DSM 118,30 118,40
Elsevier 63,20 63,10
Fokker eert. 32,90 33,20
Gist-Broc. c. 37,00 36,80
Heineken 146,00 144,20
Hoogovens 83,00 83,00
Hunter Dougl. 90,60 92,50
Int.Müller 80.20 80,60e
KLM 42,80 42,50
Kon.Ned.Pap. 49,80 50,10
idem div 89 48,00 48,50
Kon. Olie 121.50 121,20
Nat. Nederl. 62,90 62,90
N.M.B. 212,50 217,00
Nedlloyd Gr. 294.50 296,50
Nnv. Cate 87,00 87,20
Océ-v.d.Gr. 295,00 295,00
Pakhoed Hold. 124,80 124,00
Philips 36,40 36,50e
Philips divB9 34,80 35,20
Robeco 103,60 102,90
Rodamco 161,00 161,00
Rolinco 99,70 98,60
Rorento 61,10 61,00
Stork VMF 29,10 29,30
Unilever 129,00 128,50
Ver.Bezit VNU 89,00 89,20
VOC 38,80 39,20
Wessanen 78,00 77,80
Wolt Kluwer 153,50 153,00

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
123A NL 86-96 126,05 125,95
123A NL 81-91 109,00 108,80
12/2 NL 81-91 107,70 107,50
12 NL 81-91 105,05 104,85
11% NL 81-91 106,30 106,10
111/2 NL 80-90 102,75 102,60
ll'/2 NL 81-91 104,90 104,70
lIV2NL 81-92 107,45 107,25
11/2 NL 82-92 107,80 107,60
11'ANL 81-96 111,50 111,30
U'A NL 82-92 105,85 105,70
11 NL 82-92 106,60 106,40
lOV4 NL 80-95 107,40 107,20
10% NL 81-91 105,10 104,90
10/2 NL 80-00 117,40 117,00
lOV2 NL 82-92 104,95 104,80
10/2 NL 82-89 101,70 101,60
10'ANL 80-90 103,30 103,10
10'ANL 86-96 114,10 113,70
10'ANL 82-92 105,30 105,10
10'ANL 87-97 115,50 114,80
10 NL 80-90 102,45 102,25
10 NL 82-92 105,30 105,10
10 NL 82-89-1 100,75 100,70
10 NL 82-89-2 101,80 101,80
9/2 NL 80-95 104,60 104,50
9/2 NL 83-90 102,00 101,80
9/2 NL 86-93 105,85 105,55
9'A NL 79-89 101,80 101,70
9NL 79-94 103,00 102,95
!) NL 83-93 104,10 103,90
8% NL 79-94 102,65 102,60
83A NL 79-89 101,40 101,30
83A NL 84-94 ' 104,80 104,60
B/2 NL 79-89 100,25 100,25
B/2 NL 83-94 103,50 103,30
BV2 NLB4-94-1 103,50 103,30
BV2 NLB4-94-2 108,30 108,00
BV2 NLB4-91-1 101.40

BV2 NLB4-91-2 101,50 101,45
BV2 NLB4-91-3 101,65 101,60
BA NLB7-95 105,00 104,90
BA NL 77-92 101,40,BA NL 77-93 101,95 101,95
B/4 NL 83-93 102,15 102,10
BA NL84-94 103,00 102,80
BA NL 85-95 103,80 103,80
BNL 83-93 101,60 101,50
BNL 85-95 102,85 102,85
7 3A NL 77-97 101,90 101,90
7 3A NL 77-92 101,50 101,50
7 3A NL 82-93 101,15 101,10
7 3A NL 85-00 102,70 102,60
V/2 NL 78-93 101,70 101,70
7V2NLB3-90-1 100,45 100,40
7/2 NLB3-90-2 100,30 100,30
7/2 NL 84-00 101,60 101,50
VA NL 85-95 101,20 101,20
7'/2NLBS-2 95 101.25 101,25
7/2 NL 86-93 100,80 100,70
7NL 66-91 100,40 99,70

■7 NL 66-92 100,50 99,70
7 NL 69-94 99,50
7NL85-92/96 99,40 99,30
7NL87p93 99,55 99,50
7NL 89-99 99,05 98,85
63A NL 78-98 98,20 98,20
63A NLI-2 85-95 98,30 98,30
63A NL 86-96 98,40 98,35
63A NL 88-98 97,10 96,90
63A NL 89-99 97,15 96,90
6V2 NL6B-93-1 98,90 98,80- 6/2 NL6B-93-2 98,90 98,80
6V2 NL 68-94 98,60 98,60
6/2 NL 86-96 96,35 96,20
6V2 NL 87-94 97.15 97,10
6/2 NL 88-96 96,30 96,10
6/2 NL 88-98 95,55 95,35
6/2 NL 89-99 95,35 95,30
6NL 87 95,00 94,80
6'A NL 66-91 98,90
6'A NL 67-92 98,70 98,60
6'ANLB6-92/6 96,00 96,10
6'A NL 86/96 95,10 94,90
6'A NLB6p95 95,80 95,65
6'A NLB7-3p95 95,80 95,65
61/4NLB7-1/95 95,60 95,40
61/4NLB7-2/95 95,55 95,35
6'ANLBB-94 96,50 96,30
6'ANLBB-98 95,05 95,05
6NL 67-92 98,20 98,10
6NL 87-94 95.20 95.00
6NL 88-94 95,20 94,90
6NL 88-95 94,45 94,10e
6 NLBB-96 93.70 93,50
53A NL6S-90-1 98,70 98,70
53A NL6S-90-2 98.70 98,70
5'A NL64-89-1 99,30 99,30
5'A NL64-89-2 98,80 98,80
SNL 64-94 96,50 96,50
4/2 NL 60-90 98.20 98,20
4% NL 63-93 97,00 96,70
4'A NL 60-90 98,00 98,00
4'A NL 61-91 97,60 97,20
4'A NL63-93-1 96,80 96,40
4'A NL63-93-2 96,00 96,00
4 NL 62-92 97,40
33A NL 53-93 97,20 96,70
3'A NL 848-98 96,00 95,50
3'A NL 50-90 97,80
3'A NL 54-94 95,30 94,40
3'A NL 55-95 94,80 94,30

Converteerbare obligaties
5ABN 85-95 102.50 102,40(
8Asd.R.B4-92 101.30 101,00
BA A.1.R.85 108,00 108,00
6V2 Bobel 86a 90,00 90,00i
6'ABuhrm.73 220,00
6'A Cham 86 86,00 86,00;
5 Enraf-N.86 98,50 98,00
6 Hoogov. 85 125,00 124,50
B'/2HolecBs 98,70 99,00
sHoop Co 87 89,00 89,90
83AKNSM 75 150,00

73A Nutr.72 345,00 345,00
6'/2Nijv.Bs 126.50 127,00
6V2 R01.67 94,00 94.50
14 SHV 81 154,00 154,00
83A Stevin76 103.00 102,20
B/2 Volker7B 104,30 104,30

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 40,00 41.50
ACF-Holding 62,00 61,00
Ahrend Gr. c 176,50 175,50
Alg.Bank.Ned 41,90 42,10
ABN div'B9 40,50 40,50
Asd Opt. Tr. 23,30 23,30
Asd Rubber 7,90 8,10

" Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 82,00 81,60
Aut.lnd.R'dam 68.00 68.00
BAM-Holding 283.00 281,00
Batenburg 74,00 74,00
Beers 121,00 121,00
Begemann 72,50 72,50
Belindo 392,00 390,00
Berkels P. 7,00 6,95
Blyd.-Will. 25,10 25,50
Boer De, Kon. 348,00 348,00
deBoer Winkelbedr. 58,30 58,00
Boskalis W. 12,70 12,65
Boskauspr 11,00 11.00
Braat Bouw 830,00 837,00
Burgman-H. 3250,00 3250,00
Calvé-Delft c 859,00 857,00
Calvépref.c 4770,00 4900,00
Center Parcs 65.50 67,20
Centr.Suiker 64.20 64,50
Chamotte Unie 13.10 13,00e
Chamotte div.B9 12,40 12,20
Cindu-Key 95.00 95.00
Claimindo " 378,00 378,00
Cred.LßN 74,20 74,50
Crown v.G.c 82,00 85,00
Desseaux 187,00 185,00
Dordtsche pr. 221,50 221,50
Dorp-Groep 45,20 45,70
Dorp v.div.B9 44,00
Econosto 207,70 208,30
EMBA 115,00 108.00
Enraf-N.c. 50,00 50,00
Eriks hold. 330,00 330,00
Frans Maas c. 61,80 62,50
Furness 99,50 100,00
Gamma Holding 70,00 69,00
Gamma pref 5,50 5,70

! Getronics 28,00 28,10
Geveke 41,00 41,40
Giessen-de N. 128,00 131,00
Goudsmit Ed. 201,00 203,00
Grasso's Kon. 92,00 93.00
Grolsch 102,00 103,50
GTI-Holding 167,00 167,30
Hagemeyer 83,00 83,20
H.B.G. 177,30 175,50
HCS Techn 15,40 15,60
Hein Hold 125,00 124,00
Hoek's Mach. 170,00 174,00
Holdoh Hout " 437,00 437,00
Holec 18,50 20,30
H.A.L.Tr. b 1468,00 1465,00
Holl.Am.Line 1460,00 1465,00
Heineken Hld 125,00 124,00
Holl.Sea S. 1,55 1,52
Holl. Kloos 335,00 345,00
Hoopen Co 14,80 15,20
Hunter D.pr. 2,09 2,08
ICA Holding 16,50 16,50e IGB Holding 43,50 43,50
IHCCaland 21,00 20.60
Industr. My 167,50 167,00a Ing.Bur.Kondor 575,00 572,00
Kas-Ass. 36.50 37,00

a Kempen Holding 15,70 e 16,00
Kiene's Suik. 1265,00 1267,00
KBB ' 71,20 71,70
KBB (eert.) 71,00 71,50
Kon.Sphinx 76,50 77,00
Koppelpoort H. 298,00 300,0(1

Krasnapolsky 158,00 160,00
Landré & Gl. 52,50 53,00
Macintosh 44,00 41,00
Maxwell Petr. 593,00 592,00
Medicopharma 79,50 78,20
Melia Int. 7,40 7,40
MHV Amsterdam 18,50 18,50
Moeara Enim 1050,00 1070,00
M.Enim 08-cert 13650,00 13700,00
MoolenenCo 31,50 31,70
Mulder Bosk. 48,00 48,00
Multihouse 11,40 11,20
Mynbouwk. W. 443,50 444,50
Naeff 225,00
NAGRON 51,50 53,00
NIB 496,00 496,00
NBM-Amstelland 16,00 16,20
NEDAP 293,00 295,00
NKF Hold.cert. 232,00 231,50
Ned.Part.Mij 30,90 30,80
Ned.Springst. 9500,00 9500,00
Norit 625,00 623,00
Nutricia 238,50 241.00
Omnium Europe 19,00 18,90
Orco Bank c. 76,00 75,60
OTRA 500,00 500,00
Palthe 150.00 149,50
Polynorm 90,50 90,50
Porcel. Fles 125,50 125,50
Ravast 55,50 . 55,50
Reesink 61,90 62,30
Riva 62,00 62,00
Riva (eert.) 61,00 61,00
Samas Groep 59,40 58,00
Sanders Beh. 79,00 80,00
Sarakreek 34,00 34,00
Schuitema 1485,00 1520,00
Schuttersv. 87,00
Smit Intern. 27.80 27,80
Stßankiers c. 27,00 28,20
TelegraafDe 419.00 419,00
Text.Twenthe 253,00 250,00
Tulip Comp. 58,00 60,40
Tw.Kabel Hold 125,20 125,00
Übbink 102,80 99,30
Union Fiets. 15,35 15.30
Ver.Glasfabr. 241,00 243,00
Verto 73,00 73,50
Volker Stev. 53.00 53.50
VolmacSoftw. 81,70 81,50
Vredestein 20,00 20,30
VRG-Groep 43,30 44,50
WegenerTyl 173,00 168,00
West Invest 29,50 30,50
Wolters Kluwer 153,50 153,10
idem div 89 149.00 149,00
Wyers 53,00 53,10

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,90 36,00
ABN Aand.f. 68.00 67,80
ABN Beleg.f. 51,20 51,40
ALBEFO 51,30 51,10
Aldollar BF $ 20,60 20,60
Alg.Fondsenb. 226,00 225,00
AlhanceFd 11,80 11.80
Amba 43,50 44,20
America Fund 270,00 273,00
AmroA.inF. 91.10 91,00*
AmroNeth.F. 68,90 68,70

; Amro Eur.F. 65,50 65,60
l Amvabel 97,90 97,50
I AsianTigersFd 56,70 56,30
I BemcoAustr. 62,50 61,50
I Berendaal 104,00 104,00
I Bever Belegg. 27,90 27,90
I BOGAMIJ 113.20 114,00
I Buizerdlaan 36,80 36,60
I Delta Lloyd 39,80 38,40
) DPAm. Gr.F. 21,90 21,90
) Dp Energy.Res. 30,00 30,00
) Eng-H011.8.T.1 1060.00 1060,00
) EMFrentefonds 70.10 70.10
) EurinvestÜ) 105,00 105,00
) Eur.Ass.Tr. 5.90 5,90
) EurGrFund 51,60 51,60

Hend.Eur.Gr.F. 168,00 167,00
Henderson Spirit 73,40 73,30
Holland Fund 62,00 62,50
Holl Obl.Fonds 118,50 118,50
Holl.Pac.F. 113,20 113,20
Interbonds 564.00 564.00
lntereff.soo 36.10 36,00
Intereff.Warr. 270,90 270,80
Japan Fund 49.40 49,90
MX IntVent. 57,50 57,00
Nat.Res.Fund 1360,00 1360.00
NMB Dutch Fund 33,80 33,80
NMB Obhg.F. 35,90 35,90
NMBRente F. 101.00 101,40
NMBVast Goed 38,30 38,50
Obam, Belegg. 194,20 192.80
OAMF Rentef. 15,00 14.95
Orcur.Ned.p. 47,00 47.10
Rentalent Bel. 1341,30 1339,50
Rentotaal NV 30,90 30,80
Rolinco eum.p 98.00 99.00
Sci/Tech 17,80 17.60
Technology F. 18,00 18,00
Tokyo Pac. H. 249,50 249,50
Trans Eur.F. 68,80 69,00
Transpac.F. 588,00 565,00
Uni-Invest 119,00 119,00
Unico Inv.F. 83,80 83,50
Unifonds 26,30 26,10
Vast Ned 123,40 123.40
Venture F.N. 43,00 44.00
VIB NV 86,60 86.50
WBOInt. 78,10 78.10
Wereldhave NV 206,40 206,50
Wereldh.divB9 203.00 203,00

Buitenlandse obligaties
83A EEGB4O) 103,20 103,20
3/2 EngWarL 36,80 36.80
5^4 EIB 65 99,20 99.20

Orig. n.amerik. aandelen
AUied Signal Ind 34.50 35,00
Amer. Brands 63,70 63,20
Amer. Expres 29,70 29,60
Am.Tel.& Tel. 30,50 30.60
Amentech 50,80 51,00
Amprovest Cap. 128,00 128,00
Amprovest Ine. 230.00 230,00
ASARCO Ine. 27.00 27,40
Atl. Richf. 84,20 84,50
BAT Industr. 5,25 5,30
BeU Atlantic 73.30 74,20
BeUCanEnterpr 37,70 37,70
Bell Res.Adlr 1,40 1.40
BeU South 41,20 41,80
BET Public 2,40 2,40
Bethl. Steel 26,20 26,20
Boeing Comp. 62,50 62,50
Chevron Corp. 49,50 48150
Chrysler 26,00 25.55
Citicorp. 25,70 26,00
Colgate-Palm. 45.20 45,00
Comm. Edison 33.00 33,00
Comp.Gen.El. 390,00 390,00
Control Data 21,00 21,30
Dai-Ichi Yen 3700.00

e Dow Chemical 95,30 95.60
Du Pont 97,00 97.00
Eastman Kodak 47,40 d 47,70
Elders IXL 3.50
Euroact.Zw.fr. 242,00 241,00
Exxon Corp. 43,75 44,25
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 22,80 23,20
Ford Motor 53,00 53,10
Gen. Electric 46,00 46,00
Gen. Motors 86,50 87,00
Gülette 35,00 35,00
Goodyear 48,30 48,00
Grace & Co. 27,00 27,10
Honeywell 66,10 65,75
Int.Bus.Mach. 123,00 122,80
Intern.Flavor * 48,70 48,80

i Intern. Paper 47,30 48.00

ITTCorp. 53,00 53.00
Litton md. 74,30 73,70
Lockheed 48,00 48,00
Minnesota Mining 68,00 66,50
Mobil Oil 47,00 46,80
News Corp Auss 10,60 10,60
Nynex 68,60 69,00
Oec.Petr.Corp 27,50 27,50
Pac. Telesis 33.60 34,00
P.& O. ® 5,90 5,90
Pepsico 39,15 39,75
Philip Morris C. 109,00 109,10
PhiU. Petr. 21,30 21.30
Polaroid 43,00 43,20
Privatb Dkr 298,00 285,00
Quaker Oats 52,60 52.60
RJR Nabisco 100,00
St.Gobin Ffr 593,00 580,00 a
Saralee 46,50 d 45,50
Schlumberger 35.20 35,30
Sears Roebuck 41,10 41,10
Southw. Bell 43,60 44,20
Suzuki (yen) 800,00 800,00
Tandv Corp. 42,75 42,75
Texaco 49,75 51,00
Texas Instr. 41.20 40.30
T.I.P Eur. 1,85 1,85
ToshibaCorp. 1260,00 1290,00
Union Carbide 31,00 f 31,00
Union Pacific 70,00 68,50
Unisys 29,10 29,00
USX Corp 31,50 31,80
USWest . 60.30 60,60
Warner Lamb. 79,60 79,50
Westinghouse 55,70 56.20
Woolworth 52,30 52,30
Xerox Corp. 61,80 63,00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 51,50 53,00
Am. Home Prod. 181,00 178,00
ATT Nedam 61,00 61,50
ASARCO Ine. 56,00
Atl. Richf. 180,50 176,00
Boeing Corp. 128,00 124,50
Can. Pacific 36,00 36.00d
Chevron Corp. 100,50
Chrysler 55.00 55,00
Citicorp. 53.00 51,50
Colgate-Palm. 94,50 94,00
Control Data 39,00
Dow Chemical 194.00 195,00
Eastman Kodak 96,50 96,00
Exxon Corp. 89,00 90.00
Fluor Corp. 49.00
Gen. Electric 92.50 93.50
Gen. Motors 178.50 178,00
Gillette 71.00 71,00
Goodyear 99,00 99.00
Inco 59,50 57,00
1 B.M. 251.00 248.00
Int. Flavors 102.00
ITT Corp. 108.50 108,50
Kroger 18.50 18,50
Lockheed 99,00 99.00
Merck & Co. 128.50 128.50
Minn. Min. 135.00 135.00
Pepsi Co. 80,50 80,00
Philip Morris C. 222.50 221,50
PhiU. Petr. 41,50 42,20
Polaroid 80,50 80,50
Procter k G. 189.30
Quaker Oats 105,00 105,00
Schlumberger 72,20 72,20
Sears Roebuck 83,50 83,50
Shell Canada 79,00 77,00
Tandy Corp. 86.00 87,50
Texas Instr. 83,00 82,00
Union Pacific 138,50 142,00d
Unisys Corp 59,00 58,70
USX Corp 66,00 65,50
Varity Corp 4.20
Westinghouse 115,50 114,50
Woolworth 108.00 107,50
Xerox Corp. 124,00 L 25.00

Certificaten buitenland
Deutscheß. 505,00 501,00
Dresdnerß. 301,00 302,00
Hitachi(soo) 1400,00 1400,00
Hoechst 288,00 290.00
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
Nestlé 7250,00
Siemens 500,00 513.00

Warrants
Akzo 36.30 36.00
AMROwarr. 2,40 2.40
Asia Pac Gr F. 5.85 5,85
Bogamij 7.00 7,50
Falcons Sec. 13,60 13,60
Honda motor co. 2380,00 2395,00
KLM. 85-92 136.00 136,20
Philips 85-89 16,50 17,00
Stßankiers a 2,10 2,00
St.Bankiers b 2,70 2,70

Euro-obligaties & conv.
10' 4Aegon 85 100,00 100,00

Aegon warr 12.70 12,70
10/2ABN 87 97,40 97.45
13Amev 85 97,50 97,50
13Amev 85 93,75 93,75
10 AmevBs 100,50 100,00
11 Amev 86 99,00 98,75
14'4Amro87 97,00 97.50
13 Amro-BankB2 101,25 101.25
10/2 Amro 86 97,75 97,75
10 Amro 87 98.00 98,00
5% Amro 86 101,00 101,00
Amro Bankwr 23,50 25,00
Amro zw 86 68,50 68.50
9 BMH ecu 85-92 100,50 100,00
7BMH 87 96,50 96,50
10'AEEG-ecu 84 100,75 100,40
93AE18-ecu 85 102,75 101,75
12'AHlAirl.F 90,75 90,75
12 NIB(B) 85-90 100,50 100,50
11'-4NGUB3 101,50 101,50
10NGU 83 100.50 100,50
2'ANMB 86 83,75 82,50
NMB warrants 48,00 50,50
83A Phü. 86 94,50 94,50
63A Phil.B3 95,00 95,00
11 Rabo 83 101.00 100.50
9Rabo 85 104.00 104.00
7 Rabo 84 108,00 108,00
12'AUnil. 98,00 98,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,00 5,00
Bredero eert. 1.80 1,90
11 Bredero 0,85 0.85

Breev. aand. 7.10 7,10
Breev. eert. 6,30 6,50
LTV Corp. 2,30 2,20
Rademakers 29,00 29,00
RSV. eert 1,51 1,51
7'/e RSV 69 90.00 94.00b

Parallelmarkt
Alanheri 17,90 17,50
Berghuizer 56,00 57,50
Besouw Van c. 40,00 40,00
CBOblig.F.l 99,90 99,80
CB Obüg.F.2 100,20 100,00
CB ObUg.F.3 101,70 101.60
De Drie Electr. 28.10 28,10

| Dentex Groep 39,70 39,70
Dico Intern. 89,30 89,30
DOCdata 32,00 31,20
Geld.Pap.c. 80,10 82,00
Gouda Vuurvc 67,90 67,90
Groenendijk 32,00 32,50
Grontmij c. 109.80 112,00
Hes Beheer 249.00 249.00

Highl.Devel 12.00 b 12,00 b
Homburg eert 3,70. Infotheek Gr 21,70 22,10
Interview Eur. B,loe 8,10
Inv. Mij Ned. 51,80 52,00
KLM Kleding 31,00 31,00
Kuehne+Heitz 26,70 26,90
LCI Comp.Gr. 36,00 e 37,50
Melle 275,50
Nedschroef 79.00 78,20
Neways Elec. 10.10 e 10,20
NOGBeLfonds 29.90 29,90
PieMed. 11.00 11,70
Poolgarant 10.10 10,20
Simac Tech. 17,50 17,90
TextLite 8,50 e 8.30
Verkade Kon. 251,00 252,00
Weweler 85,10 85,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c apr 40.00 317 2.30 " 2.20 _
abn p apr 45.00 1700 4.20 3.90
abn p okt 45.00 1738 6,00 5.90 <$
akzo c apr 150,00 571 3.60 3.80 %
akzo c apr 160.00 1071 1.00 0.80 'akzo c jul 140,00 284 10,30 10.50 fe
akzo p jul 150,00 381 10,00 10.50 J»
amro c apr 80.00 274 2.50 2.50 ,
amro p apr 75.00 307 1,10 1.00 *dfl c mrt 205.00 654 2,70 2,50 ,
dll c scp 200,00 420 8.50 8,50 (
dfl c dcc 200,00 1000 9.80 a 9.50 ?
coc e mrt 265.00 373 5.00 4.90
coc c mrt 270,00 387 3.00 2.70 F
coc c apr 280.00 2518 2.30 a 2.00 |T
coc p mrt 260,00 444 2.20 2.20 W
coc p mrt 265.00 880 3.80 3.90 <*coc p mrt 270.00 361 7,00 6.90 'coc p apr 245.00 2500 2,00 a 1.10
coc p okt 240.00 457 4.70 5.20 £
hoog c apr 75,00 482 9.00 9.00 >hoog p apr 85.00 460 4.50 4,50 Jukim c apr 45.00 272 0.90 0.90 S
kim c jul 50.00 297 1,00 1.00
nlw c aug 97.50 500 1,30 a 1.10 Jfnly c nov 95.00 2000 1.90 a 2.10 J»
nlz c nov 95.00 1010 1,50 a 1,70 ,
natn c apr 70,00 293 0.40 0.40 t_
natn c jul 65.00 723 1.90 2.00 a ►"obl p aug 97.50 754 1.95 2.00 £phil c apr 35,00 704 2.70 2.70 ►,
phü c apr 40.00 654 0.60 0.60 §
phil c jul 35.00 488 3.10 3.20 "„
phil e jul 40.00 2383 1,20 1.20
phil c okt 40.00 286 1.80 2.00 $.
phil c 093 30.00 432 11.50 11.70 J.
phil p apr 27.50 320 0.20 a 0.10
phil p apr 30.00 617 0.20 0.20 i
phil p apr 35.00 585 120 1.10 g
phil p jul 35.00 459 1.80 1.70 E
olie c apr 125.00 1284 1.90 1,79; H£olie c apr 130,00 301 0.90 0,7» E?
olie p apr 120.00 548 1.80 2.00 g
olie p apr 125.00 647 4.20 4.90 B
olie p apr 130.00 1392 8.50 a 9,30 g*
olie p jul 120.00 342 4.20 4,56 MR
unil c apr 130.00 311 3.50 3.40 B
unil p jul 110.00 350 1.20 1.10 Bg
voc c jul 40,00 475 1,90 a 2.10 V

a=laten g=bieden^e»-di».
b=bitdM h=laten-e«-di».
c e«-claim k=gedaan+h
d=n-dividend l=g«laaa+|

, e=gedaan -bieden »k-slotkoers »onge dat I
f=getto»i+late« sk=»lotkoetï girtertn \~

Colafabriek in
Soest moet dicht

SOEST - De Bottelmaatschappij 't
Gooi in Soest gaat uiterlijk 1 okto-
ber dicht. Dan stopt d« produktie.
Later volgt sluiting van de verkoop-
en distributieafdeling. Eigenaar
Menken Landbouw in Wassenaar
heeft het bedrijf overgedaan aan de
Nederlandse Coca Cola Bottelaars
(NCCB) in Rotterdam. Er vallen
geen gedwongen ontslagen onder
de 63 personeelsleden. Het is de be-
doeling dat de werknemers gaan
werken in Schiedam, Dongen of
Amsterdam. De vakbonden zeggen
met hun oordeel te wachten tot de
directies een sociaal plan op tafel
hebben gelegd.

In januari zei Menken nog dat hij bij
het hoofdkantoor van Coca Cola in
Atlanta nog eén sterk pleidooi had
gehouden voor handhaving van de
Soester fabriek. Soest had een licen-
tie om tot 1991 Coca Cola te botte-

len. Het bedrijf heeft een uitsteken-
de naam en wint elk jaar de eerste
prijs bij een internationale kwali-
teitswedstrijd van het frisdrankcon-
cern.
Desondanks hebben de Amerika-
nen vastgehouden aan hun plan om
in alle Europese landen één licentie-
houder te hebben. Totvoor kort wa-
ren er in Nederland vier. De maat-
schappijen in Schiedam en Dongen
fuseerden vorig jaar tot de Neder-
landse Coca Cola Bottelaars en daar
komt Soest nu bij.
Er zijn ook weer gesprekken gestart
met Fresh-co Fris in Ede voor toe-
treding. De NCCB is op haar beurt
weer eigendom van Artois Pied-
boeuf, Interbrew, Allied Breweries
Nederland en Coca Cola Company.
De gezamenlijke omzet komt met
Soest erbij op 330 miljoen gulden.
Er werken bij de drie bedrijven bij-
na zeshonderd mensen.

Reorganisatie
Amrobank Londen

AMSTERDAM-
/LONDEN - De Am-
robank gaat de acti-
viteiten van haar
Londense dpchter
EBC Amro Bank on-
derbrengen bij het
Amro-kantoor in de
Britse hoofdstad.
Hierdoor zullen 40
mensen hun baan
verliezen, zo heeft de
Amrobank vrijdag
bekendgemaakt.
EBC werkte tot nu
toe als een gespecia-
liseerde dochter op
het gebied van kapi-
taalmarkt-transac-
ties, fusies en porte-

feuillebeheer. Na de
„big bang" in Lon-
den is het met de
winstgevendheid
van deze werkzaam-
heden gaandeweg
bergafwaarts ge-
gaan.
De Amrobank heeft
daarom besloten
deze gespecialiseer-
de activiteiten te
combineren met an-
dersoortige die van-

uit de Londense ves-
tiging worden ver-
richt. Als eerste stap
heeft EBC vrijdag al
haar activiteiten op
de valutamarkt in
Londen gestaakt.

Deze zullen even-
eens voortaan vanuit
het Londense hoofd-
kwartier van de
Amro worden ver-
zorgd.

Multihouseverwacht winst
GOUDA - Multihouse heeft vorig
jaar volgens verwachting afgesloten
met een verlies van f 8,3 miljoen na
belastingen. De raad van bestuur
verwacht dat het bedrijf dit jaar
weer winst zal maken. De orderpor-
tefeuille aan het begin van dit jaar
en de verworven opdrachten sinds-
dien onderschrijven deze verwach-
ting.

De reorganisatie die in september
1988 is ingezet, is met succes afge-
rond. Enkele verliesgevende bedrij-
ven evenals een aantal minder-
heidsdeelnemingen werden afge-
stoten en enkele werkmaatschap-
pijen samengevoegd. Hierdoor ko-
men de totale kosten voor 1989 tien
miljoen gulden lager te liggen.

Multihouse heeft vier miljoen gul-
den nieuwe preferente aandelen uit-
gegeven en geplaatst bij de Stich-
ting Continuïteit Multihouse. Tot
deze emissie is besloten als gevolg
van het vertrek van de twee oprich-
ters, de heren Mulder en Van der
Heide in september jl.

Prijsstijging
verpakkingen

DEN HAAG - De prijzen van mas-
siefkartonnen verzendverpakkin-
gen gaan met circa 7 procent om-
hoog. De oorzaak hiervan is dat alle
kostprijscomponenten en vooral de
grondstofprijzen in de loop van 1988
fors zijn gestegen terwijl verdere
verhogingen voor de deur staan, zo
heeft de Vereniging Kartoflex vrij-
dag bekendgemaakt.
De verkoopprijzen van de verpak-
kingen zijn in vele gevallen bij de
verhogingen van de kostprijzen
achtergebleven.

economie

Gevolg van interne reorganisaties

Winst Macintosh
Haalt 62 procent
°nze redactie economie
j- Macintosh (Super-:> Kwantum, Halfords
'Klerkx) heeft vorig jaar

? met 13,3 procent tot f
"jard gestegen omzet een
*inst behaald van f 10,2
fn- Dat is 62,5 procent
Nan in 1987, zo heeft de
r&r van deRaad van Be-
'drs. G.J. Beijer gisteren

(l8* Per aandeel over geheel
JfUde van f 5,24 naar f 1,96. In
PjJ'as al gewaarschuwd voor
f^ts bescheiden winst. Het

halfjaar is echter beter ge-
-s*" het eerste halfjaar, want*fste periode bedroeg de net-
unog maar f 3,6 miljoen. De
j^ing is voor een groot deel

van uitgevoerde en nog
/'chten reorganisaties van de
P'le-en handelsondernemin-

i^eld wordt een dividend uit
? van f 1,40 in cojitanten of
/°ent in aandelen, naar keuze

van de overige reserves
,! len laste van de belasting-
'Sioreserve. Over 1987 werd f
(kontanten uitgekeerd. Naar
Sjüng zal het resultaat in 1989~ betering te zien geven.

voor belasting (f 29,6
H? tegen f 44,4 miljoen) werd
ij^d door een aantal bijzonde-
Jen. Een positieve invloed
jC van f 9,1 miljoen aan inci-
£°aten. Daartegenover stond
j^oeging van f 13,6 miljoen

k Voorziening voor herstructu-

Bedrijfscommissie in actie

Duizend OR’s
te weinig in
groothandel

UTRECHT - Ruim 1,000 groothan-
dels hebben geen ondernemings-
raad, terwijl ze daarop grondvan de
Wet Ondernemingsraden wel toe
verplicht zijn. De Bedrijfscommis-
sie voor de Groothandel (werkge-
vers en werknemers) gaat daar wat
aan doen.

De 1.000 bedrijven krijgen een brief
met antwoordkaart waarop ze kun-
nen invullen of ze meer of minder
dan 35 werknemers (de grens voor
de OR-plicht) in dienst hebben. Het
ontbreken van een OR heeft waar-
schijnlijk te maken met onbekend-
heid en een lage organisatiegraad
van de werknemers. Daarom wor-
den de handelsmaatschappijen ook
uitgenodigd voor voorlichtingsbij-
eenkomsten die de Bedrijfscom-
missie overal in het land wil gaan
houden.

In totaal moeten 1.675 ondernemin-
gen in de groothandel een OR heb-
ben. Bij de Bedrijfscommissie zijn
ruim 500 ondernemingsraden gere-
gistreerd. Bij andere bedrijfscom-
missies en bedrijfschappen zijn nog
eens 100 ondernemingsraden van
groothandels aangemeld.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 24-02-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in

kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.600-/26.100;
vorige ’ 25.560-/ 26.060; bewerkt ver-
koop ’ 27.700; vorige ’ 27.660 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 360/ 430 vorige

’360-/ 430; bewerkt verkoop ’ 470 la-
ten, vorige ’ 470 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,00 2,12
Brits pond 3,50 3.75
Can. dollar 1,67 1,79
Duitse mark( 100) 110,85 114,85
lers pond 2,88 3,13
Austr. dollar 1,64 1,76
Jap. yen (10.000) 160,25 165.25
Ital. lire. (10.000) 14,65 16,05
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 31.90 34,40
Zwits. fr(lOO) 130,25 134,75
Zweedse kr. (100) 31,50 34,00-
Noorse kr. (100) 29,50 32,00
Deense kr. (100) 27,50 30,00
Oost.schill.(lOO) 15,77 16,37
Spaanse pes.(100) 1,73 1,88
Griekse dr. (100) 1.22 1,42
Finse mark (100) 46,65 49,65
Joeg, dinar (100) 0,01 0,06

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 2,06225-06475
Brits pond 3,6200-6250
Duitse mark 112,870-920
Franse franc 33,090-33,140
Belg. franc 5,3805-3855
Zwits. franc 132,335-2.385
Japanse yen 162,98-163,08
Ital. lire 15,300-350
Zweedse kroon 32,835-32,885
Deense kroon 28,925-28,975
Noorse kroon 30,855-30,905
Canad. dollar 1,72225-72475
Oost. schill 16,0430-0530
lers pond 3,0010-0110
Spaanse pes 1,7940-8040
Gr. drachme 1,2950-3950
Austr.dollar 1,7000-7100
Hongk.dollar 26,45-26,70
Nieuwz.dollar 1,2850-2950
Antill.gulden 1,1425-1725
Surin. gulden 1,1425-1825
Saudische rial 54,90-55,15
Ecu gulden 2,3435-3485

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANR-
CBS-indices overde Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
algemeen 301.9 302,8
alg.-lokaal 292.2 292.8
internationals 312.5 313,6
industrie 263.3 263,2
scheep luchtv. 275.6 279,9
banken 359.2 360.5
verzekering 587,0 587.8
handel 481.2 483,5
cbs obl.index 108.3 108,2
rend. staatsl. 7,13 7,15
waarvan 3-5 jr 7.12 7,15
waarvan 5-8 jr 7,14 7,14
waarv.s langst 7,16 7,15
rend. bng-len. 7,21 7,24
rend. banklen. 7,17 7,23

" Werknemers van het Westduitse |
autoconcern Volkswagen hebben vo- J
rig jaar samen negentien miljoen ,
D-Mark uitgekeerd gekregen voor »
voorstellen ter verbeteringvan de proC»
duktie. Van de 58.101 voorstellen wer-
den er 16.259 beloond. Uitvoering van
de plannen heeft Volkswagen vorig-
jaar 68 miljoen D-Mark aan besparing
gen opgeleverd.

" Terwijl staats-
secretaris van
Economische Za-
ken mevrouw Van
Rooy vol ver-
wachting toe-
kijkt, onthult
Neptunus met
zijn drietand een
poster op de stand
van het zeilend
zeeschip 'De Een-
dracht. De
staatssecretaris
opende gisteren
de Hiswa in Am-
sterdam. In haar
toespraak gaf ze
aan dat een ver-
dere stijging van
het aantal water-
sporttoeristen in
ons land nog mo-
gelijk is. Voor-
waarde is wel dal
het voorzienin-
genniveau in ba-
lans blijft met de
toeristenstroom.

(ADVERTENTIE)

Fahren of rijden?
De stijl van autorijden is aan het veranderen. rust. En exclusiviteit is verzekerd, want onze

Steedsminder ligt de nadruk op 'power', steeds geavanceerde techniek, afkomstig uit de
meer belang wordt gehecht aan veiligheid, vliegtuigindustrie, leent zich nu eenmaal niet

komfort, exclusiviteit. voor massaproduktie.
Vanuit die optiek introduceert Saab nu de Wilt u het verschil tussen fahrtn en rijden

9000 CDi, een stijlvolle, ruime reiswagen met aan den lijve ervaren, dan moet u zeker even

een 16-kleppen injektiemotor die opmerkelijk langskomen oponze introduktieshow:
stil en soepel is. van 24 t/m 27 /fóSfj^S.

De Saab 9000 CDi iszeer kompleet uitge- februari 1989. I |v§y|) r-—-^l—Ó

W> 9VXJ CDi vanaf). 66.950,- tnrl BlWSaah 900vana)f) (7.8«/,- milRI It

«KOMPIERAkerstraat 150, Heerlen, tel. 045-717755
Galjoenweg 45, Maastricht, tel. 043-632547
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Duitsland 1
10.00 Heute.
10.03 Sportschau.
10.35 "" Hitparade im ZDF. Herh.
11.20 Wie Nonni sein Glück fand.

Portret van de IJslandse verteller Jön
Svensson. Herh.

12.10 Aspekte.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15 Programma-weekoverzicht.
13.45 Unter deutschen Dachern:

Geschlossene Gesellschaft. Reporta-
ge over feesten op bestelling. Herh.

14.30 Sesamstrasse
15.00 "" Formel Eins. ARD-Hitpara-

de met Kay Boeking.
15.45 Der Berliner. Gevarieerd maga-

zine.
16.30 Neues vom Kleidermarkt. Mo-

demagazine met de voorjaars-zomer-
mode 1989.

17.25 Hier und Heute unterwegs.
17.55 Tagesschau.
18.00 Sportschau met o.a. Bundesli-

ga-voetbal.
19.00 Markt.
19.25 Meister Eder und sein Pu-

j muckl. Serie. Afl.: Das Spiel mit dem
Feuer.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.. 20.15 "" Vier gegen Willi. Spelpro-

gramma met hamster Willi als geluks-
trofee. Presentatie: Mike Krüger.

21.45 "" Trekking van de lottogetal-- len.
21.50 Tagesschau.
22.00 (TT) Das Wort zum Sonntag.- Meditatie doorPater Gerhard Voss uit

Niederaltaich.
22.05 18 Stunden bis zur Ewigkeit., Engelse speelfilm uit 1974 van Ri-

chard Lester. Met: Richard Harris,

Omar Shariff, David Hemmings e.a.
Een afperser dreigt een passagiers-
schip, dat zich met 1200 mensen aan
boord op de Atlantische Oceaan be-
vindt, in de lucht te laten springen als
niet aan zijn eis wordt voldaan. De re-
gering stuurt een specialistenteam
met parachutes op het schip af om de
bommen onschadelijk te maken.

23.50 Die Prinzessinen von Rio.
Nightclub und Samba unterm Zucker-
hut. Reportage.

00.50 Tagesschau.
00.55 Wichita. Amerikaanse speelfilm

uit 1955 van Jacques Tourneur. Met:
Joel McCrea, Vera Miles, Walter Coy
e.a. De bewoners van het stadje Wi-
chita vragen Wyatt Earp om de vaca-
ture van sheriff te vervullen. Als de
bewoners echter zien met welk een
voortvarendheid hun nieuwe sheriff
recht boven zakelijk belang wil laten
zegevieren, zijn ze hem liever kwijt
dan rijk.

02.15 ■ Gefahr in Havanna. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1959 van Ed-
ward C. Cahn. Met: Cameron Mit-
chell, Allison Hayes, Eduardo Norie-
ga e.a. Een Amerikaan arriveert na de
overwinning van Castro op Cuba om
een verdwenen vriend te zoeken. Hij
raakt verzeild in een samenzwering
van Bastista-aanhangers, maar kan
de bloedige contra-revolutie keren.

03.20-05.30 ARD-SPort Extra:
Rechtstreekse reportage vanuit Las
Vegas van de WK boksen zwaarge-
wicht: Mike Tyson tegen Frank Bruno.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Kabel- en CAI-abonnees
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma "" " = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bij stereo-app
TT = teletekst ondertiteling

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

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

België/TV 1
10.00 Schooltelevisie.
12.15 Babel. Nieuwsbrief voor Turkse
migranten.

12.30 Sprechen Sic Deutch? Af 1.17:
Ein Dach über dem Kopf. Herh.

13.00-13.25 Kilimanjaro. Jongeren-
magzine. Herh.

' 14.30 Filmspot. Hem.
15.00 Kulturele hoofdsteden van
Europa. Afl. 10: Zagreb.

16.00 ■ Gestrikt. Amerikaanse speel-
film uit 1933. Een vrouw, die een sa-
loon drijft in 'the gay nineties', valt
voor een geheimagent.

17.05 Allegro non troppo. Italiaanse
tekenfilm op muziek van Debussy,
Ravel, Vivaldi, Stravinsky, Dvorak en
Sibelius.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Herh.
18.05 Plons. Afl: Plons en het schilde-

rij. Herh.
18.10 Klim op. Magazine voor tieners.
18.50 Boeketje Vlaanderen. Toeris-

tisch magazine.
19.20 Joker- en lottotrekking. Mede-

delingen, programma-overzicht en
paardenkoersen.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie. Sha-

ne is teleurgesteld over haar werk-
vooruitzichten.

20.25 Passion Flower. Amerikaanse
tv-film. De jonge bankdirecteur Larry
Janson is verliefd op de dochter van
een van de machtigste mannen in
Singapore. Op haar aansporen on-

derzoekt hij de oorsprong van haar
vaders fortuin...

21.55 Mona Lisa. Evergreens, we-
reldhits en filmmuziek uitgevoerd
door de BRT Big Band.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Sport op zaterdag.
23.15 TheBradbury Theatre. 12-deli-

ge Canadese. Afl.B: Gotcha. John en
Alicia ontmoeten elkaar tijdens een
verkleedpartij. Zij hebben al snel een
vaste relatie. Op een dag neemt Alicia
hem mee naar een hotel in een ge-
vaarlijke buurt en stelt hem voor een

bloedstollend spelletje Gotcha te spe-
len...

23.40 Poolshoogte. Vandaag: Sa-
menstand Mars, Jupiter en Plejaden.

23.50-23.55 Coda. Bagatelle, van Cla-
re Grundman, uitgevoerd door het
Arundo-klarinetkwartet.

" Bart Peeters en Paskal
Deboosere presenteren 'De
droomfabriek'. (België/TV 2
- 19.00 uur)

Duitsland 2
09.30 "" Programma-weekover-

zicht.
10.00 Zie Duitsland 1.

12.10 Nachbarn in Europa. Interna-
tionaal magazine. Gaste: Hülya Öz-
kan.

12.55 Die Sport-Reportage: WK-
skiën Noordse combinatie te Lahti. 1.
Schanssphngen. Commentaar: Rü-
deger Luding en Georg Thoma. 2. 30
km voor dames. Commentaar: Tho-
mas Herrmann.

15.35 Afrikanische Wurzeln. Docu-
mentaire serie. Afl.l: Het Nijl-dal -
bron van culturen. Herh.

16.05 Tips für Aktive. Vrijetijdsmaga-
zine. Vandaag: Zweefvliegtuigjes met
afstandsbediening.

16.10 Mittendrin. Kinderprogramma
met Peter Lustig.

16.35 Flucht mit Luzifer. Jeugdserie
met Alex Schindler, Sigfrit Steiner,
Karin Moser, e.a. Afl.s: Die Falie.

17.00 Heute.
17.05 Unter der Sonne Kalifomiens.

Amerikaanse serie met Ted Shackel-
ford, Joan van Ark, Michele Lee e.a.
Afl.: 'Die Transplantation' en 'Abbys
Entscheidung'.

18.10 Landerpsiegel. Actualiteiten.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT) Die Schwarzwaldklinik.

Serie met Klausjürgen Wussow,
Gaby Dohm, Sascha Hehn e.a. Afl.:
Rivalen. Prof. Brinkman bekommert
zich om een meisje dat uit een tehuis
is weggelopen. Udo ondergaat voor
het eerst in zijn eentje zijn luchtdoop
en steltElke voor de start een vraag,
die zij allang verwachtte.

20.15 Die Rückkehr der glorreichen
Sieben. Amerikaanse speelfilm uit
1966 van Burt Kennedy. Met: Vul
Brynner, Robert Fuller, Julian Mateos
e.a. De gevreesde revolverheld Chris
verzamelt een groep mannen om zijn
vroegere strijdmakker Chico te bevrij-
den, die samen met de overige man-

nelijke bevolking van zijn dorp door
een tyrannieke landheer is wegge-
voerd.

21.45 Heute.
21.50 Das aktuelle Sport-Studio.

Sportmagazine met Doris Papperitz.
Aansl.: Lottotrekking.

23.10 Schnee am Killimandscharo.
Amerikaanse speelfilm uit 1952 van
Henry King naar een vertelling van
Hemingway. Met: Gregory Peck, Su-
san Hayward, Ava Gardner e.a. De
schrijver Harry Streef ligt verzonken
in koortsdromen in zijn tenl aan de
voet van de Kilimanjaro. Hij ziet de
belangrijkste gebeurtenissen uit zijn
leven aan zich voorbijtrekken. Zijn ge-
dachten keren steeds terug naar de
vrouwen in zijn leven en onvervulde
liefde.

01.05-01.10 Heute.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz. 747 kHz (402 m) er
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ooi
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 ei
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93 9 en 91 9 mHz

België/TV 2
17.55 Zie BRT 1.
18.50 Juke Box.
19.00 De droomfabriek. Recht-

streeks programma met hartewen-
sen, dromen, fantasieën en nacht-
merries. Met o.a. De kristallen bol,
Vreemde dieren voederen, Straalja-
gers, Een Gudrueri-viool, Computer-
problemen, Foster Parents op Java.

19.30 Nieuws.
20.00-21.30 De droomfabriek. Ver-
volg van 19.00 uur.

België/RTBF 1
08.15 Nouba nouba. Kinderprogram-
ma. 09.30-10.30 Schooltelevisie. 11.40
Para vosotros, mag. voor Spanjaarden.
12.20 lleikoum, mag. voor Arabieren.
13.00 Tribune économique et sociale:
LA F.G.T.B. Herh. 13.30 La pensee et
les hommes, filosofie en lekenmoraal.
14.00 Li p'tit teyate da grandmère. Ko-
medie in dialect door de toneelgroep
Trocadéro. 15.55 Hommage a Paul
Collaer, musicologue. 16.20 Noubani-
mé. De Smurfen. 16.45 Livres propos:

Bicentaire de la Revolution Francaise.
17.15 Bizness news, economisch mag.
18.30 Gourmandisches, culinaire tips.
18.40 Télétourisme, toeristisch maga-
zine. 19.15 Paardenkoersen. 19.20
Trekking van de joker en lotto. 19.30
Journaal. 20.00 Variétés è la une.
20.05 Le jardin extraordinaire, natuur-
mag. 20.35 Intervention delta. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1976. 22.05 Match
1, sportmagazine. Aansl.: Lotto en jo-
ker. 22.55-23.30 Journaal.

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. 7 en slot. De bewoners van be-
jaardentehuis Avondrust zijn de be-
tutteling moe en hebben besloten
eens te laten zien waartoe de oudjes
nog in staat zijn. Herh.

15.59 Black Beauty. Amerikaanse
jeugdserie.

-16.24 Vrouwtje Theelepel. Teken-
filmserie. Herh.

16.48 Dit is Disney. Tekenfilm.
17.30 Journaal.
17.45 Getijden. Magazine. Vandaag:

Godsdienst en kleding. Presentatie:
Sietse de Vries.

18.23 (TT) Weg van de snelweg Ne-
derland. Serie programma's over
toeristisch bezienswaardigheden.

Vandaag: Schouwen-Duiveland.
Herh.

19.00 Journaal.
19.19 Steil achterover. 12-delige Ne-

derlandse comedy-serie. Afl.l: Schei-
ding in het midden. Sinds de komst
van een nakomertje kampt het kap-
persechtpaar Do en Alfred met
stress. Daardoor komen de andere
drie kinderen nogal wat tekort.

19.44 Cheers. Amerikaanse comedy-
serie. Afl.: Last Angry Mailman. Wan-
neer Cliff te horenkrijgt dat zijn ouder-
lijk huis moet wijken voor de bouw
van een nieuw winkelcentrum, is hij
niet van plan zich bij de feiten neer te
leggen.

20.16 Showmasters. Spelprogram-
ma. Hoogtepunten uit vorige afleve-
ringen. Presentatie: Sandra Remer.

21.10 (TT) Het wassende water. Ne-
derlandse serie naar de roman van
Herman de Man. Afl.2: De vlucht.
Herh. Het is 10 jaar na de dood van
Rijk Beijen. Zijn vrouw Thera heeft de

teugels in handen genomen op de
hoeve Watersnoodt en ze laat dit
goed merken aan haar kinderen.

22.07 Op verhaal komen in de Wes-
ten Serie bijbelverhalen.

22.30 Journaal.
22.40 Hooperman. Amerikaanse poli-

tieserie. Afl.: Hot Wired. Getuigen in
een zaak tegen een woekeraar wor-
den zo geïntimideerd, dat zij zich te-
rugtrekken. Hooperman gaat nu te-
gen zijn zin werken als undercover-
agent.

23.03 St. Elsewhere. Amerikaanse
ziekenhuisserie. Afl.: The Idiot and
the Odyssey. Dr. Westphall krijgt het
al snel aan de stok met de nieuwe di-
recteur van het ziekenhuis. Dr. Morri-
sons vrouw Joanneraakt haar kinde-
ren kwijt aan haar ex-man. Dr. Ehrlich
treft voorbereidingen voor zijn huwe-
lijk.

23.50-00.02 "" Opmaat - De Orgel-
meesters. Arie J. Keyzer bespeelt

het orgel van deGrote of Onze-Lieve-
Vrouwekerk in Dordrecht.

*

" De cast van de nieuwe NCRV-serie 'Steil achterover. (Nederland 1 - 19.19 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VERONICA
16.00 Dynasty. Amerikaanse serie.

Afl.: Het huwelijksaanzoek. Dana
heeft genoeg van Adams egoïsme en
besluit hem te verlaten, terwijl Jeff
Sammy Jo een huwelijksaanzoek
doet.

16.45 "" Tineke. Gevarieerd pro-
gramma van Tineke de Nooy.

18.15 (TT) Veronica Travel Club.
18.40 Fabeltjeskrant. Afl.: Verzet te-

gen de vergunning.
18.45 "" Top 40. Wekelijks overzicht

van de veertig populairste platen.
19.25 Veronica Sport. Sportmagazi-

ne.
20.00 (TT) Journaal.
20.29 Verona. Satirisch programma

met Harry Vermeegen en Henk
Spaan.

21.00 RUR. Praatprogramma met Jan
Lenferink.

21.45 Beauty & the Beast. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Ontvoerd door Pa-
racelcus. Cathy wordt door Erlik ont-
voerd en meegenomen naar de don-
kere, onderaardse vertrekken van het
gierige en wraakzuchtige genie Para-
celcus. Vincent, zich bewust van Ca-
thy's paniek, gaat op zoek...

22.35 The Terminator. Amerikaanse
speelfilm uit 1984 van James Came-
ron. Met: Arnold Schwarzenegger,
Michael Biehn, Linda Hamilton e.a.
Nadat de wereld door een atoombom
is verwoest zijn de Cyborgs, wezens
die half mens en half machine zijn,
aan de macht. Als deze bijna onver-
slaanbare monsters horen dat er nog
één man met een guerilla-leger over-
gebleven is, sturen zij de Terminator
naar onze tijd terug om ervoor te zor-
gen dat deze John nooit geboren zal
worden.

00.21 Journaal.

AVRO
00.26-02.35 Truc Grit. Amerikaanse

speelfilm uit 1969 van Richard T. Hef-
fron. Met: John Wayne, Kim Derby,
Gien Campbell e.a. De vader van
Matti Ross wordt beroofd en ver-
moord door de ongure Torn Chaney.
Matti, diebloedwraak wil, weet Roos-
ter Cogburn en La Boeuf over te ha-
len haar te helpen.

Duitsland 3 West
09.45 Wer rastet, der rostet. Gym-

nastiek (8).
10.00 News of the week. Engels

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

liaans. Les 6. Herh.
11.00 Wenn die Liebe hinfallt. Infor-

matieve serie over menselijke rela-
ties. Afl.: Trennungserfahrungen.
Herh.

11.30 FemUniversitat im Driften:
Kulturtheorie 11/Lokale Datenkommu-
nikation I.

12.15 Die Erde lebt. 12-delige serie
van en met David Attenborough. Afl.:
In Flüssen und Seen. Herh.

13.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les
21. Herh.

13.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 34. Herh.

16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 (TT) Lindenstrasse. Serie. Met:

Arnfried Lerche, Irene Fischer, An-
drea Spatzek e.a. Afl.: Geheimnisse.

17.30 Leben im Alter: Keine Angst
vor dem Krankenhaus. Reportage.

18.15 Tiere der Heimat. Natuurserie.
Afl.: Die Zauneidechse.

18.30 Degrassi Junior High. Cana-
dese jeugdserie. Afl.6: Das Gerucht.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine.

19.35 Sport im Westen.
20.00 ■ Tagebuch einer Kammerzo-

fe. Amerikaanse speelfilm uit 1945
van Jean Renoir naar de roman van
Octave Mirbeau. Met: Paulette God-

dard, Burgess Meredith, Francis Le-
derer e.a. Frankrijk begin deze eeuw:
Célestine heeftParijs verlaten om op
het platteland riaar geluk als kamer-
meisje te beproeven. Zo komt ze in
het huisvan de familie LanLaire, waar
de beheerder Joseph zich al snel aan
haar opdringt.

21 .30 Stimmt's? Spelprogramma met
Wolfgang Lippert.

22.15 Kultur im Gesprach: Begeg-
nung mit deutschen und italienischen
Journalisten. Presentatie: Franca
Magnani.

23.25 Mon cher Papa. Portret van de
illustrator Maurice Sendak.

00.20-00.25 Laatste nieuws.

België/Télé 21
17.15 Le Disney Channel. Tekenfilms
en clips. 18.40Top 21, hitparade. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal. 20.00 Monty Pythons Flying
Circus, sketches. 20.30 L'homme de
fer. Serie. 21.20 Francis Bacon. Portret
van deze schilder. 22.15-22.55 Jazz:
Jazz at the gateway. Serie.

TV5
12.00 Thalassa. Maritiem mag. 12.45
Jazz Off. 13.00 Journal Télévisé. 13.15
Pleine Lune. TV-film. 15.00Sacrée Soi-
ree. Variété. 16.15 L'Homme Au Képi
Noir. Serie. 16.35 VisaPour Le Monde.
17.30 Arts Magazine. 18.00 Hedda Ga-
bler. Toneelstuk. 20.00 C'est a Voir.
Mag. 21.00 Cargo Europeen. Jonge-
renmag. 21.40 Télétourisme. 22.00
Journal Télévisé. 22.30 Dites Moi. Por-
tret. 23.35-00.50 Super Sexy Spécial.

Radio 1 radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Nieuws
Show met om 7.08 Natuurrubriek;
7.20 Weerbericht; 7.25 Uw eigen
nieuws. 7.30 Nieuws; 7.33 Uitgaan-
tips; 7.50 Dierenmanieren; 8.07 Ak-
tua; 8.25 Ontbijtgast van de week;
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.
12.04 Oud plaatwerk met Herman

Emmink. 12.55 Mededelingen voor
land- en tuinbouw. 13.07 Aktua
sport. 13.30 TROS Country. 18.07
Coulissen. 19.03 De Samenloop.
23.06 Met hetoog op morgen. 0.02
Eenzaam avontuur. 1.02-7.00 Nie-
mandsland.

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

Radio 3
(Elk 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 deJonge: Elpee pop special:
21.03 Elpee- en CD pop; 22.03
Country style. 23.03-0.00 Late
date.

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 muz. voor
strijkers en piano. 12.02 Strauss &
Co. 13.00 Nws. 13.02 Veronica
Klassiek: Radio Filharm. Ork. 0.1.v.
Kent Nagano. 14.25 Veronica Ka-
mermuziekserie 88/89: Marius van
Paassen, piano. 15.05 Nieuwe
grammofoon- en compactplaten.
16.00 Lang leve de opera! 18.00
Nws. 18.02 Avondstemming: The
Orchestra of theRoyal Opera Hou-
se. 20.00 Nws. 20.02 Vastenmedi-
tatie. 20 30 Klassiek op zaterdag-
avond: Claudio Monteverdi, zijn
muziek, zijn brieven (4); 21.40 Or-
gelrubriek. Historische orgels in
Ncord-ltalie (20). 22.20 Laudate.
23.00-24.00 KRO-Literair: Camera
Obscura.

# Felix Meurders pre-
senteert 'De opening.
(Radio 2 - 8.04 uur)

Nederland 3
■■■■■■■-■■"■■■' ■ ■ . ..
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.00 De brug komt eraan. Recht-

streekse reportage van de plaatsing
van de nieuwe, tweede Brienenoord-
brug.

12.55-16.30 Studio Sport Extra, met
WK schaatsen te Heerenveen (sprint
dames en heren), WK handbal voor
herenteams te Parijs en Nationale
Kampioenschappen zwemmen.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.45 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Magazine in het Ma-

rokkaans, Arabisch en het Neder-
lands.

18.30 You're Welcome! Cursus En-
gels. Les 6.

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

len.
20.00 Journaal.
20.29 Een kleinigheidje. 6-delige En-

gelse comedy-serie. Afl.2.
21.00 Nieuwsspits. Gevarieerd jon-

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

21.46 Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.41 Kwartslag. Vandaag: Niet dis-

cussiëren, spugen! Documentaire
over de mechanismen die in de wes-
terse wereld het vijandbeeld van
Cuba tot stand hebben gebracht.

23.31-23.36 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 SWF
17.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

21: Comics. Herh.
17.30 Warum Christen glauben. Do-

cumentaire serie. Afl.7: Frau Kramer
wird leben. Herh.

18.00 Lindenstrasse. TV-serie van
Hans W. Geissendörfer. Afl.: Ge-
heimnisse. Met: Irene Fischer, An-
drea Spatzek, Joachim Luger e.a.

18.30 Pastor Pilgrim. Documentaire
over een Protestantse gemeente in
de DDR.

19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Weltmacht Rom. 8-delige do-i

cumentaire serie over de geschiede- i
nis van Rome. Afl.4: Augustus.

20.15 ■ Toto und die Frauen. Ita- j
liaanse speelfilm uit 1952 van Steno- i
/Mario Monicelli. Met: Toto, Peppino i
de Filippo, Franca Faldini e.a. In het i
huis van Scaparro heeft diens vrouw I
de brock aan. Als hun dochter ouderi
wordt, schaart^deze zich achter haar j
moeder. Het grote probleem voor de j
twee vrouwen is het vinden van een j
echtgenoot en schoonzoon. De jongej
huisarts lijkt hen de geknipte kandi- j
daat, dus moet Scaparro heel wat ke- j
ren ziek zijn voordat de situatie naar ;
ieders tevredenheid is opgelost.

21.50 Südwest aktuell -Neues.
21.55 Nachtcafé. Gasten bij Wieland j

Backers in Slot Favorite bij Ludwigs- j
burg. Thema: Selbstmörder Mensch? i
Discussie over mens en milieuvervui- !
ling.

23.25 Clau.de Debussy: Trois Noc- !
turnes uitgevoerd door het Radio i
Symfonie Orkest van Stuttgart 0.1.v. ■Sergiu Celibidache.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktber

en uitgebreid weerber. 9.00 Nws.
9.02 Sportief. 9.25 Waterstanden.
9.30 Taal van allesdag. 10.00 Hol-
landse nieuwe. 10.15 De muzikale
fruitmand. 11.15 Tijdsein-thema.
12.00 Nws. 12.05 Meer dan een
lied alleen...! 12.44EO-Metterdaad
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. 17.00
Licht en uitzicht. 17.45 Postbus 51,
De Nederlandse Antillen en Aruba.
17.55 Mededelingen en Schippers-
berichten. 18.00 Nws. 18.10 lyi Ha-
berler (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-Metter-
daad hulpverlening. 21.15 Reflec-
tor. 21.35 Deze week. 22.00-23.00
Zaterdagavonduur.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.30 Wirtschafsforum. 10.00
SAT 1 Bliek. 10.05. Unser Haus. Afl.:
Romanze in Moll. 10.50 Teletip Geld.
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Zwei Herzen
und ein Thron. Duits/Oostenrijkse ko-
medie uit 1955 van Hans Schott-Schö-
binger met Elma Karlowa, Hans van
Borsody, Herta Stahl e.a. 12.40 ■ Des
Stans Satellit. Amerikaanse sf-film uit
1957 van Fred C. Brannon met Judd
Holdren, Aline Towne, Wilson Wood
e.a. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Familie
Feuerstein. Afl.: Kein mann für gewisse
Stunden. 14.30 So ein Affentheater.
Afl.: Der Trick mit der Lakritze. 14.55
Der Goldene Schuss. 15.05 Unser
Haus. Afl.: Ehrlich wahrt am langsten.
15.50Teletip Garten. 16.00SAT 1 - Te-
leshop. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Die Leute von der Shiloh Ranch.
Afl.: Jim Hom und die Nachbarin. 17.35
SAT 1 Bliek. 17.45 Justitias kleine Fi-
sche.Afl.: Tilly und Olly. 18.15 Mini Max
oder die unglaublichen Abenteuer des
Maxwell Smart. Afl.: Sagen Sic mal
'AAA...' 18.45SAT 1 Bliek. 19.00SAT 1
Wetter. Aansl.: Programma-overzicht.
19.10 MacGyver. Afl.: Das Geister-
schiff. 20.00 SAT 1 Sportblick. 20.10
Hunter. Afl.: Die Jade-Frau. 21.05 SAT
1 Bliek. 21.10Kein Zeit zu sterben. En-
gels speelfilm uit 1958 van Terence
Young met Victor Mature, Leo Genn,
Bonar Calleano e.a. 22.50 SAT 1 Bliek.
23.00 Die Ausgeflippten. Afl.: Ist das
nicht merkwürdig? 23.25 Mephisto 68.
Engelse komedie uit 1967 van Stanley
Donen met Peter Cook, Dudley Moore,
Eleanor Bron e.a. 01.05-01.15 Pro-
gramma-overzicht.
SSVC

10.00 Children's SSVC. Kinderpro-

gramma. Vandaag: PC Pinks* i
10.05 Dangermouse.
10.30 Jimbo and the Jet Set >.

programma. Vandaag: Quiet f k
10.40 OWL TV. Een serie ovef i,

en wetenschap voor jongeren&
zeven en twaalf jaar. '11.00 Defenders of the EarDj
daag: Frozen hearts.

11.25 Knock Knock. Join Ste*
man gaat op zoek naar oude
spelletjes voor de jeugd. J

11.55 Lost In Space. Serie. V*
Space Circus.

12.45 Pop Spot. Mark Page?
teert de laatste nieuwtjes uit I"
circuit.

13.15 Grandstand. Sportve'
World Cup Swimming; Rugby *- Challenge Cup; Basketball;^
Cup Final; Hockey - vanuit'
Palace and Racing vanuit P*
town in lerland.

18.05 News and Weather.
18.15 Bobs Full House. Biw

show met Bob Monkhouse. !
18.50 You Bet! Terugkeer vajl

milieshow, gepresenteerd doo
Forsyth.

19.40 'Allo 'Allo! Serie. ,
20.05 The Paul Daniel's

Show. Vandaag meer magté'
tier van Paul, met als special^
Kid Lima en TheAyak Broth^20.50 Film: The Culpeppe''
Company' uit 1972.

22.20 News and Weather.
22.35 Aspel and Company

Bacall, een van de beroemds\
wen uit Hollywood, is te gas" |
chael Aspel.

23.10-00.40 Blind Justice- 1
Vandaag: The One About «*
man.

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
5.30 Welkom Weekend. (6.00,
7.00, 8.00 Nieuws. 7.30 RVA-be-
richten). 7.45 In het spionnetje.
8.12 Te bed of niet te bed. 10.00
Nieuws. 10.03 Buitenspel. 11.30
De Vlaamsetop tien. 12.00Top30.
14.00 Radio Rijswijck. 17.00

n USÉNieuws. 17.05 Fris van
18.00 Nieuws. 19.00'
20.00 Domino. .23.00-2.0°
twee.

satellie
RTL Plus

08.00 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

08.30 ■ Die fünf Karnickel. Oosten-
rijkse speelfilm uit 1954 van Kurt
Steinwendner. Met: Ingrid Lutz, Josef
Menschnik, Rudolf Carl e.a.

09.45 Klack. Kinderprogramma.
10.15 California Clan. Amerikaanse

serie. Herh.
11.00 'Explosiv' - Intern. Herh.
11.45 Bornemanns Nahkastchen.
12.00 Klasse. Quiz.
12.30 Klassik am Mittag, m.m.v. het

RTL-orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.10 Die Welt der Schnorchel.

Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.:
Denkmalschandung/Ein unbekann-
tes Schwimmobjekt.

13.30 Rapido. Muziekmagazine. Pre-
sentatie: Ingo Schmoll.

14.25 Der lachende Vagabund. Duit-
se speelfilm uit 1958 van Thomas En-
gel. Met: Fred Bertelmann, Susanne
Cramer, Hans Nielsen, e.a.

16.00 Tammy. Amerikaanse serie van
Sherman Marks. Met: Debbie Wat-
son, Denver Pyle, Frank McGrath,
e.a.

16.25 Tekenfilm.
16.30 Animal Express.
17.00 Computer Kids. Amerikaanse

serie. Met: Matthew Laborteaux,
Todd Porter, Jeffrey Jacquete.a.

17.55 Die Zeitreisenden. Amerikaan-
se serie. Afl.: Gleich geboren.

18.45 RTLaktuell.
19.00 Anpfiff - Bundesliga Total.
20.00 Sport Depêche.
20.05 Anpfiff - Bundesliga Total.

Vervolg van 19.00 uur.
21.20 Alfred Hitchcock zeigt: 'Peng!

Du bist tot. Amerikaanse misdaadse-
rie. Met: Bianca Rosé, David Held,
Gail Youngs e.a.

21.50 Twilight Zone. Serie fantasti-
sche verhalen. Afl.: Der Kinderzoo.

22.00 Alles Nichts Oder!? Spelpro-
gramma met Hugo Egon Balder en
Hellavon Sinnen. Gast: Edith Hanke.

23.00 Hilfe, ich bin eine mannliche
Jungfrau. Oostenrijks-ltaliaanse-
Franse speelfilm uit 1976 van Franz
Antel. Met: Tony Curtis, Marisa Be-
renson, Marisa Mei!, e.a.

00.45-00.50 Betthupferl.

Sky Channel
06.00 Music. jL
07.00 Fun Factory. Kinderp^

ma. |l
12.00 Sports Programme. k;
12.30 Fashion TV. .
13.00 Saturday Movie Marine* J15.00 Ford Ski Report.
16.00 UK Top 40.
18.00 Eurosport Sports &*?

mes on Sky. Tot 00.30 uur. y <18.00 Programma-overzicht- ,J.
19.00 Eurosport. Met diverse *jjp

portages, zowel rechtstreeks
genomen. $f00.30 Arts Channel met o.a ,'
documentaire; Man at PM\a ,
Polka Childrens Theatre, d<*>J
taire; Somerset & Dorset JCompany, stukvan Dario F°-

-03.30-06.00 Music.

A
Super Channel

07.00 Boogaloo Pooper Do° <stop tekenfilms.
11.00 The Mix. Entertainment J\
19.30 Videofashion! Intern»" \

modenieuws. A\20.00 The Perils of Pauline-^kkaanse film uit 1947 van "jl
Marshall met Betty Hutton.
Lund, Billy the Wolfe e.a.

22.00 Twilight Zone. Serie.
23.00 Bestsellers. Miniserie.
00.00 The Mix. Entertainment-^ i
03.00-07.00 Gevarieerde "**' :amusementsprogramma's.
MTV Europe

00.00 "" Your Scène - &°*fAouders houden er niet van I
wel!). j

01.00 "" Club MTV. Dansm^
New Vork.

02.30 "" Night Videos. J
07.00 "" MTV! Non stop p*"**
16.00 "" Kino. Filmnieuws. J
17.00 "" US Top 20 Countdo"

pulairste platen uit Amerika- jJ
19.00 "" Week in Rock. NieU*"

in de wereld van de rock.
19.30 "" Remote Control. Br

gramma. f \*
20.00 "" MTV's Metal Hamm6'

vy metalmuziek. io|i.
21.00 "" Club MTV. Dansmu*'
21.30-00.00 "" Party Zone. J

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7-] JtPé
kasten. 7.45 Veranstal<u%ii
der. 8.10 Presseschau-
sinnliche Worte. 9.00 'wïntflj
gazin. 9.05 LP-Markt. I^tJoder Niete'. 12.00 MusiK i*^
12.15 VeranstalwnSfStfj
12.30 Presseschau.

Brennpunkt. 13.00
14.05 Hitparade. 16-05 Ŝ I*J
Jugendmagazin. 17.05K„jrf],
magazin. 18.00 Regio?8' 8&;
ten. 18.30 Freie Tribu"!^'18.45 Evangelium in un j£r,t3
19.00-21.00 Saturday
Show. Aansl: nieuws e"
Jen.

Luxemburg RTL
5.30 Guten Morgen. J^efljJ |
wie kein anderer. 11"°". , rjö \*
Elf. 12.00 Is jan Ding! 'unsl*J
15.00 Sportshop. 18 °V Neu"?,
che Geschichten. 19-0u22 .00' ,

Vierundzwanzig-
Traumtanzer.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6-C>s fR
melodie. 8.05 In urtsjïg poVj
9.05 Musikpaviljon. V
port. 14.05 Orchester i^jiAj
15.00 Café' Carlton. 1£,011*2»
Tee. 19.05 Walzer *!e Tr|Ur

1durft. 21.00 Musik zum
22.30 Nachtexpress. .J

iiillUF
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Duitsland 1
f. Programma-weekoverzicht, "" Rafael Kubelik dirigiert.

if j, Symfonieorkest van de Bayeri-
if: Rundfunk speelt Symfonie nr.9

y 'Uit de Nieuwe Wereld) van Dvo-
11*jü v ["ernost in Paris. Reportage.

uie Sendung mit der Maus.
I*
i k *" Presseclub.

\f iq 'agesschau/Wochenspiegel.
It »,, Wagazin der Woche. Regio-

Programma.
k programma-weekoverzicht.
L mit Silvo. 7-delige Tsje-
H^e kinderserie. Mét: Jozef Vra-

/ (j'^ndrej Belak, Katka Sulajova e.a.
I|t Der Pflegenund.
it..4S Fieber - das Magazin aus

A,." 1- Mensen, meningen en mu-
il ll'fc■ Jons und Erdme. Duits-lta-L°se speelfilm uit 1959 van Victor
j^- Met: Giuliette Masina, Carl
ic'atz, Richard Basehart e.a. In het

fKt Van deze eeuw bouwen Jons
', rdme met hard werken een be-
jllv^teri bestaan op. Wanneer hun
iqj^r Katrike groter wordt en hen
u r teleurstelt, dreigt ook hun huwe-
ou,|Jk te lopen, omdat Erdme zich
4Q6fi ander voelt aangetrokken.

f\ hi,iP Marlowe. Privatdetektiv.
".k ü'tblik op een serie Raymond
[^er-verhalen.'Dg De Kuckucksuhr. Tekenfilm.

' % Geld.
j «Hechnisse: Der arme Laza-
I spel van Martin Graff- Met:
tty von Dobschütz en Klaus Spür-

i j!f.9esscnau-'lO e ulïer uns-, s^ sPortschau. Met o.a. WK bok-
fes V.°°r zwaargewichten te Las Ve-
\ M-ike Tyson-Frank Bruno.

ifrirj (TT) Lindenstrasse. Serie metca Spatzek, Dagmar Hessen-('.öj'Ludwig Haas e.a. Afl.: Wind.'It °ie Goldene 1. De winnaar van
fN tSk Van de ARD-,v-|o,erii-
Kit. "eltspiegel. Reportages uit heti^and.?$j Sportschau - Telegramm.

'lj tagesschau.
\ Ras fliegende Klassenzim-

i\'r, uitse speelfilm uit 1973 van. ner Jacobs. Met: Joachim Fuchs-
lllii..

berger, Heinz Reincke, Diana Körner
e.a. Johnny, Sebastian en Matz zitten
in dezelfde gymnasiumklas op een in-
ternaat. Zij leven in constante onvre-
de met de jongens van de MAVO-
school. De drie zijn beslist geen
koorknapen. Begrip voor hun school-
problemen vinden ze bij de klassele-
raar, die de bijnaam Justus, de
Rechtvaardige, krijgt.

21.45 Kulturreportage: Stilgestanden
für dieKunst. Reportage over culture-
le initiatieven in de Bundeswehr.

22.15 Tagesschau.
22.20 Hundert Meisterwerke.

'Selbstportat übermalt' van Arnulf
Rainer.

22.30 Zwei Deutsche. Documentaire
van Gitta Nickel over twee Duitsers,
die als jongens in de laatste dagen
van de oorlog nog dienst moesten
doen en waarvan de een nu in West-
en de ander in Oostduitsland woont.

00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampf.

België/TV 1
l\ Collie en Billie. Tekenfilmseriel\ £)nderen. Afl.: Het bloempje.
\ n\^ Colargol. Kinderserie.
*,, 6Vrouwtje Teelepel. Tekenfilm-
A,. voor kinderen. Afl.: De stem van

!!:Ü0 °°es. Tekenfilmserie. Afl.7.
fö. Qtucharistieviering vanuit de
% lilntunisparochie in Zonhoven.
'\. ~e zevende dag. Praatcafé
\<k n-a||kvanger, in het oog springen-
de Uvvsbeelden; Confrontatie, poli-
W discussie; Zeven op zeven,
INio erzicht- Met representatieve

'4s-iias,en en Tonvvan den Boscn-
\' -40 Sunday Proms. l'Heure
Jê I nol. van Ravel, uitgevoerd door
Sad 0n Pni,narmon'c olv- Sian
tivr ' Mmv- Fran9's 'e Roux,

iJüis i orazza, Thierry Dran en Fran-Sk up-
%\, allteit van de voeding.

% 9e serie. Afl.s: Pluimvee en eie-
%s Annemie Coppie-
% p?rn-
tV r^' and" Kunstmagazine met
Sivth en- Roland Topor, William% -f e en Christiane Wuyts. Herh.
% '°P Kids. Duits-Noorse jeugd-kUd an Michael Pfleghan. Met: Niki■jfie a' Ross Harris en Anthony Ko.
S '°n9e computerfreaks hebben
Wr 6l~'euvv spelletje ontwikkeld: een
tl 'ssimuiatje Uiteraard worfjen ze
\en echte betrokken en be-
-5|% s

,n net tijdperk van de eerste
bh,. '

17.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos. Ba is gelukkig
met haar vrijheid, maar wenst bij Ru-
dolfo en Sinja Mosa te blijven. Justo
vertelt Balbina dat hij naar de baron
schoot.

17.40 Malvira. Poppenserie. Afl.B.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Herh.
18.05 Plons. Afl.: Plons en de spin.

Herh.
18.10 Leven... en laten leven. Milieu-

programma met 0.a.: - Vragenspel
over plant, dier en leefmilieu; - actua-
liteitenrubriek; - Film: het landschaps-
park De Herk; - Studio-onderwerp:
een boeiend stukje natuur achter
glas: het aquarium. Presentatie: Gil
Claes.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
19.45 Sportweekend. Aansl.: Ver-

keerstip.
20.30 De harde leerschool. 4-delige

Australische serie naar de roman van

D.H. Lawrence. Deel 2: De viering.
Met: Kenneth Branagh, Sigrid Thorn-
ton, Steve Bisley e.a.

21.30 Steek-er-wat-van-op-show.
Praatprogramma met Emiel Goelen.
Thema's: -20 Jaar Vrouwenbewe-
ging; -De kermissen.

22.30 Nieuws.
22.45 Het Gregoriaanse Londen.

3-delige Britse documentaire serie.
Afl.2: De stem van Britannia.

23.35-23.45 Coda: Plastische kun-
sten. Het Gouden Tijdperk, van Hans
Mareen Kobell.

# Tony van Den Bosch pre-
senteert 'De zevende dag.
(BelgiëlTV 1 - 11.00 uur)

Nederland 2
VPRO
09.00 Kikker en pad. Animatieserie.
Afl.l: De tuin.

09.05 Apie van deHoek. Nieuwsvoor
kleuters.

09.25 Mevrouw ten Kate. Kinderse-
rie. Afl.11: Bang in het donker. Me-
vrouw ten Kate ziet een enge film op
de televisie en doet de hele nacht
geen oog meer dicht. Herh.

09.50 Achterwerk uit de kast. Kin-
derprogramma. Afl.s: Patricia. Patri-
cia is een nierpatiënte. Drie keer per
week moet ze een paar uur naar het
ziekenhuis.

10.05 Nonni. 6-delige IJslands-Duitse
kinderserie. Afl.6 (slot). Nonni en
Manni willen Magnus niet vertellen
waar Harald zich verborgen houdt.
Ondertussen begint de vulkaan te
rommelen.

11.00-12.00 Reiziger in muziek. Live
programma waarin Han reizigers mu-
sici, experts, fanaten en andere lief-
hebbers ontmoet.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

14.00 Tussen kunst en kitsch. Pro-

gramma waarin kijkers voorwerpen
kunnen laten taxeren. Presentatie:
Cees van Drongelen.

14.40-15.30 Jonge mensen op het
concertpodium. 1. Pianoconcert nr.
2 opus 102, Sjostakovitsj. Solist:
Ohad Ben-ari. 2a. Concertaria 'Vorrei
Siegarvi, oh Dio' KV 418, Mozart. 2b.
Brezairole uit Chants d'Auvergne van
Canteoube. Solist: Sally Harrison, so-
praan. 3a. Farandole, uit 2e Arlesien-
ne Suite, van Bizet. 3b. Vioolconcert
opus 64 in e, Mendelsohn. solist: Ivan
Zenaty, viool. M.m.v. het Radio Ka-
merorkest 0.1.v. Peter Hirsch. Presen-
tatie: Cees van Drongelen.

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

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

op de week.
20.30 Belevenissen. Tweewekelijks

magazine met een portret van
iemand uit de actualiteit.

20.56 Van Dis in de IJsbreker. Talk-
show met Adriaan van Dis.

21.52 French & Saunders. Engelse
comedyserie met Dawn French en
Jennifer Saunders.

22.12 Atlantis: Verkenningen in het
land der kunsten. Maandelijks kunst-
magazine.

23.13- 23.18Joumaal.

Duitsland 2
09.00 Programma-weekoverzicht.
09.30 Oecumenische kerkdienst

t.g.v. wereldgebedsdag in Konstanz.
10.15 Mosaik. Discussie over zelf vi-

deo's maken.
11.00 Saint Just Live. Scènes t.g.v.

het 200-jarig bestaan van de Franse
revolutie. Met: Christoph Waltz, Klaus
Guth, Sepp Wasche e.a. Regie: Karl-
Heinz Deickert.

12.00 "" Das Sonntagskonzert. Jun-
ge Talente - Stars von morgen. Pre-
sentatie: Anneliese Rothenberger.
Werken van Mozart, von Weber, Mi-
colai en Rossini. M.m.v. de Deutsche
Oper Berlin 0.1.v. Jesus Lopes-Co-
bos.

12.45 Heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Damals, vor vierzig Jahren.
'Serie oude weekjournaals. Vandaag:
Mode '49. Presentatie: Guido Knopp.

13.30 (TT) 1-2 oder 3. Spelprogram-
ma met Biggi Lechtermann.

14.15 Hals über Kopf. Jeugdserie.
Afl.: Der Rekordversuch. Met: Julia
Kohl, Jörg Friedrich, Annette Kluge
e.a.

14.45 Der Voigt von Dyrotz. Portret
van een traditionele Oostduitse bak-
ker.

15.15 Kleine Geschichten mit gros-
sen Tieren. Verhalen over chefs.
Met: Heinz Berment, Alexander May,
Theo Lingen, Ernst Schroeder, Wer-
ner Kreindl, Heinz Baumann e.a. Re-
gie: Hartmut Griesmayer. Herh.

16.15 Danke schön. Nieuws van de
Aktie Sorgenkind. Aansl.: Der grosse
Preis, bekendmaking van de wee-
kwinnaars.

16.25 Heute.
16.27 Die Sport-Reportage. WK

skiën Noordse combinatie te Lahti: 50
km heren.

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

18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Politiek magazine.

Presentatie: Wolfgang Herles.
19.30 Hotels. Geschichte und Ge-

schichten. Vier verhalen over het Ho-
tel de Paris in Monte Carlo.

20.15 (TT) Hemingway. 4-delige serie
over het leven van de schrijver He-
mingway. Met: Stacy Keach, Mariasa
Berenson, JosephineChaplin e.a. Afl.
1. Na zijn huwelijk verhuist Heming-
way met zijn vrouw Hadley naar Pa-
rijs, waar hij werkt als correspondent
van de Toronto Star. Het leven is er
goedkoop en het is een trefpunt voor
een internationaal gezelschap intel-
lectuelen en kunstenaars. Hier begin-
nen zijn leerjaren als schrijver.

22.00 Heute/Sport am Sonntag.
22.15 "" Othello. Ballet van John

Neumeier naar werk van Shake-
speare. Met: Gamal Gouda, Gigi

Hyatt, Max Midinet e.a. Solisten en
Corps de ballet en Staatsorkest van
Hamburg 0.1.v. Heribert Beissel.

00.25-00.30 Heute.

" Anneliese Rothenberger
presenteert 'Das Sonntags-
konzert'. (Duitsland 2 -12.00
uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.35 Fryslan yn de tritiger jierren.

6-delige serie over Friesland in de cri-
sisjaren. Deel 3. Herh.

11.00 Open Universiteit: Aspartaam:
zoet zonder bijsmaak. Herh.

11.30 Weekjournaal.
12.00-12.45 Het Capitool. Live-uit-

zending waarin belangrijk binnen- en
buitenlands nieuws wordt geanaly-
seerd en toegelicht.

12.55 Studio Sport. WK schaatsen te
Heerenveen (sprint dames en heren),
WK handbal, Indoor Concours Hippi-

que Brabant te Den Bosch en Natio-
naleKampioenschappen zwemmen.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 De jaren dertig. Les 3.
18.30 (TT) Zelf mode maken. Les 11.
19.00 Studio Sport I. Met o.a. Sport-

uitslagen en W5.
20.00 Journaal.
20.10 Studio Sport 11.
20.25 Kanjers. 5-delige Nederlandse

serie. Afl.2: Tijdens het schaatsen
spreken Francien, Marjoke, Pieter en

Joop af om nar de film. Bij nader in- |
zien heeft Marjoke niet veel zin in een =
knokfilm.

20.55 Panoramiek. Achtergrondinfor- =
matie bij actuele ontwikkelingen in de =
politiek.

21.25 Acteren. 6-delige serie over ac- =
teren. Deel 3.

22.10 Werken aan werk. 6-delige se- E
rie over de agrarische sector. Afl.2. =

22.40 Voorlichtingsprogramma over |
de serie Van Quantum tot Quark.

22.55 Journaal.
23.00-23.05 Nieuws voor doven en |

slechthorenden.

" Jose Ruiter en Johnny Kraaykamp in 'Waaldrecht'. (Ne-
derland 1 - 15.31 uur) i

België/TV 2
Geen uitzending.

België/RTBF 1
10.00 Independants a vötre service. In-
foprogramma. 10.30-11.00 Politieke
uitzending: La pensee socialiste. Herh.
12.00 Faire le point. Politiek debat.
13.00 Actualités a la une. 13.05 Jour-
naal. 13.25 Jeunes solistes, muziek-
concours met jonge amateursocialis-
ten. 14.20 Variétés a la une. Herh.
14.25 Salut champion, serie. Afl.: For-
mule I. 15.20 Visa pour le monde, do-
cumentaireserie. Vandaag: Egypte.
16.40 Cinéma a la une. 16.45 Agence
tous risques. Amerikaanse serie. Afl.:
Soiree de détente. 17.35 Noubanimé,
gevarieerd kindeprogramma met o.a.
The Streetfrogs. 18.00 Poivre et sel,
serie. Afl.: La menace. 18.30Le week-

end sportif, sportmagazine. 19.25
Paardenkoersen. 19.30 Journaal.
20.00 Cinéma a la une. 20.05 Coeur et
piqué, amusementsprogramma. 21.25
200.000 Dollars en cavale. Amerikaan-
se speelfilm uit 1981 van Roger Spot-
toswoode. Met: Robert Duvall, Treat
Williams, Kathryn Harrold e.a. 22.50 Li-
vres propos. Herh. 23.20-23.50 Laatste
nieuws.

Duitsland 3 West
09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 8. Herh.
09.30 Telekolleg aktuell. Algemene

cursus-informatie.
10.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 8. Herh.
10.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 21. Herh.
11.00 (TT) Sehen statt horen. Week-

journaal voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Programma voor werknemers uit Por-
tugal, Italië en Turkije.

12.30 Tele-Akademie. Prof. Dr. Arno
Borst: Wie kam die arabische Stern-
kunde ms Kloster Reichenau?

13.15 ■ Der grosse Edison. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1940 van Claren-
ce Brown.

15.00 Wege zu Beethoven. M.m.v.
Leonard Bernstein. Eroica-symfonie.
Herh.

16.20 Der Wüstling van Stravinsky.
17.00 Auf Leben und Tod. 6-delige

documentaire serie over de strijd om
de burgerrechten, Afl.s: Ist da Ameri-
ka?

17.45 Reiseführer.
18.00 Falcon Island. Dertiendelige

jeugdserie. Afl.4: Die Schlangeninsel.
18.30 Gort und die Welt. Religieus

magazine. Vandaag: Kunstspektakel
in derKirche - St. Peter in Keulen.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en 'Sport im
Westen.

20.00 ■ Broadway Danny Rosé.
Amerikaanse speelfilm uit 1984 van
Woody Allen. Met: Woody Allen, Mia
Farrow, Nick Apollo e.a. Danny Rosé
is op Broadway Manager van arties-
ten van zeer verschillend pluimage.
Dan boekt hij ineens succes met de
zanger Lou Canova. Hun relatie
wordt daarmee op de proef gesteld.

21.21 West 3 aktuell.
21.30 So isses. Amusementspro-

gramma met Jürgenvon der Lippe en
Gerd Dudenhöffer.

23.00 Jazz vor Mitternacht. Leverku-
sener Jazzfestival. (2).

00.00-00.05 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal. 20.00 Taza, fils de Co-
chise. Amerikaanse speelfilm uit 1954
van Douglas Sirk. Met: Rock Hudson,
Barbara Rush, Gregg Palmer e.a.
21.20-22.15 Le week-end sportif.

TV 5
12.00 L'Assiette Anglaise. Magazine.
12.45 De La Cave Au Grenier. 13.00
Journal télévisé. 13.15 Sila Garonne
Avait Voulu. TV-film. 14.45 Apostrop-
hes. Literair magazine. 16.10 Histoires
naturelles. Magazine over de jacht.
16.30 Aventures et Sports. 18.00 Avec
Un Grand A. Drama over Aids. 19.00
Ushuaia. Magazine. 19.30 Flash Vari-
celle. Magazine. 20.00 Avis de Recher-
che. Variété. 21.30 Trente Millions DA
Mis. 22.00 Journal télévisé. 22.30 7 Sur
7. Actualiteitenmagazine. 23.30 Ex Li-
bris. Literair magazine. 00.30-01.00
Papier Glacé.

Duitsland 3 SWF
08.00 Avec plaisir. Cursus Frans. Les =

20. Herh. |
08.30 Telekolleg 11. Cursus algebra, i

Les 34. Herh. =
09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels. |
09.30 Telekolleg aktuell. Algemene |

informatie over cursussen.
10.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-1

de. Les 8. Herh.
10.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-1

denis. Les 21. Herh.
11.00 Sehen statt Horen. Weekjour-1

naai voor doven en slechthorenden. |
11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat. |

Programma voor gastarbeiders uit \
Portugal, Italië en Turkije.

12.30 Tele-Akademie. Prof. dr. Arno |
Borst over Arabische sterrenkunst in =het klooster van Reichenau.

13.15 ■ Der grosse Edison. Ameri- |
kaanse speelfilm uit 1940 van Claren- =ce Brown. Met: Spencer Tracy, Rita =Johnson, Charles Coburn e.a. In ï
1889 komt de jongeEdison naar New jj
Vork om zijn eerste uitvinding te ver- ï
kopen. Dat lukt en met het geld zet hij l
een werkplaats op, waar hij ondanks :
tegenslagen meerdere geslaagde uit- \
vindingen doet. Zijn grote uur komt ï
als hij voor het oogvan de wereld een \
complete wijk mag verlichten met zijn \
gloeilampen.

15.00 Sport im Dritten extra: Interna- i
tionale indoor-atletiekwedstrijden te ï
Sindelfingen.

16.30 Briefe aus Italien: Urbino - die j
Verwirklichung eines Traums.

17.15 Ernahrungsphysiologie. Infor- j
matieve serie. Afl.7: FdH oder Wun-:
derdiat.

17.30 Nimms Dritte. Programma-in- I
formatie. I

18.00 Urteil des Monats. Oordeel van j
de maand met Karl-Dieter Möller. j

18.15 Reden ist Gold. Talkshow.
19.00 Abendschau Bliek ms Land j
am Sonntag.

19.30 Deutsche Schlagerparade. I
Muziekprogramma gepresenteerdI
door Jürgen Drews. Aansl.: Europa- I
brücke:

20.15 Europaische Sagenkreise: j
Tristan und Isolde.

21.45 Südwest aktuell -Neues.
21.50 Flutlicht. Sportmagazine.
22.45 Prominenz im Renitenz.
00.00 Denkanstösse... Licht. Medita- j

tic over het licht.
00.05-00.10 Laatste nieuws.

Radio 1

radio
(Elk heel uur nieuws.) 7 02 Ontbijt-
show. 7.53 Ter overweging. 8.05
Groot nieuws. 9.02 Veronica sport.
10.02 Wegwezen. 11.02 Radio 1
zondageditie. 12.02 Ophef en ver-
tier. 13.05 Hier en Nu 14 02 Langs
de lijn, sport en muziek. 18.02Meer
over minder op zondag. 19.02 The
Groove Juice Special: Stride gui-
tars 20.02 Toppers van toen.
21 02 Play it again 22.02 Now's
the time. 23.02 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Nachtwacht. 6.02-7.00
Een goede morgen met Ron
Brandsteder.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 8.02 Vroege
Vogels 10.02Tony van Verre ont-
moet André van der Louw (8).
10.30 Muziekmozaiek. 12.02 Ne-
derlands op AVRO 2. 13.02Radio-
journaal 14.02 Muziek met Meta.
16.02 Gitaarspecial. 16.30 Kom 's
langs in Des Indes. 18.02Dat zoe-
ken we 0p... 19 02 Leuterkoek en
zandgebak. 19.10 Ssssssst
19.30 De hersengymnastiek.
20.02-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 8.02 Hek-
sennest, dorp der dorpen. 9.02 Zin
in pop. 10.02 De wakkere wereld.
12.02 Miniparade. 13.02Het wees-
huis van de hits. 15.02 Tijd voor
toen. 16.02Zalige liefdeslijn. 18.02
Hitweek. 19.02Pop-eye. 20.02Ra-
dio Thuisland. 21.02 De krijsende
tafel. 22.02-0.00 Op Slag van
Maandag.

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-
ma-overzicht.. 10 00 Eucharistie-
viering 11.00 Fur Elise. 13.00
Nieuws. 13.02 Opera matinee. For-
tuna, lyrische komedie van Messa-
gen 14.00 Concert op zondagmid-
dag: Koninklijk Concertgebouwor-
kest 0.1.v. Neeme Jarvi en Boris
Berman, piano. (In de pauze: Pra-
ten over muziek). 16.00 Jazzge-
schiedenis. 16.30 Diskotabel, nieu-
we grammofoonplaten en CD's.
18.02Continu klassiek 20.00 Nws.
20.02 Specialiteiten a la carte
22.00Kamerconcert: Van barok tot
heden in kleine bezetting: Vogel-
kwartet 23.00-0.00 Finale.

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
8, hoorsp. 10.10Kerkdienst. 10.58
Wilde Ganzen. 11.00 De andere
wereld van zondagmorgen. 12.00
Nieuws 12.05 Het zwarte gat.
14.00Radio Romantica. 16.00 Bo-
dyline. 16.55 Mededelingen en
schippersberichten. 17.00 Kerk-
dienst. 17.58 Wilde 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, progr voor Surinamers.
21.45 Medelanders Nederlanders,
progr. voor Turken. 22.10-22.40
Jazz uit het historisch archief.

televisie en radio

Nederland 1
f Eucharistieviering in de kerk

' St. Franciscus Xaverius te
Hoort
H2.30 5 voor 12. Informatie uitJen wereld. Presentatie: Ad Lan-fc»
"■13.05 Nieuws voor doven en
ththorenden.

' Waaldrecht. Nederlandse se-
iJf-2: Het zout der aarde. Herh.
jKapelaan heeft een verhoudingM>ea Schippers. Zij werkt in een

Steeds wanneer ze hem
Sjpet neemt ze een patientje mee,
J*i. een meisje dat niet praat.
Jbegint Marion te praten.
TV-Werkjournaal. Presentatie:p Patricio en Pieter Jan Hagens.'Nederland Museumland. Dieu-
Blok bezoekt musea onder het?° Van de wieg tot het graf.

Het ontroerparcours. Bart
?6rs en zijn team op op bezoek in,Qné, filmexpo in het Floralia pa-
fe Gent.. Journaal.

' CT) VARA feliciteert. Kijkers
rjen een felicitatie richten aan
J^en en familie.

' Ovide en zijn vriendjes. Bel-
f^Canadese tekenfilmserie. Afl.:
'**arte goud.
'°e Freggels. Engelse teken-
de. Afl.: De radijsjes-hoeders.
De grote Meneer Kaktus

:*■ Kinderprogramma met Peter
Sens.'Kwik en Flupke. Vlaamse te-
?lmserie. Herh.ï Journaal
*" Flying Doctors. Australi-

* serie. Afl.: Het komt wel goed.
?* keert in een echte Rolls Roycer 9in Cooper's Crossing en geniet
J'baar van de jaloerseblikken.
'Per seconde wijzer. Spelpro-
J^a. Presentatie: Kees Driehuis.
"Zangeres Zonder Naam. Af-

Herh.

21.25 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Kleine Sven komt op
bezoek. Het komt Blanche goed uit
dat Rosé een neefje uit de provincie
op bezoek krijgt. Want het lijkt erop,
dat haar vriend Floyd haar laat zitten.
Daarom troost zij zich met Sven.

21.50 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.20 BDe charmeur. 6-delige Engel-
se serie. Afl.l: Gorse, de verleider.
Londen, eind jaren dertig. Ralph Gor-
se is een aantrekkelijke man, maar
zonder een cent te makken. Hij vindt
tijdelijk onderdak in het huis van een
vriend en papt aan met de vriendin
van diens makelaar.

23.12 Natuurmoment. Aandacht voor
Natuurmonumenten. Presentatie:
Hanneke Kappen.

23.17-23.22 Journaal.

SAT 1
08.00 Programma-overzicht. 08.05 So
ein Affentheater! Afl.: Der Trick mit der
Lakritze. 08.30 Familie Feuerstein. Afl.:
Kein mann für gewisse Stunden. 08.55
Unser Haus. Afl.: Ehrlich wahrt am
langsten. 09.45 Sportblick. 10.00 Tele-
thema Auto/Reise. 10.15 Telethema
Wirtschaft. 10.30 Das war's diese Wo-
che. Armin Halle im Gesprach. 10.55
Teletip Garten. 11.05 Die Beine von
Dolores. Duitse revuefilm uit 1957 van
Geza von Cziffra met Ruth Stephan,
Germaine Damar, Claus Biederstaedt
e.a. 12.45 Mitten in Europa - Deutsche
Geschichte. Afl.: Habsburgisches Wel-
treich und Refomation. 13.15 Unser
Haus. Afl. Warte bis zum Schluss.
14.05 Teletip Koenen. 14.15 Tier +
Wir. 14.40 SAT 1 Sport Live. Eishoc-
key. 17.10 Immer auf dieKleinen. Ame-
rikaanse komedie uit 1982 van Jerry
Lewis met Jerry Lewis, Herb Edelman,
Zane Busby e.a. 18.45 SAT 1 Bliek.
19.00 Gewinn in SAT 1. Aansl. Pro-
gramma-overzicht. 19.10 Kampf urn
Yellow Rosé. Afl.: Korruption und Intri-
ge. 20.00 SAT 1 Sportblick. 20.10 Die
Försterchristel. Duitse speelfilm uit
1962 van Franz J. Gortlieb met Sabine
Sinjen, Peter Weck, Sieghardt Rupp
e.a. 21.50SAT 1 Bliek. 21.55 ■ Auf der
Flucht. Amerikaanse detective van An-
drew McCullough. Afl.: Ein Mann sucht
seinen Richter. 23.05 SAT 1 Bliek.
23.15 Stunde der Filmemacher. 23.30
Die heisse Spur. Amerikaanse mis-
daadfilm uit 1975 van Arthur Penn met
Gene Hackman, Janet Ward, Susan
Clark e.a. 01.05-01.10 Programma-
overzicht.

SSVC
12.30 Children's SSVC. Kinderpro-

gramma met de nieuwe serie The
Wombles.

12.40 Yogi's treasure hunt. Teken-
films.

13.00 Snub. Nieuwe serie met nieuw-
tjes en ongebruikelijke gebeurtenis-
sen in de muziekscene gepresen-
teerd door Jeanette Lee.

13.30 4 What it's Worth. Gepresen-
teerd door Penny Junor.

14.00 News and Weather.
14.10 Eyewitness. Verslag van men-

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

ervoor dat dromen werkelijkheid wor-
den.

15.35 Superchamps. Een nieuwe se-
rie voor kinderen.

16.00 Match of the Day. Verslagge-
ving van de halve finale om de kleine
cup in Littlewood.

17.55 The Chronicles of Narnia. Afl.:
The Lion, The Witch and The Wardro-
be. Slot.

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.: Little problems.
20.25 Wish me Luck. Oorlogssene.
21.15 Mastermind. Met quizmaster

Magnus Magnusson.
21.45 News and weather.
22.00 TV Movie. Words of love, film uit

1988 met Pncho Rusell als Buddy
Holly.

23.05-23.50 International Boxing.
Hoogtepunten uit wedstrijden om het
wereldkampioenschap zwaargewicht
tussen Frank Bruno en Mike Tyson.

BRT 2
6.30 Goede morgen, morgen (7.00
Nws.) 8.00 Nieuws en Lotto-uitsla-
gen. 8 12 Relax. 9.00 Visum. 10.00

1 Nieuws. 10.03 De pre-historie.
11.00 Oordegelijk 13.00 Nieuws.
13 10 De tafel van een. 14.00Fies-

i tag. 17.00 Nieuws. 17.05 Sportkaf-
-1 fee met nationale en provinciale
1 voetbaluitslagen (om 18.00

Nieuws). 20.00 Vragen staat vrij.
(22.00 Nieuws). 23.30-2.00 Twee

1 tot twee. (om 0.00 uur Nieuws 0.03
Jazz in de nacht)
i

Sky Channel
06.00 Hour of Power.
07.00 Fun Factory. Kinderprogram-

ma.
11.00 Shell International Motor

Sports.
12.00 World Wrestling Federation

Wrestling.
13.00 Sunday Movie Matinee.
15.00 Beyond 2000.
16.00 The Coca-Cola Eu rochart Hot

100.
17.00 Eurosport Sports Program-

mes On Sky. Tot 00.30 uur. Of:
18.00 Programma-overzicht.
19.00 Eurosport. Diverse sportrepor-

tages, zowel rechtstreeks als opge-
nomen.

00.30 Arts Channel. Met The Mika-
do'. Komische opera van Brian
McDonald.

03.30-06.00 Music.

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 DSM
-Limburg/concert: concertserie met
vooraanstaande (amateur)orkes-
ten, ensembles en koren. 18.05-
-19 00 Sport.

Belg. Rundfunk
6.35 Fröhlicher Auttakt. 7.45 ver-

i anstaltungskalender. 8.00 Fröhli-

cher Auttakt. 8.30 Glaube und Kir-
che 9.05 Mundartsendung: Ame-
röllcheren an Vertellchere en Do-
refjeschwatz. 10.00 Volkslieder.
11.05 Schlagersouvenirs. 12 35

Rückblick 14.05 Die deutsche
Schlagerparade. 16.05 Domino -
Die Spielshow des RBF 17 05
Sportmagazin. 18.40 Senioren-
funk. 19 00 Wunschkonzert. 21.00
Sportresultate vom Wochenende
und Sendeschluss.

WDR4
4.05 Radiowecker. 605 Morgen-
melodie. 8.05 Das grosse Platz-
konzert 10 05 Operette nach
Wunsch. 12.05 Grand Prix d'Euro-
vision de la Chanson 1989. 13 00
Heimatmelodie. 14.05 Was dart es
sein? 17.00 Chöre der Völker.
18.05 Schellack-Schatzchen.
19 00 Erinnerung: Melodien von
gestern und vorgestern. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30 Nachtex-
press.

satelliet

RTL Plus
08.00 Li-La-Laune-Bar. Met 0.a.: Die

himmlischen Teddybaren, Ameri-
kaanse tekenfilmserie. Afl.: Selbst in
Gefahr / Ein teuflischer Plan; Die Welt
des Schnorchel, Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Der Verrater - Aus-
sischtslose Liebe; Heathcliff, Ameri-
kaanse tekenfilmserie. Afl.: Der feine
Cousin / Das Haus der Zukunft.

09.30 Schimpo. Was macht ein Aft' in
Afrika. Natuurfilm.

11.10 Sternenkrieg im Weltair. Ja-
panse speelfilm uit 1978 van Kinji Fu-
kasaku. Met: Vic Morrow, Sonny Chi-
na, Philipp Casnoff, e.a.

12.30 Klassik zu Mittag, m.m.v. het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns.
13.10 Computer Kids. Amerikaanse

serie. Herh.
14.00 Gut schmeckt's! Culinaire tips

van Hademar Bankhofer.
14.30 ■ Ferien in Tirol. Duitse speel-

film uit 1957 van Wolfgang Schlief.
Met: Grete Weiser, Dietmar Schön-
herr, Claude Biederstaedt, e.a.

16.15 RTL Muskrevue. Ihre deutsche
und internationalen Schlager bei RTL
plus.

17.10 ■ Die verpfuschte Hochzeits-
nacht. Duitse komedie uit 1957 van
Wolfgang Schielf. Met: Grete Weiser,
Dietmar Schönherr, Claus Bieder-
staedt e.a.

18.45 RTLaktuell.
19.00 Ein Tag wie kein anderer. Toe-
ristische quiz. Presentatie: Susanne
Lronzucker en Björn Schimpf.

20.00 Das Erwachen der Sphinx. En-
gels-Amerikaanse speelfilm uit 1979
van Mike Newell. Met: Charles Hes-
ton, Susannah Vork, Jill Townsend,
e.a.

21.45 Spiegel TV. Nieuwsmagazine.
22.20 Bild als Botschaft. Vandaag:

Christus vor Pilatus van Rueland
Fruehauf.

22.25 Finale - Die Sportsendung am
Sonntagabend met Wilfreid Mohren.

23.10 Videomagazin.
23.35 Virginia Slims. Tennis voor da-

mes te San Francisco. Commentaar:
Gerd Szepanski.

00.35-00.40 Betthupferl.

Super Channel
07.00 Boogaloo Pooper Doo. Non-

stop tekenfilms.
11.00 The Mix. Entertainment.
13.00 It is written. Informatieve reli-

gieuze serie.
13.30 The Mix. Entertainment.
17.30 The World Tomorrow. Actuele
religieuze zaken.

18.00 European Business Weekly.
18.30 World Sport Special.
19.00 Muziek special. Met de top 40
van Europa.

20.00 Broken Promise. Amerikaanse
film uit 1981 van Don Taylor.

22.00 Bestsellers. Miniserie.
00.00 The Mix. Entertainment.
03.00-07.00 Gevarieerde Italiaanse

amusementsprogramma's.

MTV Europe
00.00 "" Party Zone.
01.00 "" Night Videos. Videofilms.
07.00 "" MTV. Elk half uur nieuws en

tips over heel de wereld.
11.00 "" VJ Marcel Vanthilt.
14.00 "" MTV's European Top 20.

Muziek.
15.00 "" VJ Ray Cokes.
16.30 "" Week in Rock. Belangrijkste
rock- en popontwikkelingen.

17.00 "" MTV Classics. Clips uit het
archief.

18.00 "" XPO. Nieuwe clips.
20.00 "" Kino. Filmrubriek.
21.00 "" MTV Spotlight. Parijs Bar-

celona.
22.00 "" VJ Maiken Wexo.
23.00 "" The Steven Blame Show.
23.30-00.00 "" Night Videos.

Luxemburg/RTL
4.00 Musik. 9.00 Katerfruhstuck
11 00 Rückblick. 12.00 Musikpara-
de. 14.00 Wunsch Dir was. 17 00
Sportshop. 18.00 Nachgefragt
19.00 Volkstümliche Hitparade
2100-1.00 Ein junges Musikpro-
gramm.
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Pluspunt
Een groot pluspunt van mijn
talkshow 'Vrijdagavond met Van
Willigenburg' is dat ik me ertoe
kan dwingen confronterend te
zijn in een gesprek. Als je ouder
wordt, moet je toch ook dingen
aankunnen waarmee je moeite
hebt, hè. Inderdaad, dat was wel
anders in mijn allereerste televi-
sie-programma. 'Voor Achten',
toevallig ook een talkshow, in
1974. Er was nauwelijks enige
begeleiding, niemand zei wat ik
verkeerd deed. Ik had met veel
succes het radioprogramma
'Tussen twaalf en twee' gepre-
senteerd, vijfkeer per week. Een
ijzeren radio-wet is dat je altijd
moet doorpraten. Deed ik dus
ook op televisie, wist ik veel. Als
er in interviews een pauze viel
omdat de geïnterviewde even
over een vraag moest nadenken,
vulde ik die tijd meteen op. Ver-
keerd natuurlijk, in tegenstelling
tot de radio ziet het publiek wat
er gebeurd. Ik kreeg prompt het
stempel 'hij laat mensen niet uit-
praten, is teveel met zichzelf be-
zig.
'KRO's pijlsnelle prater. Tsja,
wat ze allemaal niet verzonnen.
Ik was erg onzeker, vooral ook
door mijn verschijning. Wellicht
probeerde ik dat te verbloemen
met mijn verbale kwaliteiten, ja.
Onbewust... nu je het zegt, vanuit
het idee 'als ik maar veel praat,
kijken ze niet.
Ik kon mezelf in die tijd trou-
wens niet zien op de televisie. Ik
ergerde me aan 24.000 dingen.
Dan verkrampte ik helemaal,
werd spastisch letterlijk. En dat
had niet eens te maken met wat
ik zei of deed. Het geheel van die
man... vreselijk. Door dat image
van overdreven vriendelijkheid
kwalificeerden Koot en Bic me
toen als 'televisietut van Neder-
land', ja. Dat eh... begrijp ik nu
eigenlijk wel.

Rust
Maar met deze talkshow heb ik
de rust gevonden om mezelf te
zijn. Voor mijn gevoel zit ik nu
;cht in mijn stoel. Vooral ook
Drndat ik mijn privé-persoon
neer dan ooit heb kunnen inte-

greren in de presentator. Ik ben
wat pittiger geworden, ja. Hoe-
wel dat me nog steeds wel eens
moeilijk afgaat, hoor. Een voor-
beeld daarvan is het gesprek met
Ina van Faassen, die zich pas bij
de groep Purper aansloot. De
voorstelling liep niet, dus ik
vroeg: 'Purper had vroeger veel
succes, nu zit U erbij. Ga je dan
niet het toneel op met het gevoel:
het ligt aan mij?' Ik zag haar ver-
schieten. Maar zij is niet de

schuldige aan het falen van die
voorstelling, dus dat vond ik
moeilijk om te vragen. Jaja, toch
weer de erfenis van het te aardig-
zijn. Maar mijn redactie was zeer
tevreden.
Die erfenis heeft trouwens nog
een ander resultaat: confronte-
rende vragen komen zes keer zo
hard aan. Omdat ze van mij ko-
men, begrijp je? Neem het inter-
view met Yvonne Keuls. Ik haal-
de aan dat ze in de loop der jaren

veel kritiek had gekregen omdat
ze haar geld in feite verdient met
leed ze schrijft immers alleen
over mensen met moeilijkheden.
'Vind je diekritiek terecht?', was
de vraag. Ik zei niet dat het mijn
kritiek was. Maar zij, heel fel: 'Ik
vraag joutoch ook niet hoeveel je
verdient met dit programma?!'.
Mag, prima na afloop hebben we
nog heel leuk zitten praten.
De formule van mijn talkshow?
Alle gasten hebben iets met el-

kaar te maken. Ze komen uit de-
zelfde discipline, variërend van
serieus theater tot oppervlakkig
televisie-amusement. Dus niet
een allegaartje van mensen die
een leuk item kunnen opleveren.
Bij mij geen Leo Visser die net
wereldkampioen is geworden.

show

'Ik was KRO's pijlsnelle prater en de televisietut van Nederland'

Hans van Willigenhurg
wil een nieuw imago

Van onze showpagina-redactie

AMSTERDAM - Gistere
bracht deKRO voorlopig d
laatste aflevering van d
talkshow 'Vrijdagavon
met Hans van Williger
burg. Hierop terugblik
kend en pratend over zij;
radio- en tv-werk wil d
KRO-presentator wel wa
kwijt over zijn visite
kaartje. „Etiketten plakkei
daar zijn Nederlanders goei
in. In mijn beginperiode
eind jaren zestig, werd il
betiteld als het 'wondei
kind' omdat ik me nooit zoi
verspreken. Daardoor kreej
ik bijna de neiging me ex
pres te gaan vergissen. Ver
volgens werd ik bestempek
als 'de lieveling van huisvrouwen. Dat heeft me noj
lang achtervolgd, ja. Gel
werd ik ervan. En tenslotti
scheen iedere moeder mi
als een schoonzoon te wil
len hebben, helemaal iet:
belachelijks. En als je noi
persé wilt horen hoe ik n<
mijn talkshow door het Ne
derlandse publiek wil wor
den gezien, gewóón: Han;
van Willigenburg.

Ik ben een oorlogskind, 1942
Mijn moeder was joods en moes
onderduiken. Ook mijn vade:
dook onder, om tewerkstelling ir
Duitsland te voorkomen; mijr
zusje verbleef bij kennissen ofhet platteland. Daarom warer
mijn moeder en ik altijd samer
waardoor we met elkaar een spe
ciale band kregen. Een moeilijke
periode, een tijd van angst er
spanning. In de winter van 194^
ben ik sterk ondervoed geraakt
Bijna de gehele familie van mijr
moeder is weggehaald, alleer
een broer is teruggekomen. Ze
kon zelf aan deportatie ontko-
men door hulp van mensen van -
ironisch genoeg - Duitse af-
komst.
Hoewel ik te jong was om deze
periode bewust mee te maken,
ben ik er heiligvan overtuigd dat
zulke ervaringen je leven voor
een groot deel bepalen. Ook in
positieve zin. Mijn moeder is op
haar sterkst bij rampen, dan is ze
een bron van kracht, optimisme.
Ze geeft nooit op. Dat heb ik van
haar meegekregen. Als ik iets
wil, laat ik me door niets uit het
veld slaan. Een soort hardheid,
maar wel een positieve hard-
heid".

# Hans van Willigenburg: Tk ben nu met mijn praatjes pittiger geworden'

Niet katholiek
Het 'visitekaartje' van de Katho-
lieke Radio Omroep is niet ka-
tholiek. En ook nog links, zij het
met de nodigenuances. Free-lan-
cer hè, ik ben niet in vaste KRO-
dienst. Hoewel er vanuit de KRO
nooit een probleem is gemaakt
dat ik niet katholiek ben, hoor.
Als radio-omroeper heb ik me
reuze verdiept in het katholicis-
me omdat ik wel eens een kerk-
dienst moest aankondigen. Een
KRO-luisteraar mag van mij ver-
wachten dat ik weet hoe een ka-
tholieke mis in zn werk gaat en
wat de betekenis ervan is. Da's
toch het minste?
Er is inderdaad nogal wat kritiek
mogelijk op de katholieke kerk.
Katholieke scholen die homofie-
le leraar weigeren? Tsja... Kijk.
Na de oorlog was ik erg anti-
Duits, wilde op school ook geen
Duits leren. Maar toen begon ik
me te realiseren dat een Duitse
soldaat in de oorlog misschien
niet meer of minderfout was dan
een Nederlander die geen stel-
ling innam tegen het nazisme.
Dan wordt 't al een stuk betrek-
kelijker! Ik denk dat iemand die
een homofiele leraar weigert, en
teveel luistert naar bijvoorbeeld
een oudercommissie, laf is. Geen
karakter, geen geweten. Zon
persoon zou in de oorlog eok fout
geweest kunnen zijn, denk ik
dan maar.
Jij zegt dat de paus de hand heeft
geschud van dictator Pinochet,
terwijl de situatie in Chili verge-
lijkbaar is met de Duitse bezet-
ting in de oorlog. Mmja, dat eh...
moeilijke zaak. Ik moest ook wel
even slikken toen ik het zag.
Maar we hoeven niet te verhelen
dat de denkbeelden van deze
paus op zn minst eh... omstre-
den zijn. Nee, ik geloof niet dat
het ligt aan het ambt. Stel dat er
in een bedrijf iemand aan de
macht komt met racistische
ideeën. Zonder te weten dat de
man racist is, zou hij heel subtiel
wijzigingen kunnen doorvoeren
in het concern. In het algemeen
geldt dat het heel kwalijk kan
zijn als iemand macht krijgt op
een belangrijke post, kijk maar
naar Hitler.
Het kan me niet meer zoveel
schelenhoe ik overkom. Grappig
is dat deze lichting journalisten
van Brandpunt wel eens een
praatje met me komt maken.
Goed, ze hebben momenteel wei-
nig reden om uit de hoogte te
doen, maar de vroegere garde
groette je niet eens. Ach ja.
Ik wil absoluut met deze talk-
show doorgaan. Eindelijk kan ik
mezelf op televisie verdragen.
Niet dat ik met plezier kijk, zeker
niet. Maar niks trekt meer krom,
niks schiet in de stress. Kortom:
ik zet de televisie niet meer uit."

show/rtv
redactie: harrie cremers

" Mare en Dave: binnenkort vijftien jaar als duo on^\weg.

Mare en Dave mei hun veertiende plaad

'Wij zijn het
ongeluksgetal

dus gepasseerd'
Van onze showpagina-redactie

BRUNSSUM - Het Limburgse
duo Mare en Dave slaat in de ko-
mende weken weer toe op de Ne-
derlandse radio en tv. 'Hilver-
sum' ziet het wel zitten met de
nieuwste - inmiddels veertiende- plaat met als titel 'Wat moet ik
met de dag. Het betreft een
coverversie van het door de ex-
Beatle-sterren John Lennon en
Paul McCartney geschreven
'World without love', waarvoor
Jenny Klaver de Nederlandse
tekst schreef. Succes is dus
eigenlijk al bij voorbaat verze-
kerd!

Mare (oftewel Harrie van Ham
uitBrunssum) en Dave (Loet Mi-
chalak uit Geleen) geven toe dat
hun voorlaatste plaat 'Echt ge-
loof me' (een cover van 'Eloisa'
van Roger Whittaker) ronduit is
'geflopt. Mare: „Maar ja, dat was
dan ook de dertiende plaat en zo-
als je weet is dertien een onge-
luksgetal...". Zijn collega Dave
valt hem bij: „Het hele leven be-
staat uit ups en downs. Dat geldt
zeker voor artiesten. Dat weetje,
anders moet je niet in de show-
wereld stappen".
Eerst waren er de 'vette' jarenen
nu het getal 14 is bereikt zijn de
'magere' jaren ook voorbij. Ma-
nagerPierre Bertels weet er over
mee te praten. „Mare en Dave
gaan hun vijftiende jaar in en

eigenlijk zijn er maar w«H
dieptepunten geweest".
Die hoogtepunten herinnert 'Jlnigeen zich nog. Het starts^Jj
voor dit Limburgse, maar »

buiten de regiogrenzen be>
duo vond plaats tijdens een J
lentenjacht ter gelegenheid \J
het 750-jarig bestaan van #*
len.Mare èn Dave: „Ja, dat h^Jji
neren we ons nog goed. "SJ
Dobbe zat toen in de jui
kregen een goede jureri"
Niets en niemand scheen Jcarrière in de weg te staan- *
tv-debuut van de Limburgsen
gens vond plaats tijdens een^de eerste afleveringen va
jaarlijkse Schlagerfestival. r
dien kon men Mare en DaV^
de Duitse buis bewonderen,
dens 'Die Drehscheibe' en 'tion Sorgenkind' bij het ZDÏ-jj
Spanje ging men op toerneei;
AVRO's Krijn Torringa gaf o?
radio een ruggesteuntje.

Nu valt het duo weer op ra^'^fj
tv te beluisteren. Van een c° J\back is geen sprake, wel va
voortzetting van een een-
cesvolle periode. In Bei
Leeuwen bij Nijmegen nw
AVRO zondag opnamen vi
programma 'Kopen Ko en "ji
kelen Nelis' en volgende
donderdag zijn Mare en "A
daarin tussen 14.00 en 16.00
op Radio 2te beluisteren. ,

Liz Snoijink: 'Bij problemen moet je ook de humor willen zien

Ster uit 'Floortje Bloem' volgde
de Toneelschool in Maastricht

Van onze showpagina-redactie

MAASTRICHT - „Ik word meestal ge-
vraagd voor rollen van mooie, beschaafde
dames. Dat vind ik op zich niet zo erg, als
hetmaar ergens over gaat, als ik achter die
facade ook een mens kan laten zien," zegt
Liz Snoijink. Ze speelt drie vrouwen zon-
der haar uiterlijke schoonheid in stelling
te hoeyen brengen. Ze zegt: „Het zijn zeer
uiteenlopenderollen. De moeder is zwaar
hysterisch, tante Gerda is een dikke,
volkse moeke en dat hoertje is al een sta-
dium verder dan Floortje."

Floortje is het meisje dat haar naam leen-
de aan het stuk 'Floortje Bloem', geba-
seerd op het boek 'Het verrotte leven van
Floortje Bloem' door Yvonne Keuls. De
schrijfster werkte het boek samen met re-
gisseur Willem van der Sande Bakhuijzen
om tot het toneelstuk. „Tante Gerda en de
moeder van Floortje zijn heel erg over-
trokken, we hebben het echt in de extre-
men gezocht. Ze zijn lelijk... Dat is zo lek-
ker, om je echt lelijk te kunnen maken.
Omdat ik altijd zo mooi moet zijn, is dit
een verademing. Ik speel bijvoorbeeld
met zwart geverfde tanden, vet haar - dat
voelt zo vrij".
„Willem kent mij nog van de toneelschool
in Maastricht. Hij weet een beetje hoe ik in

elkaar zit. Hij vond dat ik deze rollen
moest spelen. De producent was het daar
niet mee eens, maar Willem heeft doorge-
zet, tot ieders tevredenheid." De meeste
mensen kennen Liz Snoijink niet van het
toneel, maar van de film en de televisie.
„Ja, dat schijnt zo. Ik heb natuurlijk veel
meer toneel gedaan, maar je bereikt in zo
korte tijd zoveel meer mensen met film en
TV. Het is een totaal andere discipline. Je
bent een kleine drie uur intensief bezig.
Bij een film werk je met kleine stukjes te-
gelijk, een paar minuten achter elkaar,
soms zelfs maar een paar seconden. De
concentratie is heel anders."

" Liz Snoijink: ,JDe eerste jaren op
de Toneelschool in Maastricht vond
ik vreselijk".

Heroïnchoertje
" 'Floortje Bloem' gaat over de heroine-
problematiek. In hoeverre is die nog wel
actueel?
„Ja god, dat dacht ik ook. Maar het blijkt
ontzettend actueel te zijn. Dit stuk gaat
over een heroïnehoertje, dat is toch pro-
blematiek van vandaag. Het gaat niet zo-
zeer om de anekdote van een meisje dat
op het slechte pad raakt. Al die figuren
zijn kromme mensen. Er gebeuren nare
dingen, hopeloos. Wat trouwens niet wil
zeggen dat er niet heel veel humor in zit."
Kortgeleden zag ze zichzelf in 'Flodder' op
TV: „Ik had het gevoel dat dat in een an-
der leven is gebeurd, dat leek al zolang ge-
leden... Twee jaar..."

" Gaat het zo snel?
„Nou, wat er nu tussen zit is dezwanger-
schap en de geboorte van mijn zoontje

Esra. Dat is heel ingrijpend. Hij is nu M^ttwee jaar. Lastig met dit werk? Nu & e]
het wel, maar zonrepetitieperiode is
lastig. Ik miste hem ook heel erg. Ik yi
een man - TimKrabbé - die dag en na
werkt, ik kan niet op hem rekenen, du .3-
moet altijd oppas hebben. Dat is veel o!»
niseren. . M
Toen ze op de toneelschool in Maastrl^,
zat, had Liz Snoijink „wel een soort v° $
stelling van een carrière, maar die "
niets te maken met de werkelijkheid "„Ik wist niet echt wat er aan de hand ~in Nederland, dat ben ik pas goed te
gekomen toen ik weg was uit Maastn Ac
Ik had een heel naïef beeld. Wat ik *"oor
was me verkleden, gekke kleren aan, V ,g
publiek staan, spelen... Ik had geen 'dat er zoveel bij komt kijken". Pd„Die eerste jaren op de toneelschool
ik vreselijk. Je kreeg veel dingen wa^jgjo
jehet nut niet in zag, absurde dingend
moest doen. Een gebakken ei spelen- j.
tot je gevoel tekomen. Je moest leren *
len, boos zijn, daar waren oefening
voor. Ik was een keurig opgevoed me >s
en ik vond het zo raar, ik snapte cv n -es
van. Ik moest dingen spelen die ik gp
vond, die het ook waren. Een geil v&l efin de modder. Dat zijn toch dingen d ge-
niet gewend bent als jeuit een keurig_^
zin in het hart van Brabant komt-
moest steeds erger en smeriger en ëe'
Ik had wel een moment waarop ik jLeef
nu durf ik alles, nu maakt het niet m e
uit. Later besefte ik dat het goed voor
is geweest". >
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L Limburg ontfermen zich
y* neer stichtingen over de
LTrde?i kruisen langs wegen
Vjxidan. Maar zo af en toe
i ijkbaar niemand zich

om dat éne kruis tre
n. Midden in Eygeslho-
het oude kerkje op de

i staat een eeuwenoud
kruisbeeld op sokkel.

t volledig in de roest.
B daartegenover .staat ook

ishoog Mariabeeld, he-

Computer
■t Tiiet altijd even. zon-
de tijd van de compu-

■n wij (/(.stèren hier ter
mogen ervaren,

enkele beeldschermen
■erden naar behoren
dan ging zelfs het hele

!; e, 'i plat. Reden voor een
\J, redacteuren thuis de
Clfaiaclane te halen. Om dei Ofceer ?<aa?' het tijdperk van
l}ype-machine te openen
Ce 'uj plechtig het lint

Protest

'Vrees voor verbannen
kermis uit centrum'

" Is dekermis op hetDSM-terrein een afgeschreveyi zaak? Foto: DRIES LINSSEN

Kermisexploitanten legen raad:

HEERLEN - Wethouder Jos Zuid
geest opent op zondag 5 maart om
13.30 uur officieel het het nieuwe
onderkomen van de Vrije School
Zuid-Oost Limburg aan de Ovidius-
straat in het Aarveld. Vanaf 14 uut
houdt de school ook open dag.

Tijdens de lezing die in de middag-
uren plaatsvindt met als themp
'Schoolrijpheid' kan men kennis-
maken met de kenmerken van het
vrijeschoolonderwijs. Men leert
kinderen pas dingen als ze daar rijp
voor zijn. De Vrije School in Heer-
len biedt vanaf augustus basison-
derwijs aan kinderen van 4 tot eh
met 8 jaar. In ons land zijn nu 71
scholen met dit type onderwijs vol-
gens de pedagogische ideeën van de
Oostenriiker Rudolf Steiner.

Wethouder Hub Savelsbergh (CDA)
heeft het voorstel gelanceerd om de
twee galerijflats aan de Belgiëlaan
en het winkelcentrum Vrieheide
van Muyres bv de huidige eigenaar
te kopen. Daarna moeten de gebou-
wen gesloopt worden. In totaal kost
deze operatie ongeveer vijf miljoen
gulden. Savelsbergh wil dat geld uit
het stadsvernieuwingsfonds halen.
Voor de komende jaren is voor de
oplossing Vrieheide in dat fonds
een bedrag van 3,6 miljoen gereser-
veerd.

Feitelijk zouden de commissies
Stadsontwikkeling en Financien,
afgelopen woensdag en donderdag
zich over het voorstel hebben moe-
ten buigen. Het college nam echter
het voorstel van de agenda van bei-
de commissievergaderingen, omdat
in het college onenigheid was ont-
staan over het voorstel. De beide
PvdA-wethouders Jos Zuidgeest en
Jo Andriesma gaan niet akkoord.
En dat doet ook de PvdA-fractie in
de gemeenteraadniet.

Crisis
De PvdA vindt dater teveel geld op
tafel moet komen voor het oplossen
van een probleem dat volgens de so-
ciaal-democraten thuishoort bij
Muyres bv. De gemeente hoeft niet
op te draaien voor de 'miskleun' die
Muyres heeft begaan, zo stelt de
PvdA-fractie in de Heerlense ge-
meenteraad. De fractie kan wel
eventueel akkoord gaan met de aan-
koop en de sloop van deflats aan de
Begliëlaan, maarvan een koppeling
met het winkelcentrum wil men
niets weten.

De onenigheid over het voorstel
heeft voor een zekere crisissfeer in
politiek Heerlen gezorgd. Naar ver-
luid houdt wethouder Savelsbergh
vast aan de koppeling van flats en
winkelcentrum. In eerdere instan-
ties maakte hij reeds duidelijk dat
dat voor hem van groot belang is.

De wethouder vindt dat als je iets
voor Vrieheide wilt doen, je beide
projecten moet afbreken, omdat ze
nu dekille en verpauperde sfeervan
de Heerlense wijk benadrukken.

Vergadering
Voor aanstaande maandag is een ge-
combineerde vergadering van de
commissies Stadsontwikkeling en
Financiën uitgeschreven over het
probleem. Het is nog niet duidelijk
met welk voorstel wethouder Sa-
velsbergh dan naar de raadsfractie
zal komen. Waarschijnlijk zal in het
komende weekeinde nog druk poli-
tiek overleg plaatsvinden over het
standpunt dat dan ingenomen zal
worden.

Maandag zal blijken ofde beide par-
tijen tot een vergelijk zijn gekomen.
Dinsdag aanstaande zal het college
zich opnieuw buigen over het voor-
stel. Als burgemeester Van Zeil de
kant van de PvdA kiest dan kan het
college niet met een voorstel ko-
men, aangezien de stem van de bur-
gemeester bij stemmingen in het
college dubbel telt (2 wethouders
PvdA tegen 3 CDA). Kiest Van Zeil
de kant van het CDA dan komt er
wel een voorstel. De raad die 7
maart bijeenkomt zal het laatste
woord hebben.'"rendefout in de krant

\iQisteren. In Übach over
\ci' z" k°" " Lezen, zijn eenty^' bewoners de verkeerssi-
\ * "leer dan zat. Wij schre-
Vt lVüners van de Kamp-
ii ■ Al deze boze men-
t d °"en aa?i de Kantstraat.
Vt" Vle"sen van de Kamp-

>^ nebben gisteren moeten
"at zij boos uxireri.

Open
"er dat het college van

K 9faaf niet het infobulletinKij üereudaal krijgt toege-
n

(
,e''- Wa?it daarin maakt

Pn °''e9e geen enkel geheim
Piq; '""' nevenfuncties. In Voe-
F o a' wordt - tenminste in

'' - de goegemeente, in-
F^ e raad. ongevraagd op

ken bediend.
"ester Strous zet ge-

f cc, JyH dertien onbezoldigde
r IV' ez°ldigde (commissaris

'''leiding Mij Limburg)
M^'cfies op een rij. Goed
Put oeï goed volgen.

">k beide wethouders.
>eve^n Hermans, zeilen

\ . ,'betaalbare' uevenj'unc-'et fcyfc.
VÏ'a<;''i(e)( is nw op Land-
lci(j Tenzij liet college somse «erbergen Ziee/t.

Lach en
\\Al!% ee,li' dte?-en zien lachen.
\k t)r,lVe bedoelen niet de die-
Mer ac film die door een oj
\l e lrue schijnbaar lachen.
i%\afr onze opvatting trou-
»'W mva( niet leuk is-Deze
\h ysvorm is voorbehouden
\ (c

c 'Uens- Hij kan lachen om
foor situatie- om een gekkeh /jp' ~° 'naar omdat hij goede
Phli Men kan glimlachen,
M^lo.chen. schaterlachen.[Sr " toela<-'l'en. en lach zo
Sjj "erder. Maarkijkje om je
!&en, 'l zie ie dat de mensen
Si l,°°rdig niets meer te la-
%,' ben- Ernstige, boze, ge-
%bP\eü' treurige gezichtenM h overhand. En dat ter-
\j„ zegswijze ons voorhoudt'Qchen gezond is.
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HEERLEN - De Nationale Bond
van Kermisbedrijfshouders zet gro-
te vraagtekens bij de plannen die b
en w van Heerlen hebben met de
binnenstad. De bond heeft gecon-
stateerd dat in de plannen voor her-
structurering van het centrum met
geen woord gerept wordt over de
kermis. Het college wil in de bin-
nenstad meer woningen en kanto-
ren. Met name op het DSM-plein,
daar waar de kennishouders hun
tenten opslaan.

De bond vreest dat kermis uiteinde-
lijk verbannen zal worden naar een
plaats buiten het centrum. Want na
het Raadhuisplein en het Kerkplein
dreigt de kermis ook de Bongerd te
verliezen. „In het gunstigste geval
resteert nog een gehalveerdekermis
voor de Bongerd. Amper groot ge-
noeg voor een dorpskennis zonder
enige allure". Volgens de bond zul-
len de kennishouders verlies van
ruimte in de binnenstad niet pik-
ken. Daarbij wijst ze op een protest-
demonstratie van kermisexploitan-
ten in Apeldoorn.

Autoruiten
kapotgeslagen

Klad
De bond schrijft aan de gemeente-
raad dat de kermis in Heerlen enke-
le jaren geleden een goede naam
had. Maar dat daarin de klad is ge-
komen toen het raadhuisplein als
kennisterrein kwam te vervallen.

„De alternatieve lokaties Emma-
plein, Kerkplein en later DSM-plein
aan de Saroleastraat bleken voor
het publiek minder aantrekkelijk te
zijn dan het Raadhuisplein", menen
de kennishouders.

Alleen voor
wrakken uit
Voerendaal Veel solisten

naar Doenrade

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - Onbekenden
hebben midden deze week een ra-
dio-cassette gestolen uit een auto
die geparkeerd stond langs de Col-
monterweg in Übachsberg. Van de
auto werden drieruiten ingeslagen.
Vandaar dat de politie in Voeren-
daal hoopt op een tip van getuigen
die mogelijk iets gehoord hebben.
Rond het tijdstip van de inbraak,
tussen 21.00 en 22.00 uur, stonden
veel auto's geparkeerd langs de
■voetbalvelden van Übachsberg. In
de gemeente Voerendaal worden de
laatste tijd steeds meer auto's open-
gebroken. De politie verzoekt even-
tuele getuigen contact met haar op
te nemen: 5753500

voor autowrakken. Van de
firma wordt niet meer ver-
langd dan het noteren van
de aangesleepte 'blikken ka-
davers. Daarvoor krijgt
Van Dongen een vergoeding
van 75 gulden. Het is de be-
doeling dat de ingeleverde
wrakken uiteindelijk wor-
den overgebracht naar de
'Weggebekker' in Heerlen,
waar ze staalhard worden
verkreukeld.
Met het inleverterrein re-
kent het college erop dat
autowrakken in Voeren-
daal doelmatig worden ver-
werkt. Ook in tijden waarin
de handelflauw is.

Foto: DRIES LINSSEN

" Bij Van Dongen aan Ter-
veurt in Voerendaal kun-
nen, indien de raad er ko-
mende maandagavond mee
instemt, voortaan auto-
wrakken worden gepar-
keerd op hun weg naar ver-
pulvering.
Echter, alleen wrakken uit
de gemeente Voerendaal
zijn welkom. Want bij Van
Dongen huurt de gemeente
Voerendaal 200 vierkante

' meter als inleverterrein J Naam:
_________ —- J _*MiJAW_-%_—mW^^

| Poste. +P^ts: — ~~— ___ | **-» +* ém_^^_^^Y/
\ rrs==^-—— W^_\_V\^mé
| £atis en wenst daarna _Mnd If. f T^ J/^WI n een abonnement met automatische betai, p. UmblUQST^blad^
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DOENRADE - In het streektrefcen-
trum te Doenrade wordt zaterdag en
zondag het jaarlijkse solistencon-
cours van de muziekfederatie 'De
Onderbanken' gehouden. Hieraan
nemen solisten deel die afkomstig
zijn van de volgende verenigingen.
Harmonie De Nederlanden (Am-
stenrade), harmonie St. Caecilia
(Bingelrade), fanfare St. Caecilia
(Doenrade), fanfare St. Donatus
(Grijzengrubben), fanfare St. Caeci-
lia (Jabeek), fanfare St. Joseph
(Merkelbeek), fanfare Juliana (Mun-
stergeleen), harmonie St. Bavo
(Nuth), harmonie St. Gerlachus
(Oirsbeek), fanfare St. Caecilia
(Puth), fanfare St. Caecilia (Schin-
nen), harmonie St. Caecilia (Schin-
veld), fanfare St. Lambertus (Schin-
veld), harmonie St. Servatius (Vaes-
rade) en fanfare St. Caecilia uit Wij-
nandsrade. Gedurende de twee da-
gen zullen meer dan honderd solis-
ten in aktie komen. Als juryleden
fungeren P. Stalmeier en L. Pust-
jens.

HEERLEN - Er is grote onenigheid ontstaan binnen de coalitie
van CDA en PvdA in Heerlen over het voorstel tot aankoop van
twee flats en hetwinkelcentrum in Vrieheide van CDA-wethouder
Hub Savelsbergh. Een inderhaast bijeengeroepen vergadering gis-
teravond in het Heerlense gemeentehuis van kopstukken van bei-
de partijen heeft niet tot overeenstemming geleid.

Van onze verslaggever

den in het Singalees opgesteld,
een taal die de meeste Tamils
niet kunnen lezenen jekrijgt ook
geen baan meer bij de ovei'heid
als je die taal niet machtig bent.
Tot slot gaan de verschillende
partijen elkaarnu ook te lijf." Het
woord 'veiligheid' wil Janssen
dan ook nauwelijks in de mond
nemen.

Mijnsteen verstoort
groei baby's niet

Wetenschappelijk onderzoek in ZeswegenTamil Sathasivam
eindelijk 'thuis'

gering valt het in Sri Lanka alle-
maal wel mee. In de Ontmoeting op Zaterdag

een interview met Moorthy Sa-
thasivam, de Tamil die blijven
mag.

KERKRADE - Moorthy Sathasi-
vam, de enigeTamil in Kerkrade,
mag blijven. Na vijfjaar procede-
ren is de twijfel verdwenen. Sa-
thasivam is een van de 55 Tamils
die zijn neergestreken in de
Oostelijk Zuid-Limburg. Veertig
van hen leven tussen hoop en
vrees. Ze doorlopen de ellenlan-
ge procedure van asielaanvrage
via afwijzing en hoger beroep
naar de volgende afwijzing enzo-
voorts. Voortdurend dreigt het
risico teruggestuurd te worden.
Maar volgens de Nederlandsere-

Martin Janssen van het Missio-
nair Centrum ziet dat anders:
„Staatssecretaris Korte-Van He-
mel krijgt haar informatievan de

Nederlandse ambassade in Co-
lombo. Dat is echt nauwelijks se-
rieus te nemen. De situatie is in-
gewikkelder danooit. De Indiase
vredesmacht heeft duizenden
Tamils vermoord op zoek naar
wapens. Processen-verbaal wor-

is naar voren gekomen dat het wo-
nen op mijnsteen geen nadelige ef-
fecten heeft op de groei van zuige-
lingen. De Wetenschapwinkel.ver-
richtte dit onderzoek . naar aanlei-
ding van eerder geconstateerde bo-
demvervuilingen in de Heerlense
woonwijk Zeswegen, gebouwd op
de voormalige steenberg van de
Oranje Nassau-mijn I.

HEERLEN - Uit onderzoek door de
Wetenschapswinkel van de Rijks-
universiteit Limburg in Maastricht

De onderzoeksresultaten uit de
mijnsteenwijk Zeswegen werden
vergeleken met de groeigegevens
van baby's uit de (mijsteenloze)
wijk Meezenbroek, ook in Heerlen
Na statistische bewerking bleken ei
geen wezenlijke verschillen tussen
de groei van de kinderen uit de bei-
de wijken te bestaan. „De ouders in
Zeswegen hoeven dus niet bang te
zijn voor remmende invloeden op
de groei van hun kinderen," conclu-
deert de Wetenschapswinkel in het
rapport.

PvdA oneens met voorstel over aankoop flats en winkelcentrum

Onenigheid over Vrieheide

Van onze verslaggever
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RESTANTEN
VLOERTEGELS

Div. partijen groot en klein, in
verschillende kleuren en maten

metkortingen t0t40%.
10 x 10 cm keukentegels, meer

dan 60 soorten uit voorraad

fOQ 50
vanaf I VW) per m 2

g[ü]@BEÉlö]Hlk]
Laanderstraat 47, Heerlen, tel.: 045-715544

Daar zijn wi| alweer met onze alombekende

INRUILACTIE
Uw gebruikte meubelen zi|n geld waard U wordt vri|bli|vend gehaald

Eventueel gemakkelijke betalingsvoorwaarden

MOONEN B.V.
Meubelfabriek en Woninginrichting

Houtstraat 24. Klimmen, tel. 04405-1204_m_m_mmÊÊmmÊ^—^^^m^^^m^m^m^m^m^m^mmmmWm_m_m_ m_mm

Bij geen van deze criteria kwamen
verschillen op de proppen, die aan-
leiding geven tot ongerustheid, al-
dus de onderzoekers Roede, Gerrit-
sen, Sprenger en Brueren van de
Wetenschapswinkel.

Onderzoek
In totaliteit werden tijdens het on-
derzoek 48 jongens en 58 meisjes,
voornamelijk geboren tussen mei
1986 en juni 1987, uit beide wijken
"onderzocht. Daarbij werd vooral ge-
keken naar lengte, gewicht en
hoofdomtrek.

Vrije School
Heerlen komt

in Aarveld

geheel verschimmeld. Mo-
p dat een project in zit voor

de vele hobbyclubs inf^rpe.
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HARTELIJK
GEFELICITEERD
opa en oma

Vromen
van Bianca. Menno,

Nadia,
Ingrid. Susan, Bart,

147600 Nicolle.

MARTIN
wordt 30!
Telefonisch
feliciteren

045-323667

40jaar
getouwd

TINY MARTENS
en

JAN SCHIPHORST

Proficiat van
kinderen en

kleinkinderen

f
Nooit klagend, nooit vragend
zijn lasten in stilte dragend
zijn handen hebben voor oris gewerkt
zijn hart heeft voor ons geklopt
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat, na een
kortstondig ziek-zrjn, toch nog onverwacht van ons
is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der en schoonvader

Antoon Vercouteren
echtgenoot van

Helena Steenbakkers
voorzien van de h.h. sacramenten, op de leeftijd
van 68 jaar.

Kerkrade: Helena Vercouteren-Steenbakkers
Kerkrade: Ria en Wiel Görtzen-Vercouteren. Kerkrade: Gijs en Gerda Vercouteren-Buck

Familie Vercouteren
Familie Steenbakkers

" 6461 HR Kerkrade, 24 februari 1989
Holzstraat 70

-De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 1 maart om 11.00 uur in deparochiekerk
van de H. Catharina te Holz-Kerkrade, waarna om
12.30 uur de crematieplechtigheid is in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Avondmis dinsdag om 18.30 uur in voornoemde
kerk.
Antoon is opgebaard in de rouwkapel op het ter-
rein van de Lückerheidekliniek te Chevremont-
Kerkrade, alwaar dagelijks bezoekgelegenheid is
van 18.00 tot 19.30 uur.
Wilt u. indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij haar moeten
missen, delen wij u mede, dat toch nog onver-
wacht, in de leeftijd van 66 jaar, is overleden, voor-
zien van het h. sacrament der zieken, mijn lieve
vrouw, zorgzame moeder, schoonmoeder, onze
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Corrie Fiege
echtgenote van

Frans Hendriks
Wij bevelen haar in uw gebed aan.
Kerkrade (Vink): F. Hendriks
Kerkrade (Vink): Sjef Hendriks

Gertie Hendriks-Finken
Frank en Katja
Familie Fiege
Familie Hendriks

6464 GG Kerkrade, 23 februari 1989
-St.-Pieterstraat 269
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden

■^op dinsdag 28 februari as. om 11.00 uur in de paro-
-1 chiekerk van St.-Petrus Maria ten Hemelopneming
'te Chèvremont-Kerkrade, waarna aansluitend de,
.begrafenis op de begraafplaats aldaar.
■ Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
".schriftelijk condoleren.
[-Avondmis ter intentie van onze dierbare overlede-
-ne. maandag 27 februari as. om 19.0Puur in voor-
| "noemde parochiekerk.
'„Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
5-tuarium, St.-Pieterstraat 145 te Chèvremont-Kerk-
Mfade, dagelijks van 18.00 uur tot 19.30 uur.
£Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge- I
Klieven deze annonce als zodanig te willen beschou- IE I
* ■

Wegens sterfgeval is de
: rijwielzaak Hendriks-Fiege

en

kousen-speciaalzaak
Gertie Hendriks

dinsdag 28 februari de gehele dag gesloten.

t
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is in de leef-

tijd van 80 jaarvan ons heengegaan, voorzien van
de h. sacramenten, onze dierbare moeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Cornelia Beckers
echtgenote van wijlen

Leo Driessen
Elsloo: Chris Driessen

Jessie Driessen-Lemmens
Léon en Sonja
Raymond
Louis Driessen
Annie Driessen-Stassen
Anique en Luc
Léon Driessen
Geraldine Driessen-Wouters
Maurice
Familie Beckers
Familie Driessen

Stem, 23 februari 1989
Bejaardencentrum de Moutheuvel
.Corr.adres: Heirstraat 16, 6181 HM Elsloo
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begra-
fenis zal plaatsvinden op maandag 27 februari om
"10.30 Uur in de Manakerk te Elsloo.
Zondagmorgen as. tijdens de h.mis om 10.00uur, in
bejaardencentrum de Moutheuvel te Stem, zal zij
bijzonder herdacht worden.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo. Bezoek dagelijks van 19.15 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

T
Met grote droefheid geven wij u kennis dat, na een
langdurige ziekte, uit ons midden werd weggeno-
men, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Maria Helena Veltrop
weduwe van

Johannes Lambertus Geurts
in de leeftijd van 68 jaaren voorzien van het h. olie-
sel.

Brunssum: Margaretha en Leo
Meevers Scholte-Geurts
Desire en Sandrina

Brunssum: Ger Geurts
Ede: Jos en Ingrid

Geurts-Barra
Wesley, Kevin en Dane
Familie Veltrop
Familie Geurts

6445 BB Brunssum, 24 februari 1989
Const. Huygensstraat 41
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen dagelijks in het mortuarium van het zieken-
huis te Brunssum van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake maandag om 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
In de parochiekerk van de H. Familie op de Lange-
berg te Brunssum, zal de plechtige uitvaartdienst
worden gehouden op dinsdag 28 februari om 11.00
uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.-k.
kerkhof te Rumpen-Brunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Rust nu maar uit
Je hebt je strijd gestreden
Je hebt het dapper gedaan
Niemand weet hoeveel je hebt geleden
Niemand weet hoeveel je hebt doorstaan
Rust nu maar uit.

Na en geduldig gedragen lijden heeft de Here van
ons weggenomen, op zijn tijd mijn lieve vader,
grootvader, onze broer, oom en neef

Hendrik Schuitemaker
in de ouderdom van 70 jaar

In dankbare herinnering:
G. Schuitemaker
Danny
Fam. Schuitemaker
Fam. Tamse
Fam. v. Leeuwen

Sittard, 23 februari 1989
Huize Juliana: Elis. v. Barstraat 219
Corr.adres: G. Schuitemaker, Vonderstraat 49,
6365 CR Schinnen
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
maandag 27 februari a.s. om 14.00 uur in de aula
van het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te
Geleen, geleid door de weleerwaarde heer ds. W.
Bischop.
Samenkomst en gelegenheidtot schriftelijk condo-
leren in voornoemde aula vanaf 13.30 uur.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het ziekenhuis te Sittard.
Bezoek dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij. die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte beschouwen.

I t
Dankbaar voor het vele goede dat zij tijdens haar
leven heeft gegeven, hebben wij afscheid moeten
nemen van onze moeder, schoonmoeder, groot-
moeder, overgrootmoeder, zus en nicht

Francisca Josepha
de Rooij

weduwe van

Josef Statucki
Zij was 64 jaar.

Heerlen: A.V.J. Statucki
en kinderen
A.H.J. Statucki
en kinderen
J.R. Statucki
en kinderen
Familie De Rooij
Familie Statucki

De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begra-
fenis zal plaatsvinden op maandag 27 februari om
11.00 uur in de Eligiuskerk te Schinveld.
De avondwake vindt plaats in bovengenoemde
kerk op zaterdag om 18.45 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamervan
begrafenis onderneming Heerlen e.0., voorheen
Crombach, Groene Boord te Heerlen.
Bezoekuur zondag van 18.30tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I t
Na een liefdevol leven, getekend door eenvoud,
goedheid en zorgzaamheid, namen wij afscheid
van mijn lieve vader, onze schoonvader, opa, broer,
zwager en oom

Nico van Dieten
weduwnaar van

Christina Pijls
Hij overleed op 93-jarige leeftijd, gesterkt door het
h. sacrament der zieken in hetDe Weverziekenhuis
te Heerlen.

Heerlen: E. van Dieten-Tummers
en kinderen

Meerssen: M. van Dieten-Jeuken
Heerlen: W. van Dieten

H. van Dieten-Peeters
en kinderen

Heerlen: T. Urlings
Familie Van Dieten
Familie Pijls

23 februari 1989
Bejaardenhuis Douvenrade
Corr.adres: Verschuurstraat 57, 6415 EW Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op dinsdag 28 februari 1989 om 11.00 uur in de
parochiekerk St. Franciscus van Assisië aan de
Laanderstraat te Heerlen, waarna aansluitend be-
grafenis op de algemene begraafplaats aan de
Akerstraat.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.40
uur achter in de kerk.
De overledene wordt herdacht maandag 27 februa-
ri as. om 18.30 uur tijdens de vigiliedienst in deka-
pel van Huize Douvenrade.
Vader is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30 te
Heerlen, ingang St. Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks
van 19.30 tot 20.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zij ons ge-
durende haar leven heeft omringd, delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd van 89 jaar,
onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder en tante

0

Antoinette Hardij
weduwe van

Frans Kamps
In dankbare herinnering: j 0

Sittard: Kamps
Maurice, Ineke

Sittard: Ton Kamps
Marisa Kamps-Cristofoli

Sittard: Liliane en Stef
Natalie, Tomasz

Tilburg: Franco en Jozé
Familie Hardij
Familie Kamps

23 februari 1989
Steenweg 19, 6131 BB Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis zal plaatshebben
op maandag 27 februari a.s. om 11.00 uur in de dekenale kerk van de H.
Petrus (grote kerk) te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.40 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de avond-
mis van zondag 26 februari a.s. om 17.30 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

I f
Moeder is vanmiddag thuis gestorven, na een geduldig gedragen lijden.
Vol stilte heelt zij temidden van haar gezin afscheid genomen van het le-
ven, na liefdevol door haai- kinderen te zijn verzorgd.

Johanna Wilhelmina
Maria Hubertina

Schreurs
weduwe van

Willem Hubertus Roosen
Zij overleed, gesterkt door de h.h. sacramenten, op de leeftijd van 73 jaar.

1kei len: Jan Roosen
Landgraaf: Mieke Körver-Roosen

André Körver
Michel en Petra

Heerlen: Fieny Roosen
Heerlen: Els Maassen-Roosen

Eed Maas.scn
Heerlen: Willy Roosen
Heerlen: Karin Roosen

Familie Schreurs
Familie Roosen

23 februari 1989
Benzeniaderweg 201. 6417 SN Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op woensdag 1 maart as.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de 11. Moeder Anna te Bckkervcld-
Heerlen. waarna aansluitend begrafenis op de algemene begraafplaats te
Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in de kerk vanaf 10.40
uur.
Avondwake dinsdag 28 februari om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum v/h Crom-
bach, Oliemolenstraat 30. Heerlen (ingang St.-Anloniusweg): gelegenheid
tol afscheid nemen aldaai'. zaterdag, zondag en maandag van 15.00 lo.t
15.30 uur en dinsdag van 19.30tot 20.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.I

I f
Terwijl wij wisten dat dit te gebeuren stond, is na een moedig gedragen lij-
den, voorzien van het h. sacrament der zieken, toch rustig ingeslapen, in
de leeftijd van 78 jaar, onze lieve en zorgzame vader, schoonvader, opa,
overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

Antoon Jozef Boss
weduwnaar van

Anna Margaretha Sijstermans
In dankbare herinnering

Kerkrade: J.M. Boss
F. Boss-Pötgens
Ton, Bertie en kinderen
Jan

Kerkrade: C.1.1. Lambrichts-Boss
C.G. Lambrichts
Roger en Henriette

Hulsberg: M. Frissen-Boss
P.M.E. Frissen
Ramon en Marianne
Miguel, Nicole
Familie Boss
Familie Sijstermans

Kerkrade, 24 februari 1989,Kloosterbosstraat 60
Corr.adres: Burg. Savelberglaan 161, 6461 GN Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op woensdag 1
maart as. om 11.00 uur in de parochiekerk St.-Petrus Maria ten Hemelop-
neming te Chevremont, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de be-
graafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Vader wordt bijzonder herdacht in de avondmis van dinsdag 28 februari
om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmortuarium, St.-Pieter-
straat 145 te Chevremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

_____________________—_■

t Dennis Ettema, 18 jaar
zoon van Very en Joop

Ettema-Dirks, De Kaanjel
2, 6049 KT Herten. De ere
matieplechtigheid heeft ir
besloten kring plaatsge
vonden.

Enige en algemene kennisgeving
Na een werkzaam en liefdevol leven, overleed heden, geheel onverwa< _!
mijn lieve man, onze vader en opa, op de leeftijd van 73 jaar

Erich Wagner sr. f
echtgenoot van i

M.B.J. Leunissen
In dankbare herinnering:

Heerlen: M.B.J. Wagner-Leunissen 'Maria lrr
Eerich, Lies
Guido lg
Familie Wagner
Familie Leunissen a>

6415 AH Heerlen, 24 februari 1989 2
Schaesbergerweg 38 htDe crematie zal plaatsvinden in besloten familiekring op dinsdag 28
bruari as. in het crematorium te Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium. rv
Vader is opgebaard in het mortuarium van het De Weverziekenhuis j
Heerlen; bezoekuur dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.

o,

Wegens een sterfgeval is ons bedrijf k
dinsdag 28 febrauri as. de gehele dag gesloten :li

Electro Wagner B.V. ?
Heerlen !

___________________________________________________,__«______»«<'i

i "{
Heden ontvingen wij het droeve bericht van het plotselinge overlijd^
van onze onvergetelijke oud-directeur, de heer

E.G. Wagner !
Hij zal steeds in onze herinnering blijven voortleven.

Personeel Electro Wagner B.V. Heerlen
I *>,

Haar leven in vrede voltooid, is, temidden van haar dierbaren, naar ha
Heer gegaan

Anna Maria MourmanS
echtgenote van wijlen

Pieter Joannes Hubertus Brouwers
Zij overleed, kort na de gezegende leeftijd van 105 jaar te hebbenberei"1gesterkt door het h. sacrament van de zieken.

Haar gedenkend in dankbaarheid als onze
moeder, schoonmoeder, grootmoeder,
overgrootmoeder en tante
Pierre Brouwers
Jeannette Brouwers-Dreessen
Mia Huyts-Brouwers
Pierre Huyts
en al haarklein- en achterkleinkinderen
Familie Mourmans
Familie Brouwers

6231 JZ Meerssen, 23 februari 1989
Bejaardencentrum Beukeloord, Gasthuisplantsoen 1
Corr.adres: Oude Akerstraat 22, 6268 ND Bemelen
De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden op dinsdag 28 '"bruari as. om 14.00uur in deparochiekerk van St.-Laurentius te Bemetë'
waarna bijzetting in het familiegraf op het r.-k. kerkhof aldaar.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen condoleren.
Vooravondviering maandag 27 februari om 19.00 uur in voornoemde y
rochiekerk.
Bezoek uitvaartcentrum Bovens, Gerard Walravenstraat 65, Heer-Ma*
tricht, dagelijks van 18.00 tot 20.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gel
ven deze annonce als zodanig te beschouwen.

-m\
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, in de Ha":
boskliniek, voorzien van het h. sacrament der zieken, *______ ______ de leeftijd van 87 jaar, mijn dierbare echtgenoot, o^
goede en zorgzame vader, schoonvader, lieve opa, bro6'
schoonbroer en oom

Johannes Peter
Jozef van Loo
echtgenoot van

Wilhelmina Theodora
Peeters
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: W.Th. van Loo-Peeters

Heerlen: Mia Berlage-van Loo
Emile Berlage
Désirée
Maurice

Roermond: Paula Bongaerts-van Loo
Hub. Bongaerts
Gaston
Familie Van Loo
Familie Peeters

6467 CB Kerkrade, 23 februari 1989
Callistusstraat 53

ofDe plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden x
woensdag 1 maart as. om 10.30 uur in de parochiek 6.,
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Terwinselen, Wa
na aansluitend crematie in het crematorium te Heerle^■ Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar gelegenheid
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur. r,Dinsdag tijdens de avondmisvan 19.00uur wordt de o^
ledene bijzonder, herdacht. n
Op wens van de overledene zal de crematie in besloten
miliekring plaatsvinden.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
Lückerheidekliniek; bezoekuren van 18.00tot 19.30 Uu
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, geliev
deze annonce als zodanig te beschouwen.

1

Diepbedroefd, maar intens dankbaarvoor alles wat
zij voor ons heeft betekend, hebben wij geheel on-
verwacht afscheid moeten nemen van onze zorgza-
me mam en lieve oma

Alda Steijvers
weduwe van

Harry Boeken
Zij overleed op 75-jarige leeftijd.

Susteren: Elly en Ton
Hans, Ilse, Marijke

Ede: Louis en Riet
Mare, Ron

Nijmegen: Marijke en Francois
Vera, Joep

15 februari 1989
Maaseikerweg 10, 6116 JP Dieteren-Susteren
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, wordt gehouden op dinsdag 28 februari
om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Stefanus
te Dicteren.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleance vanaf 10.30 uur.
Maandag 27 februari om 19.00 uur herdenking in de
avondmis in voornoemde kerk.

I t
Lucia Weis

geboren 30 augustus 1898 te Niederprüm
is op 20 februari in Agenetenberg te Sittard heel stil
over de grens van dit leven heen gegaan.
Zij voedde ons lichaam en onze geest. Zij gaf ons
licht, wijsheid en liefde. Daar zijn wij haar dank-
baar voor.

Guus en Armelies
Vlodrop, 23 februari 1989
Guus en Armelies Janssen-Neurdenburg
Ortjensveldweg 9, 6063 NK Vlodrop

1

I "
Op 20 februari is in de leeftijd van 85 jaarv»
heengegaan, onze lieve zus

Catharina Maria
Schillings

Kerkrade: J. Schillings
A. Schillings

6461 AL Kerkrade, 20 februari 1989
Wijngracht 70 ,
De eucharistieviering in de kapel van de f .
heidekliniek en de begrafenis op de algerne
graafplaats Hambos, hebben op wens in al'
plaatsgevonden op vrijdag 24 februari 1989-
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Curopa Cup-trip luurt een week
Vervolg van pagina 1
Kerkradenaren hebben

lrn een week uitgetrokken
j^rde Europa Cup-trip, „want'gende week moeten wij I*r present zijn bij Roda- I
jjx". De heenreis (treinkosten I
' D-Mark per persoon) is tot Ifle puntjes voorbereid, maarnier de terugreis staat nog
J heel groot vraagteken. „Dat
*ten wij ter plekke uitzoe-n- Een hotel in Sofia hebben
] ti'ouwens ook nog niet".

I de visum-aanvraag werd het
0tHuurlijke drietal onaange-am verrast, door het feit dat
Per man honderd guldenJasten omwisselen in een*ket tegoedbonnen.,hmeetz: „Daar zit van alles[: Bonnen voor maaltijden.

*'s, maar ookvoor vijftien li-benzine. En daar hebben wij
''üurlijk geen fluit aan".
1 . I

irecteurkoopt elangen Muva
Van onze verslaggever

"|°LEN - De Heerlense wens-
Muva Greetings

* gisteren in Nederlandse han-
Seraakt. De Amerikaanse eige-
Arnerican Greetings verkochtj^delen aan Muva-directeur H.r°eks en het in dezelfde bran-
opererende bedrijf Spanjers-

°,ri Alphen aan de Rijn.

°vername van Muva in Heerlen
fteen gevolgen hebben voor de
'Jfsvoering en de werkgelegen-
hßij het op het industrieterrein;?e'tel in Heerlen gevestigde be-
werken ongeveer 100 mensen.a had vorig jaar een omzet van27 miljoen gulden..cteur Robroeks en branchege-

i. Spanjersberg konden Muva'■nemen, omdat de Amerikaanse
laar American Greetings de
.°Pese markt anders gaat bena-n- Het bedrijf wil zijn produk-
.voortaan hier in licentie laten
Iaardigen door zelfstandige be-|Ven.

Limburgs oudste
overleden

- Nog maar enkele da-t>a de viering van haar 105de
is in bejaardentehuis
te Meerssen mevrouw,- Brouwers-Moermans overle-

j^ij stierf donderdagavond om-
ps zeven uur. Mevrouw Brou-

was Limburgs oudste inwo-

"/ s^(ADVERTENTIE)

4 Kela woninkrijk
showroom

_\
5 e Chesterfields exclusief

uitEngeland, tax-free
buying possible

'e< van Heugten tapijttegels.„ rechtstreeks van fabriek.
jJn zaterdags geopendvan 1 0.00'°t 16 00 u o! na telefonische

u afspraak.
°ensbroek. Kouvenderstraat 136.

Telefoon 045-222947.. Exclusief voor Limburg.

Specialisten in
*°nweringen, rolluiken

8^n vertikale lamellen.
akiJ,=Voor PriJS-opgave /. ,

\>fl|b,„ven(j j-Pr,maSe^rn,a9e-boeken *---—_

n^=l BORN De Mortel 6a.V_J|i (Industrieterrein Sluisweg),
Te1.04498-54776
1

Nog steeds wantrouwen tegen vakbonden

Specialisten solidair
met actie van VVIO
Van onze verslaggeefster

HEERLEN - De Limburgse
specialisten zullen zich waar-
schijnlijk solidair verklaren
met de actievoerende ver-
pleegkundigen en verzorgen-
den, verenigd in de VVIO. Het
bestuur van de Limburgse
specialistenvereniging heeft
de VVIO kenbaar gemaakt
achter de actie te staan en 'iets
te willen doen' op de actiedag.
De specialistenvereniging
moet dit echter eerst nog door-
spreken met haar achterban.

Dit hebben B. van Hout en N.
Sporck van deLimburgse VVIO-ac-
tiegroep meegedeeld. De actiedag
wordt 15 maart gehouden in Maas-
tricht en is bedoeld voor iedereen
die in de beroepsgroep werkt van
kruiswerk en bejaardenwerk tot zie-
kenhuis.

Vakbonden
Volgens Van Hout en Sporck staat
de VVIO nog steeds wantrouwend
tegenover de vakbonden CFO en
AbvaKabo. Er worden vraagtekens
gezet bij het snelle omslaan van de
vakbonden wat de looneis betreft.
De VVIO vraagt zich af of de bon-
den zich wel sterk zullen maken
voor een loonruimte van 5 procent.
„En zullen ze zich nu ook inzetten
voor andere beroepsgroepen, zoals
het onderwijs, die qua salariëring
ook ver achterliggen op het bedrijfs-
leven," aldus Van Hout.

Een derde overweging is de politie-
ke gebondenheid van de vakbon-
den. „De politiek heeft aan het
VVIO duidelijk gemaakt dat onze
eis niet reëel is. Hoeveel kans is er
dan dat de vakbonden werkelijk
iets voor ons zullen doen?" stelt Van
.Hout. De belangenvereniging NMV
die zich solidair heeft verklaard met
de acties van VVIO is slechts geno-
digde bij de CAO-onderhandelin-
gen zodat de kans dat deze vereni-
ging een loonsverhoging van 5 pro-
cent erdoor kan drukken vrij klein
is, meent Van Hout.

" Prins Maurice (links) van Kerkrade en prins Charles (rechts) van Heerlen.
Foto's: DRIES LINSSEN

Deken mr. P. Dahmen ziel liever serieuze acties

Advocaten bekender
dan prins carnaval

Van onze verslaggever
HEERLEN - De deken van de Orde
van Advocaten in het arrondisse-
ment Maastricht, Mr. P. Dahmen
reageert nogal laconiek op het recla-
me-aspect dat de advocaten Lüc-
kers uit Heerlen en Sijben uit Kerk-
rade hebben gezien in het feit dat ze
carnvalsprins waren in hun woon-
plaats. „De verordening op publici-
teit voor advocaten is ruimer gewor-
den. Als men zich aan de spelregels
houdt is er niets aan de hand. Bal-
pennen uitdelen tijdens een carna-
valsoptocht mag, dus daar kan ik
niets over zeggen," aldus Dahmen.
Hij laat echter wel doorschemeren
als privé-advocaat het optreden van
de beide 'prinsen' niet al te zeer te
waarderen.

Advocaat mr. Charles Luckers fun-
geerde als prins Charles I tijdens de
carnavalsdagen te Heerlen. In het
NRC/Handelsblad van eergisteren
zegt hij dat zijn naamsbekendheid
nadien explosief is gestegen. Ook
prins Maurice van Kerkrade, in het
normale leven eveneens advocaat
heeft volgens NRC, klanten overge-
houden aan zijn prinsenoptreden.

Tijdens de optocht strooide hij bal-
pennen uit met zijn naam erop. De
eerste klant met een balpen zou al
binnen zijn.

Opzei
„Ik weet niet of het uitstrooien van
balpennen voldoet aan de opzet om

de reclamemogelijkheden voor ad-
vocaten te vergroten. Die opzet was
om het publiek meer duidelijkheid
te verschaffen over wat advocaten
doen en waarvoor men zich tot hen
kan wenden. Ik hoop dat in het zui-
den wat meer activiteiten ontwik-
keld worden in de richting van dat
duidelijk maken van de taak van de
advocaten. De gezamenlijke advo-
caten in het arrondissement Maas-
tricht zijn daar mee bezig. Wij willen
een reclame-campagne opzetten om
aan de bevolking duidelijk te ma-
ken wanneer men een advocaat kan
inschakelen en wat men er dan aan
heeft," zegt Dahmen.

Of een advocaat er baat bij heeft op
te treden als prins carnaval weet hij
niet. „Ik weet niet of mensen naar
een bepaalde advocaat toegaan om-
dat hij prins carnval is geweest. An-
derzijds kan ik me wel voorstellen
dat hij als prins meer contacten op-
doet. Dat was voorheen toen er nog
strengere regels van kracht waren
echter ook al zo. Wat dat betreft is er
dus niets nieuws onder de zon."

Dode mus.
Minister De Korte (Economi-
sche Zaken) heeft gepro-
beerd Limburg blij te maker
met een dode mus. Anders
kan zijn suggestie om PNL-
geld te gebruiken voor hel
opvijzelen van het investe-
ringsklimaat in Zuid-Limburg
niet worden gezien. Als eco-
noom moet De Korte toch
weten dat je een gulden niel

twee keer kunt uitgeven. Efi als dat geld wordt gebruikt om bedrij-
ven te paaien, kan het dus niet meer besteed worden aan zaken
waarvoor de PNL-pot werkelijk is bestemd: verbetering van de in-
frastructuur in de meest brede betekenis van het woord en scho-
ling. En wat dat betreft valt er in Limburg nog het een en ander te
doen. Dat geld kan domweg niet gemist worden. Op een enkel
Kamerlid na heeft men in Limburg gelukkig ook snel ingezien dat
men met die 'handreiking', zoals De Korte het zelf noemt, niets op-
schiet. Limburg is alleen gebaat met 'handje contantje': extra geld
om de concurrentiestrijd met hetaangrenzende buitenland niet de- 'finitief te verliezen.

F.S.v _;
Gijzeling kan jaar duren

Vervolg van pagina 1
Mr Pfeil was gisteren niet bereikbaar. Zijn kantoorgenoot mr Goumant
noemde het een harde maatregel om iemand te dwingen iets te bewijzeit
wat hij eigenlijk niet kan.

"
Een door de rechter bevolen gijzeling kan maximaal een jaar duren. De
kosten komen geheel voor rekening van de eiser.

Masson verbleef al eerder in de cel. Tijdens het vooronderzoek in zijn zaait
bracht hij negen maanden door in het huis van bewaring te Maastricht. !

Kerkuilen weg
uit gevarenzone
Van onze verslaggeefster

ROERMOND - De kerkuil lijkt
te worden gered van de onder-
gang. In Nederland is deze be-
dreigde vogel voor het eerst in
tien jaarweer sterk in aantal toe-
genomen. In Limburg*begint het
aantal broedparen lichtjes te stij-
gen. Voor dit jaar verwacht L.
Heijkers, coördinator kerkuilon-
derzoek Limburg ook een toena-
me.
In 1988 waren er vierhonderd pa-
ren kerkuilen in Nederland, hon-
derd meer danin het jaarervoor.
In deze provincie telden de vrij-
willigers van het kerkuilenon-
derzoek vorig jaar ongeveer 22
tot 23 broedparen. Dat zijn er re-
latief weinig. De meeste kerkui-
len komen voor in de noordelijke
provinciesFriesland en Drenthe.

De kerkuil is een van de bedreig-
de en karakteristieke vogels van

Nederland en een van de eerste ;
vogels waarvoor Vogelbescher-
ming een beschermingsplan
heeft ontwikkeld.

Vogelbescherming is woensdag""
gestart met de eerste fase van het ,
beschermingsplan, een landelij- .
ke informatiecampagne onder "boeren en landeigenaren. Hier- '■voor is een specialekerkuilenfol- ,
der gemaakt. Om de kerkuil echt <uit de gevarenzone te halen, 'moeten de komende jaren ook 'kleine landschapselementen als .
houtsingels en ruige bermen
worden aangelegd en onderhou- 'den. Kerkuilen zijn gebaat bij 'een kleinschalig landschap.
Heijkers noemt de regio Bou- 'koul/Swalmen als goed voor- ,
beeld van zon gebied. Vogelbe- <
scherming looft ook al jaren een 'premie van 25 gulden uit voor ]
ieder geslaagd broedgevalvan de i
kerkuil.

ABP wil af van werkzaamdheden WUV
Geen gedwongen ontslagen

Van onze verslaggever
HEERLEN -Het eventueelafstoten
door het Algemeen Burgelijk Pen-
sioenfonds van de werkzaamheden
in het kader van deWet Uitkeringen
Vervolgingsslachtoffers (WUV) zal
niet tot gedwongen ontslagen lei-
den. Er zijn zon 300 ambtenaren
(260 hele banen) die zich - voorna-
melijk in Zoetermeer en Diemen -bezighouden met de WUV-pensioe-
nen. Die ambtenaren zullen over-
gaan naar die instantie die zich na
het afhaken van het ABP met die
werkzaamheden zal bezighouden.
In 1983, zo meldt een woordvoerder
van het pensioenfonds, hebben wij
ook de mensen 'overgenomen' van
de Uitkeringsraad en de stichting
'40-45 die tot dan toe diewerkzaam-
heden uitvoerden."

In 1983 nam het ABP op aandringen
van deTweedeKamer de uitvoering
van de WUV over van de Stichting
'40-45 en de Uitkeringsraad. Dit ge-
beurde nadat door enorme achter-
standen bij de financiële afwikke-
ling van de pensioenen, gebleken
was dat deze instanties het werk
niet aankonden.

voorzien. Zo is het nagaan van de
pensioenrechten vaak een moei-
zaam karwei. De afgelopen jaren
heeft het ABP dan ook jaarlijkseen
miljoenenbedrag extra gedecla-
reerd en betaald gekregen.

Onderhandeld
De afgelopen tijd is onderhandeld
tussen het ministerie van WVC en
het ABP over een verlenging van
het 'WUV-contract'. Brinkman
heeft laten weten dat in de toekomst
de extra kosten boven de 22,5 mil-
joen niet meer gedeclareerd mogen
worden.

Het ABP is van mening dat bij dat
bedrag het pensioenfonds er per
jaar miljoenen guldens bij gaat in-
schieten en heeft daarom WVC aan-
geraden de uitvoering van de WUV
over te hevelen naar de Uitkerings-
raad of een andere instantie. Het
ABP laat wel weten dat zolang er
hierover geen besluit is genomen de
werkzaamheden gewoon worden
voortgezet. Geruchten die gisteren
de ronde deden dat het ABP met on-

middellijke ingang de werkzaamhe-
den wilde staken werden door de
ABP-woordvoerder naar het rijk
der fabelen verwezen. De WUV-ge-
rechtigden blijven daarom normaal
hun pensioen ontvangen.

Verrast
Minster Brinkman, die dus wel met
het ABP door wilde gaan, liet giste-
ren weten verrast te zijn door deze
stap van het pensioenfonds en heeft
de TweedeKamer 'tijd gevraagd om
de nu ontstane situatie te beoorde-
len.

In januari liet de bewindsman overi-
gens de Kamer weten dat hij van
mening was dat het ABP in de afge-
lopen vijf jaar er niet in voldoende
mate in is geslaagd de achterstan-
den in te lopen. Hij wil daarom een
organisatie-onderzoek bij de WUV-
afdeling instellen. Het ABP ziet
daar niets in, omdat dit soort onder-
zoeken in hetverleden al regelmatig
zijn gehouden en van weer een
nieuw onderzoek volgens het ABP
niets is te verwachten. " De plaatsing van dekerkuilenkast in Wapenveld door de heren P. Bosschart en A. Brouwer, j

Het ABP ontvangt hiervoor 22,5
miljoen per jaar. Daarnaast mocht
het ABP extra kosten declareren.
En dieextra kosten waren en zijn er
volop. Enerzijds doordat het aantal
pensioengerechtigden in tegenstel-
ling tot de verwachting nog steeds
stijgt. Er zijn nu meer dan 20.000
oorlogsslachtoffers die een pen-
sioen krachtens de WUV krijgen.
Anderzijds blijkt het werk veel om-
vattender te zijn dan in 1983 was te
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Provinciebestuur wijst suggestie De Korte van de hand

'PNL-geld niet bedoeld
voor werving bedrijven'

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het provinciebe-
stuur voelt er niets voor om PNL-
geld te gebruiken voor verbetering
van het investeringsklimaat in
Zuid-Limburg. Zoals het LD giste-
ren berichtte heeft minister De Kor-
te (Economische Zaken) de provin-
cie op die mogelijkheid gewezen.

Met het PNL-geld zouden concurre-
rende aanbiedingen kunnen wor-
den gedaan aan bedrijven die met
investeringsplannen in België rond-
lopen. Volgens het provinciebe-
stuur is PNL-geld daar echter niet
voor bedoeld. Het geld is bestemd

voor de aanleg van wegen of de fi-
nanciering van opleidingen die aan-
sluiten bij nieuwe bedrijven. De
provincie vermoedt bovendien dat
De Korte problemen krijgt met de
Rekenkamer als PNL-geld wordt
ingezet voor rechtstreekse subsidie
aan bedrijven.
Wel ziet het provinciebestuur de
suggestie van De Korte als erken-
ning dat er sprake is van een on-
evenwichtige concurrentiesituatie
tussen de beide Limburgen. „Het is
daarom wel interessant de suggestie
van de minister te bezien in het ka-
der van een voortzetting van het
PNL-beleid na 1990", aldus de pro-

vincie in een officiële reactie, daar-
mee aangevend nog steeds hoop te
koesteren dat de huidige PNL-pe-
riode niet de laatste is.

Weigering
Voor dit moment blijft het provin-
ciebestuur echter het standpunt
huldigen dat het de taak van de
rijksoverheid is om voor een con-
currerend investeringsklimaat te
zorgen. De Tweede Kamer heeft
deze week echter in meerderheid
geweigerd extra maatregelen te tref-
fen om bedrijven voor Limburg te
behouden of te interesseren.

«7
Het parlement was niet gevoelig
voor onder meer de opmerking dat
Limburg er naast België binnenkort
ook West-Duitsland als concurrent
bij krijgt. Daar zal men door de aan-
staande mijnsluitingen naar vervan-
gende werkgelegenheid op zoek
moeten. Verwacht wordt dat de
Duitsers daarvoor een extra aan-
trekkelijk investeringsklimaat zul-
len scheppen. WD'er mevrouw
Rempt-Halmmans de Jongh waar-
schuwde in dat verband voor een
'schatkisten-oorlog.

De Limburgse Tweede Kamerleden
hebben verdeeld gereageerd op de

suggestie van De Korte. PvdA'er
Rein Hummel vindt in navolgirfe
van het provinciebestuur dat PNIjT
geld niet gebruikt mag worden vodr
het werven van bedrijven. „Een glij-
den kun je maar één keer uitge.
Als die naar een bedrijf vloeit gaat
het ten koste van het doel waarvotjir
de gulden bestemd was. Dat kaji
dus niet. De Korte zal ook ongetwij-
feld in aanvaring komen met dte
commissie voor Rijksoverheidsu^-
gaven".

Infrastructuur
Ook VVDer Jos van Rey is van
ning dat PNL-geld niet mag worden
ingezet om een bedrij fsvriendelij-
ker klimaat te scheppen. „Verbete-
ring van de infrastructuur heeft
mijn prioriteit. Dat vind ik belang-
rijker dan stimuleringsmaatregeleji.
Als de infrastructuur in Limbuig
niet wordt uitgebouwd, missen we
de boot. Dan hoeven we helemaèl
niet meer te praten over investe-
ringsklimaat".

CDAerLeon Frissen denkt daar ah-
ders over. Volgens hem heeft de
provincie nu 'eindelijk een instru-
ment in handen om actief bedrijvrfn
te werven.
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Voor de vele blijken van deelneming, uw aanwezig-
heid bij de uitvaartdienst, de bloemen, h. missen,
condoleances en woorden van troost, ondervonden
bij het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Piet Baghus
betuigen wij u onze oprechte dank.

L. Baghus-Vromen
Ine en Joop Dacier-Baghus
Nikie en Sietze

Kerkrade, febr. 1989
Seghemanstraat 31

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van
deelneming, ons betoond bij het overlij-
den en de begrafenis van mijn man, vader
en opa

Zef Velraeds
betuigen wij u onze oprechte dank.
Uw steun geeft ons de kracht om verder te
gaan.

A.H. Velraeds-Jansen
kinderen en kleinkind

De plechtige zeswekendienst wordt ge-
houden zondag 26 februari om 11.00 uur in
de H. Bernadettekerk te Abdissenbosch.

Wij willen u bedanken voor de belangstelling
en het medeleven, dat ons werd betoond bij
het overlijden en de uitvaart van

Piet Lommen
Mevr. Lommen-van Driel
en kinderen

Sittard, februari 1989

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zaterdag 4 maart 1989 om 19.00uur in de paro-
chiekerk van de H. Antonius van Padua te
Ophoven-Sittard.

\mf_W uitvaartverzekering
m_*\W_\_m VOORKOMT ZORG

Al meer dan 40 jaarvertrouwd
045-251200

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

Bom: gerechtelijke
stappen tegen Vara Reizen. Van alle contacten en

contracten hoort Van Dam uit
hoofde van diens functi* op
de hoogte te zijn, aldus Bom.

contract tussen Vara en stich-
ting dateert uit 1988 en heeft
betrekking op het Konsumen-
tenwaarderingsonderzoek

man met ongekende felheid is
bestreden".

Beurs oud
papiergeld

Bom verklaart verder dat de
Stichting Konsumenten In-
formatie tot stand is gekomen
met instemming en medewe-
ten van de Vara. Het laatste

In verband met de mogelijke
strafklacht tegen de Vara-
voorzitter onthoudt Frits
Bom zich „tijdelijk,zeer tegen
zijn natuurlijke behoefte in,
van nader commentaar", zo
staat in de verklaring.

HILVERSUM - De advocaat
van Konsumentenman Frits
Bom heeft een schadevergoe-
dingsproceduretegen de Vara
in voorbereiding naar aanlei-
ding van zijn vertrek bij die
omroep. Ook overweegt zijn
advocaat een strafklacht te-
gen Vara-voorzitter Van Dam
naar aanleiding van „beledi-
gende, lasterlijke danwel
smadelijke publieke uitlatin-
gen" aan Boms adres.

Met ingang van 1 maart 1989 kunnen er
alleen nog telefonisch afspraken gemaakt
worden tussen 8.30 en 10.30 uur.

P.J.M, van Dijk
J.E.R. Durlinger
tandartsen
Praktijk: Burg. Pijlsstraat 2
6365 CG Schinnen
tel. 04493-3986

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.

Meer arrestaties
verwacht na

oprollen druglijn

MAASTRICHT - Op 8'
april wordt in het Maas?
joen de European Pap6l
ney Bourse 1989 geho^
Het is de derde keer, da^1
papiergeldmanifestatie '$
land* wordt georganis*
I
Het derdejaar ook, dat *"Nederlandse afdeling v*
International Banknote
ciety - Vereniging van p*
geldverzamelaars - b6l
met inmiddels 75 leden.

'Banknotes' ondersch^zich in de eerste plaats v^woon 'oud papier' dool"
speciale druk, beveiligd*j
namaak. Verder geven A
goed beeld van eerdere Jj
tieke opvattingen en m

sche ontwikkelingen. o°3
afbeeldingen op de ba 11!
jetten, die het leven in e* j
paalde periode weersPj
len, hebben een belan»
historische waarde.

Zaterdag 8 april zak
Schuurman, werkzaam jl
Centrale Recherche In'ü
tiedienst, medewerker ",
pol en docent aan pol'v,
stituten, een lezing M,
over 'Het vals geld in y
land. Voor de expositi^
de Bayerische Hypot!^
und Wechsel-Bank uit *,

chen honderd 'top-stu^
beschikbaar.

In een persverklaring weer-
spreekt Bom met klem „alle
kwalijke suggesties die de
Vara verspreidt in verband
met onzuivere berichtgeving,
ofde mogelijkheid daarvan in
het programma de Konsu-
mentenman. Alle betrokken
medewerkers weten hoeruim
10 jaar lang iedere vorm van
beïnvloeding door wie dan
ook door de Konsumenten-

dachte werd tijdens de huis-
zoeking een vuurwapen aan-
getroffen. Er bevinden zich
geenLimburgers onder de ge-
arresteerden.

ROGGEL - De politie van
Utrecht verwacht binnenkort
nog meer personen te arreste-
ren die iets te maken hebben
met het transport van 35 kg.
harddrugs, met een waarde
van vier miljoen gulden, die
begin deze week in Roggel
onderschept werden.

Waarschijnlijk heeft deze
drugvangst iets te maken met
het onderscheppen van 15 kg.
heroïne in januarivan dit jaar.
De drugs zouden naar Spanje
getransporteerd worden.

Het is niet zeker of Roggel al-
tijd gefungeerd heeft als
'doorgeefplaats'. Volgens een
woordvoerder van de ge-
meentepolitie Utrecht is het
mogelijk dat de vrachtauto
niet ver Nederland in reed om
de drugs te leveren.

Een speciaal rechercheam,
opererend vanuit Utrecht, be-
trapte samen met de rijkspoli-
tiegroep Heythuysen op een
verlaten landweg personen
die de harddrugs overdroegen
aan twee Turken. De drugs
waren in de vrachtauto, af-
komstig uit Turkije, verstopt.
De politie heeft ter plekke
vier mannen gearresteerd en
later nog eens zes. Bij een ver- De politie heeft deze druglijn

een maand of vier gevolgd
voordat ingegrepen werd en
gaater van uit dat een gevoeli-
ge klap is toegebracht aan de
handel in harddrugs.

MAASTRICHT - Het staat
nog lang niet vast of de ge-
combineerde huisvesting van
steunfunctie-instituten en
IKOL in nieuwbouw op het
terrein van het Nationaal
Sportcentrum in Sittard zal
worden gerealiseerd. Eerst
zullen de instanties, voorna-
melijk op het gebied van so-
ciaal cultureel werk, nog hun
zegje daarover kunnen doen.
Dat heeft gisteren deputé wel-
zijn Ger Kockelkorn meege-
deeld in de provinciale com-
missievergadering van wel-
zijn en cultuur.

Instellingen
reageren op

huisvestingsplan

Tijdens behandeling van dit
agendapunt ontspon zich een
vinnige discussie tussen de
deputé en CDA-commissielid
Cornelissen. De laatste kreeg
het verwijt van de deputé dat
hij een 'sfeertje creëerde' om-
dat hij GS ervan beschuldig-
de dat 'de gevolgde procedure
niets te maken had met open
overleg.

VALKENBURG - De Unie
BLHP regio Limburg belegt
voor vrijdag 7 april een bij-
eenkomst waarop de Euregio
onderwerp van bespreking is.

Unie BLHP praat
over 'Euregio'

Venlo kapt
bos zonder
vergunning

VENLO- Zonder een vergun-
ning aan te vragen heeft de
gemeente Venlo een ander-
half hectare groot stuk bos ge-
kapt op de Grote Heide. Het
stuk grond is nodig om de uit-
breiding van het zweefvlieg-
veld te realiseren. De gemeen-
te Venlo heeft inmiddels de
Algemene Inspectiedienst
(AID) van het ministerie van
Landbouw, die het kaal stuk
grond na een tip ontdekte, la-
ten weten op een andere ge-
deelte op Grote Heide bomen
te planten.

In het bijzonder wordt geke-
ken naar de positie van de
Euregio, zijnde Limburg en
de aangrenzende Belgische
en Duitse provincies, in het
Europa zonder grenzen vanaf
1992. Om die reden zijn ook
delegaties van zustervereni-
gingen uitgenodigd zoals de
LBC in Hasselt, CNE in Luik
en DAG in Aken.

Volgens een woordvoerder
van de gemeente Venlo gaat
het hier om een vergissing.

De commissaris van de konin-
gin heeft weliswaar met
krachtige woorden gezegd dat
er geen loopje genomen mag
worden met de overheidsgel-
den die in het geding zijn,
maar dat wil niet zeggen dat
we niet de mening van de be-
trokken instellingen willen
horen, verdedigde zich de de-
puté mede als antwoord op de
brief van fractievoorzitter
CDA Drummen. De commis-
sieleden zullen op de hoogte
worden gesteld van de reac-
ties van de instellingen.

Gesprek over kinden.
Moeder vandag

naar Caïro
(iiVan onze verslaggen

VENLO - De Venlost
van de drie kinderen or\
weken geleden door
Egyptische vader naar W\
werden ontvoerd gaat .
daag naar Egypte toe- jj
bemiddeling van het nl'.,
rie van buitenlandse za^S
Den Haag vindt er in 1
een ontmoeting plaats l '

de moeder en haar ex-m3

de kinderen meenam.

De ex-man van de Ve ,
nam de kinderen van 1- J
jaar die na de echtsche .
door de rechter waren * ,<
wezen aan de moeder ?A
haar medeweten op HJa 1
mee naar Egypte. Ve »
werd door bemiddelir 1?^
het Nederlandse mml*,,
van buitenlandse zaken
Nederlandse ambassaty
Caïro opgespoord en .<
zich bereid verklaard l°p
gesprek met de moeden y
zegt een kleine hoop &J
ben dat op minnelijke j

tot een oplossing wordt»|(
men en zij de kinderefy
meenemen naar Nede'
Een regeling kan een &m
de juridische procedure jfl
komen die twee tot dr' I
kan, duren.

De deputé weigerde zijn
'sfeer-verwijt aan het adres
van Cornelissen terug te ne-
men. En dat nam laatstge-
noemde de deputé 'hoogst-
kwaUjk'.

De bijeenkomst vindt plaats
in Cocarde te Valkenburg en
begint om half twee. Een in-
leiding wordt gehouden door
oud-Unievoorzitter J. Frans-
sen, thans nog lid van de Eer-
ste Kamer en van de Interpar-
lementaire Beneluxraad. Ook
de Belgische en Duitse dele-
gatieleiders zullen hun visie
geven op het thema.

Venlo hoeft namelijk voor het
kappen van bosvoor het werk
van de Explosieven Oprui-
mingsdienst geen vergunning
aan te vragen. Voor kapwerk-
zaamheden ten behoeve van
de uitbreiding van het zweef-
vliegveld wel. De controleur
van de .AID heeft nog geen
proces verbaal opgemaakt.
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■^~ DE PROFS IN "~~
SLAAPKAMER ■ INTERIEURS

Eigen inbreng in de

■iHW'frmt L\u kunt u zelf precies bepalen in welke

P^M I * _t_tt uitvoering en samenstelling uuw slaapka-

Pk***" t^j <**51|^K_P; _y*>* mer meubileert. Speel gerust creatief met

,Ta, fc±rf*l.- jWt'jj&^l narmonie en contrast, "cantos-dc" uit de

jgl^y .^öp*- design collection van hülsta staat enorm

BMp^Üjtfi^, fÊl^^^__ vee' var'at'e toe- Zo is het concept. Dat

1 opmerken vind je niet overal. Een Hülsta slaapkamer vind je in Limburg zelfs alleen bij Van Sloun

Interieur (de grootste Hulsta-dealer van Nederland). Levering met prijsgarantie! Van Sloun is
uitgegroeid tot een van de grootste en meest toonaangevende meubelzaken voor het tóp-
slaapkamerinterieur. Vertegenwoordigt alle bekende merken. Schitterende kollekties die borg staan voor

absolute kwaliteit. Kom u zelf overtuigen in onze showrooms.

Mvan /loun interieurxgx
Ts-ïumXir GELEEN, Annastraat 19. tel. 04490-52865 V^^*B^^V_n/7 ROERMOND, Minderbroederssingel 33/Zwartbroekstr. 20. tel. 04750-101 lO*I!^^i uv.m<h<>k(. SITTARD, Industriestraat 23, tel 04490-10500 wimgmmfm

VALKENBURG, Reinaldstraat 1, tel. 04406-12705
I Slaapadviescentrum: SITTARD, Industriestraat 4a. tel. 04490-21839

Nieuw - nieuw - nieuw!
Uniek en enig in Z.-Lim-
burg totale ONTSPAN-
NINGSMASSAGE, een-
maal geweest u blijft ko-
men. 045-353489.

in onze zaak heerlerbaan is onze slaapkamerafdeling sterk
uitgebreid, u vindt er een Keuze uit meer dan 30 stuks in de fkleuren wit, parelgrijs, antraciet, zwart etc.

Tevens een grote kollektie in .
schuifdeurenkasten, K \\f\A A

matrassen, spiralen, latten- w^v^ Ist \
bodems en éénpersoons v* ook in §-+

ledikanten. onze zaak
J> AUPINC

PULLMAN
M m l\lOl\l\/l/\

Begrafenis- en krematieverzorging
HEERLEN e.o. HOENSBROEK e.o.
v.h. CROMBACH

Zekerheid voor een Waardig Afscheid
Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.
Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Begrafenis- en krematieverzekeringen.
Tevens verzorging van komplete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.
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tßert van Buggenum, 78
jaar, corr.adres: familie

van Buggenum, St-Jan-
laan 2, 6093 GK Heythuy-
sen. De plechtige uitvaart-
dienst zal worden gehou-

den op woensdag 1 maart
om 10.30uur in dekerk van
de H. Nicolaas te Heythuy-
sen.

tHarie Beckers, 79 jaar,
echtgenoot van Lies

Reynders, Paardenbroek

2a, 6065 CR Montfort. De
plechtige uitvaartdienst
zal worden gehouden dins-
dag 28 februari om 10.30
uur in deparochiekerk van
de H. Catharina te Mont-
fort.

KOMFORTABEL ZITTEN
voor een extra lage prijs!

Soft line bankstel met moderne poolstofbekleding, lekker
losjes verwerkt op rug en zitting.

J 3+2-zitsnu vanaf lO«7Jij
1 _______- ' _,__

I f?T "' IRoyaal uitgevoerde zitgroep met eigentijdse bekleding, nu
voor een verrassend lage prijs. :« ~
è

'3-f-2-zits nu vanaf I %7^%Jj

m^G~mmmrm Gloednieuw hoekbankstel, bekleed met een mooie poolstof
en donszachte stoffering.
2-zits bank met armleuning, royaal rond hoekelement,
2-zitsbank met knuffelhoek.
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_fo_^_ m Dit zijn slechts 3 voorbeelden uit onze
£ i^t grote collectie bankstellen in stof en leder.

s_l -^r Ook 9rote keuze in moderne— * -^ wandmeubels, eethoeken en salontafels.
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DEN HAAG - De uitgiftekoers van
de aandelen DSM op 23 januari is
niet te laag geweest. Bij een hogere
uitgiftekoers zou een onaanvaard-
baar risico zijn gelopen. Van bena-
deling van de schatkist was dan ook
geen sprake.
De ministers De Korte (economi-
sche zaken) en Ruding (financiën)
hebben dit gisteren geschreven in
antwoord op vragen van het Twee-
de-Kamerlid Wöltgens (PvdA).

Wöltgens had gesteld dat de ontwik-
kelingen van de DSM-koers, die op
8 februari een niveauvan 124,50 gul-
den per aandeel bereikte, aantoont
dat de introductiekoers van 108 gul-
den veel te laag was. De schatkist
zou daardoor voor meer dan 100
miljoen zijn benadeeld.
De Korte en Ruding laten weten dat
bij de uitgiftekoers van 108 gulden
rekening is gehouden met een pre-
mie na introductie van 5 tot 10 pro-
cent ten opzichte van de uitgifte-
prijs. Die premie is volgens hen be-
duidend lager dan bij soortgelijke
privatiseringsoperaties in het bui-
tenland.

Voorts bleek op 4 januari bij de be-
kendmaking van de prijsindicatie
van 105tot 118 gulden dat deze door
de markt aan de hoge kant werd
geacht. Dat werd bevestigd door
signalen uit het buitenland.

Op basis van beschikbare gegevens
op het ogenblik van de prijsvaststel-
ling werd geconcludeerd dat een
uitgiftekoers van 110 gulden of
meer een succesvolle plaatsing in
„reëel gevaar" zou brengen. „Een-
dergelijk risico mocht niet wordert
gelopen tegenover een meerop.
brengst van enkele tientallen mil-
joenen bij een hogere uitgifte koers
dan 108 gulden", schrijven de be-
windslieden.

'Rechercheur'
op dievenpad

Volgens de woordvoerder van Ver-
keer en Waterstaat dragen de Bel-
gen steeds meer bezwaren aan.
„Eerst was er het argument van ge-
luidoverlast, nu zeggen ze ook al dat
het luchtruim vol zit door militair
vliegverkeer. En binnenkort zullen
ze nog wel wat bedenken", zegt hij.

Van onze Haagse redactie
HAAG/BEEK - De onderhandelingen tussen minister
Kroes (Verkeer en Waterstaat) en haar Belgische collega
toie over de aanleg van de Oost-westbaan op vliegveld
yerlopen nog steeds uiterst stroef. Een woordvoerder van
toisterie van Verkeer en Waterstaat heeft dat gisteren be-
id. De Belgische autoriteiten blijven halsstarrig weigeren
rland toestemming te geven hun luchtruim te gebruiken.

Evenals een aantal Tweede Kamer-
leden kan de woordvoerder zich
echter niet aan de indruk onttrek-
ken dat vooral economische rede-
nen oorzaak zijn van de starre op-
stellingvan België. „De Belgen zijn
gewoon bang dat uitbreiding van
vliegveld Beek ten koste gaat van
hun eigen luchthaven in Brussel-
Zaventem. Zij willen zelf het accent
gaan leggen op het vrachtvervoer en
de Oost-westbaan kan roet in het
eten gooien", aldus de woordvoer-
dervan Verkeer en Waterstaat.
Een doorbraak in het overleg is vol-
gens hem voorlopig niet te verwach-
ten. „Zoals de zaken er nu voor-

staan, gaat het nog maanden duren,
als het al ooit tot overeenstemming
komt".

MER
Op het ministerie van VROM werkt
men ondertussen verder aan de aan-
vullende Milieu Effect Rapportage
(MER). Bekeken wordt vooral of
aanleg van de Oost-westbaan ook
mogelijk is zonder toestemming
van de Belgische autoriteiten. Vol-
gens juristen is dat echter bijzonder
moeilijk. Verwacht wordt dat de
aanvullende MER opzijn vroegst in
juni klaar zal zijn. Eierprijzen nog

steeds onder druk

# Frank Roebroek (links) wordt door Charles Backbier getooid
met de zilveren draagspeld van de LLTB.

Foto: JAN PAUL KUIT

Van onze verslaggever
BAEXEM - Als gevolg van de sal-
monella-affaire in Engeland staan
de eierprijzen nog steeds onder
druk. Tot die vaststelling kwam gis-
teren tijdens de algemene vergade-
ring van de kring Limburg van de
Nederlandse Organisatie van
Pluimveehouders voorzitter Toon
van Rens.

De opbrengstprijs van de eieren zat
in 1988 15 tot 27 cent per kg. onder
de richtprijs van het Produktschap
voor Eieren. Daardoor konpjen heel
wat bedrijven niets aflossen of re-
serveren. Bij gevolg werden er ruim
negen procent broedeieren inge-
legd.

Ook in de slachtsector was er geen
ruimte voor investeringen. Deson-
danks zal toch de milieuproblema-
tiek moeten worden aangepakt.
„Het is levensbehoud", zo hield
Toon van Rens zijn gehoorvoor.

Plannen
Binnen enkele maanden hoopt een
LLTB-commissie de plannen te

hebben uitgewerkt om de Coöpera-
tieve Organisatie voor Bewerking
en Afzet van Mest (COBAM) - een
initiatief van zes kippehouders uit
Oirlo - tot een professionele mestaf-
zetcoöperatie tekunnen uitbouwen.

„Een dezer dagen" zal de subsidie-
regeling voor opslag en overslag
van pluimveemest voor advies aan
de landbouworganisaties worden
voorgelegd. Zo deelde ir Woudstra,
directeur Veehouderij en Zuivel
van het ministerievan landbouwen
visserij, mede.

Voorts brengt een commissie de mi-
nisters Braks en Nijpels binnenkort
een rapport uit over de knelpunten
met betrekking tot de verwerking
van mest.

Tenslotte heeft Charles Backbier,
hoofdbestuurslid en voorzitter van
de kring Zuid-Oost van de LLTB,
gisteren Frans Roebroek uit Wij-
nandsrade de zilveren draagspeld
van de LLTB opgespeld vanwege
het feit dat hij een kwart eeuw on-
dervoorzitter van de kring van de
Nederlandse Organisatie van
Pluimveehouders is.

'Kunstuitleen een
aflopende zaak'

Drie ton van provincie voor aankoop

VENLO - Bij een huiszoeking doorde Economische Controle-Dienst en
de Venlose politie in een tweetal
panden in Venlo-Zuid is in een
schuurtje bij een van de woningen
een grote hoeveelheid truien, tas-
sen, eau de toiletteen brillen aange-
troffen dievoorzien waren van valse
merken. Daarnaast werden nog
eens 1.500 losse merken aangetrof-
fen.

Handel in valse
merken ontdekt
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Belgen dragen steeds meer bezwaren aan

overleg Oost-westbaan
verloopt uiterst stroef

Van onze correspondente

v an onze correspondent
gs -De Duitse politie heeft on-
fef

en omvangrijke autobende
Wu ' met aan net hoofd een Ne-tj^er, de 51-jarige Kornelius K.

*r. rlen. De bende was gespecia-
11g »n het stelen van Golf GTl's
l^r] 'ePPen in het gehele Duits-
'denanc*se grensgebied. In totaal,
ij. 115 personenauto's gesto-

lu e* een waarde van drie mil-
1. ark, ongeveer 3,3 miljoen gul-

" Snelheidscontrole bij Luchthaven Maastricht.
Foto: PETER ROOZEN

Bijna 200 te snelle
chauffeurs betrapt

NPLanaken: tra geld tegen tankoverlast
i "n onze correspondente
(T^EN - KNP wil in Lanaken
jojoën Bfrs extra uittrekken
£faatregelen tegen stankover-'=rder al werd 17 miljoen en la-
||B eens 45 miljoen geïnves-
J,n dat probleem. KNP wil ech-
Jjl nagaan of er in gelijkaardi-
J^rijven dezelfde problemen
j". hoe die worden aangepakt.
lang zal de verdere investe-ren wachten.

heeft de Rijksuniversi-
J1Gent een team afgevaardigd
ij*l aantal facetten rond de
t eriast te onderzoeken. In-
houden er ook plannen be-
'yjü de helewaterzuiveringsin-
Vtve overkappen. Op diewijze
j! hinder wellicht beter te con-retl zijn.

den tot kampioenen
van de dag werd uitge-
roepen. In totaal wer-
den 1755 voertuigen ge-
controleerd.

De AVD heeft aange-
kondigd met 'de regel-
maat van de klok' dit
soort prikacties in Lim-
burg te houden.

auto 150 kilometer per
uur reed en een chauf-
feur van een vrachtwa-
gen die 117 kilometer
per uur haalde. Zij wer-

overtreders staande ge-
houden.
Onder die zondaars be-
vonden zich een be-
stuurder die met zijn

BEEK - Bij een snel-
heidscontrole gister-
morgen nabij Luchtha-
ven Maastricht bij Beek
heeft de Algemene Ver-
keersdienst van de
Rijkspolitie bijna 200
automobilisten betrapt
op het negeren van de
maximumsnelheid. In
34 gevallen werden

Vijf auto's uit
Albertkanaal

opgevist

De deputé wees in zijn antwoord
op het kunstbeleid van de rege-
ring en de discussies daarover in
de Tweede Kamer. Wat de Pro-
vincie thans nog aan gelden ter
bevordering van het inkomen
van kunstenaars ontvangt, is nog
maar een restantje van wat de
vroeger BKR omvatte, aldus
Kockelkorn.

Heerlenaar leidde
autodiefstallen
in grensgebied

(ADVERTENTIE)

'teheran

I TAPIJTEN A

Perzië, India en
Pakistan

Berbers en
geweven tapijten

Nepal, Dhurry's en
Chinese tapijten

Gouden Gids teletekst 'pag. 403 ■
Promenade 143 \

Stromingen

De 24-jarige bewoner van het pand
is aangehouden en ingesloten. In de -
andere woning werden dergelijke
goederen niet gevonden maar vond
de politie wel in de slaapkamer een
geladen vuurwapen en 45 stuks
munitie. Het wapen is in beslag ge-
nomen en tegen de 26-jarige bewo-
ner van het pand werd procesver-
baal opgemaakt.

De aktie was gericht op de aanwe- -zigheid van goederen met vals**
merken omdat uit observatie geble-"
ken was dat hierin handel werd ge- Jdreven. Deze handel is de politie al
lang een doorn in het oog omdat
vooral 's zaterdags bij het Nolens-
plein waar de wekelijkse markt ge-
houden wordt Duitsers door 'han-
delaren' worden lastiggevallen.
■

":(ADVERTENTIE)
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Volvo nogal veel reisde en orderd
moest proberen los te peuteren;
Zijn vriend zag daar geen kwaad irj
en stemde er mee in. „Hij was inn
mers als een broer voor me", zo ven
klaarde de Duitser tegenover presij
dent van de zitting Mr Swane.
Meerdere malen kwamen er grot^
bedragen binnen op de rekening. NJ
ontving het geld. Zijnvrouw mochl
er echter niets van weten, aldus d
getuige. Volgens verdachte N. Wa
dit geld afkomstig uit een antiek
handeltje dat de beide heren had-
den opgezet.

Twee beambten van de rijkspolitie
die zich bezighielden met het onden
zoek van deze zaak verklaarden tr£
dens de zitting dat N. tegenover hea
had bekend het geld aan zichzelf té
hebben overgemaakt. „Dat was ift
een emotionele bui. Hij wildeechtej
dat er niets van op papier werd ge-
zet, totdat hijmet zijn raadsman had
gesproken. Daags daarna ontkend|
hij weer alles".

Een verzoek van de raadsman tdt
onmiddellijke invrijheidsstelling|
werd door de rechtbank afgewezetv
Uijtspraak volgt over twee wekt

waardoor de Provincie toch zal
moeten inleveren - en een die de
gelden ten behoeve van de beel-
dende kunst alleen naar de grote-
re gemeenten wil doorsluizen,
waardoor de provincie Limburg
niets meer zal krijgen.

Binnen de Kamer bestaan twee
stromingen: een die een provin-
ciaal fonds voorstaat waaruit al-
leen activiteiten en projekten
kunnen worden gesubsidieerd -

MAASTRICHT - De kunstuit-
leen loopt zowel landelijk als
provinciaal als een trein. Als de
belangstelling nog zal toenemen
zou je de vraag kunnen stellen of
de kunstuitleen nog moet blijven
bestaan. Deze instelling is im-
mers bedoeld als een stimulans
naar het publiek toe en dat pu-
bliekkan dan net zo goed naar de
galerie of de kunstenaar. Dat zei
gisteren deputé Ger Kockelkorn
tijdens de vergadering van de
vaste commissie voor welzijn en
cultuur.
Aan de orde was onder andere de
drie ton die de Provincie in de
kunstuitleen wil steken zodat
deze nieuwe werken van kunste-
naars kan aankopen. Dit bedrag
is opnieuw kleiner dan het vori-
ge jaar, een van deredenen waar-
om er vanuit de commissie toch
wel bedenkingen waren tegen
het kunstbeleid van de provin-
cie. Wel was bijvoorbeeld schei-
dend commissielid Paul van der
Hijden(PPR) opgetogen over het
feit dat er door de kunstuitleen
veel meer Limburgse kunst dan
kunst uit andere provincie werd
aangeschaft in 1988, het omge-
keerde beeld van het jaar daar-
voor.

GS van Limburg stellen zich
voorshands op het standpunt
van de minister van cultuur die
voorstander is van verdeling van
de subsidiegelden over alle ge-
meenten en dat naar rato van het
aantal inwoners.

Het duo P. en B. zal maandag trou-
wens voor de rechtbank van Tonge-
ren verschijnen om vonnis tegen
zich te horen uitspreken. Het gaat
om een eerdere reeks misdrijven die
het duo in het Genkse pleegde.

De 808 verwachtte wagens te vin-
den die door de bende van het
Genkse duo B. en P. tijdens de laat-
ste maanden van vorig jaar in het
Maasland ontvreemd waren. De wa-
gens werden dan gebruikt voor het
plegen van allerlei misdrijven.
Daarna werden ze in het Albertka-
naal gedumpt.

HASSELT - Gistermiddag zijn uit
het Albertkanaal in Hasselt vijf
auto's opgevist. Dat gebeurde op
verzoek van de Bijzondere Opspo-
ringsbrigade (BOB) van de Rijks-
wacht in Genk.

I'^der bevonden zich veel Golf
lifjJÖMW's en Mercedessen. De
lt; s e auto's waren twee Por-

*r_ftlet een gezamenlijke waarde
Ulm twee ton.

iw e serie diefstallen begon in
bf ,j st van 1987 en werd geleid
"*n e "Jarige Heerlenaar, diens
Sw* 1 ennissen- Op een wrak-
■n L'agterrein in Heerlen haalde

een tijdsbestek van
%t ür de in Aken en omgeving
Sejp11 auto's uit elkaaren maakte
W ccl voor verzending naar eener m Griekenland.

Verdachte ontkent verduistering van vier ton

Drie jaar cel geëist
tegen Volvo-medewerkerSchroot

Qp i:Se speurders kwam de ben-
"et spoor, toen ze op 25 fe-
Vorig jaar een verdachte

vrachtwagen met aanhanger eens
nader onder de loep namen. Vol-
gens de papieren vervoerde de
vrachtwagen schroot, maar bij na-
dere bestudering bevatte de vracht-
wagen zeven ton aan praktisch
nieuwe auto-onderdelen. Daarmee
konden 25 wagens in elkaarworden
gezet. De Heerlenaar werd kort
daarop gearresteerd. Op dat mo-
ment waren 50 auto's gestolen.

Er trad na de arrestatie van de Heer-
lenaar een rustperiode zonder dief-
stallen in van ongeveer drie weken,
maar daarna kwam weer de ene
melding na de andere binnen.

Een uit vijf man bestaande Duitse
bende had met dezonen vanK. con-
tact opgenomen en de diefstallen
gingen vrolijkverder. Uitgerust met
snelle BMW's en speciale werktui-
gen stalen zij de ene na de andere
auto. Tot eind vorig jaarwerden nog
65 auto's naar helers in Nederland
en keulen gebracht. De helers we-
den per auto-telefoon geïnformeerd,
als bij de diefstal alles goed was ge-
gaan. De auto's werden snel in afge-
legfen garages gereden, waar mon-
teurs de rest deden. Bij een anchte-
lijke controle vielen de dieven op.
Alle vijf de Duitsers werden gear-
resteerd. In afwachting van hun
proces zijn ze inmiddels weer op
vrije voeten gesteld.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Officier van justi-
tie mr. J. Laumen heeft gisteren drie
jaaronvoorwaardelijke gevangenis-
straf geëist tegen de van verduiste-
ring verdachte Volvo-medewerker
G.N. uit Maasmechelen. Maar liefst
vijf getuigen werden gisteren in de
rechtbank van Maastricht gehoord
in de zaak tegen deze faktuurcon-
troleur bij het bedrijf in Bom. Hij
wordt ervan verdacht in de periode
april '87 tot mei '88 ruim 340 dui-
zend Duitse marken (ruim vier ton
in guldens) te hebben verduisterd.
Via nep-facturen zou hij het geld
aan zichzelf hebben overgeboekt op
een rekening in Duitsland. De 41-ja-
rige G.N ontkende ook maar iets
met de zaak te maken te hebben.

De zaak kwam aan het licht tijdens
een controle. Uiteindelijk bleek dat
Volvo zes keer aan niet bestaande
leveranciers geld had overgemaakt,
variërend in grootte van 48- tot
76000 DM. Bij nader onderzoek
bleek dat in het magazijn geen goe-
deren terug te vinden waren dievan
het overgemaakte geld gekocht zou-
den moeten zijn. Bovendien waren
de gefingeerde leveranciers niet be-
kend bij Volvo.

Facturen
Ook een andere Volvo medewerker
was deze mening toegedaan: „Bo-
vendien weten we zeker dat er fac-
turen geweest moeten zijn. Onze
crediteuren administratie, die de
betalingen verwerken in de boek-
houding, maken alleen geld over
aan de leveranciers als zij een origi-
nele factuur hebben." De uiteinde-
lijke conclusie van beide getuigen
was dat de verduisteraar een mede-
werker van Volvo moest zijn, die
zich hoogstwaarschijnlijk onder de
factuurejwitroleurs moest bevinden.

N. bleek van de vier controleurs de
enige te zijn die het gedaan zou kun-
nen hebben. De andere drie vielen
door ziekte of onbekendheid met
het computersysteem af. Verdachte
N. bleef ontkennen. Volgens hem
konden veel meer mensen dan de
vier faktuurcontroleurs het gedaan
hebben.

Duitser
Een Duitse getuige, een goede
vriend van N., verklaarde dat N.
hem in '87 had gevraagd of hij ge-
bruik kon maken van diens bankre-
kening in Duitsland omdat hij voor

Men ging kijken of de facturen nog
terug te vinden waren, maar die wa-
ren inmiddels spoorloos. Een van
de getuigen en financieel medewer-
ker van Volvo: „Degene die het geld
verduisterd heeft, moet goed op de
hoogte zijn geweest van de manier
waarop wij geld aan onze leveran-
ciers overmaken." Hij wees erop dat
er maar een beperkt aantal mensen
waren binnen de boekhouding die
precies wisten welke weg een fac-
tuur door het bedrijf aflegde alvo-
rens men tot betaling overging. Dat
waren alleen de mensen van de de
factuurcontrole.

Ministerie: uitgiftekoersDSM-aandelen niet te laag
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- Een man die'voordeed als rechercheur

'** gisteren rond het middag-
enkele honderden guldensgemaakt bij een 'onder-

* in het postkantoor in Nee-

zogenaamde rechercheur*te de PTT-beambte wijs, het onderzoek' betrekking
°P een poging tot overvalijjvee weken geleden plaats-

? op hetzelfde postkantoor.
flat dezezich op verzoek van
J>ostbeambte had gelegiti-
'ra, mocht deze het kantoor
")enkomen. In een onhe-
et ogenblik greep de man
*ans en lichtte de kassa.

' Limburgs dagblad | provincie

Als gevolg van salmonella-affaire in Engeland
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Wij zoeken studenten
jieSep zaterdagen en van 10 juli t/m 11 augustus (in de
zoritervakantie dus) willen werken bij een bedrijf in Heer-
len. Het gaat in eerste instantie om het schoonmaken
van machines. Na verloop van tijd wordt je echter in de
produktieafdeling ingedeeld. In het bedrijf heerst een vrij
hoge temperatuur en er is redelijk veel lawaai (je krijgt
echter gehoorbescherming). De minimum-leftijd is 18
jaaren de werktijden op zaterdag zijn in dagdienst, in de
zomervakantie in drieploegendienst. Hebben wij jouw
interesse gewerkt, bel dan even een van onderstaande
kantoren: *
Keser Uitzendgroep Heerlen, Luc Goossens. 045-
-713120.
Keser Uitzendgroep Kerkrade, Harm Wiertz. 045-
-463700.
Gezocht: student of leraar
NEDERLANDS die Pools
meisje Ned. wil leren. Tel.:
U4406-16049.
Oifcerlieden gevr. voor
SCHOORSTEENBOUW
door geheel Nederland.
Aannemersbedrijf Crats-
born, Schweibergerweg 60,
Mechelen. Tel.: 04455-1203.

Ervaren BOUWKUNDIG
TEKENAAR gevraagd.
Br.ond.nr. XE 090 LD,
Markt 42, 6461 ED Kerkra-
de;
Welke jonge man (16Jr.) wil
graag MEDEWERKER-
/REISLEIDER worden,
voorlopig als vrijwilliger.
Tel. 045-226123.

Administratieve medewerker/verkoper
vereiste: afgeronde Havo-opleiding met engels en

boekh.; kennis van de computer; typediploma.
Gelieve sollicitatiebrieven binnen 1 week te sturen aan

SN. Rekers, Rumpenerstr. 40a, 6443 CE Brunssum.
Vergezeld met een curriculum vitea.

Voor de bezorging van het Limburgs Dagblad in Nuth
vragen wij een aktieve

agent/bezorger
Aanmelden: Limburgs Dagblad, Brunssum, tel. 045-
-256363. Bellen tijdens kantooruren.

Gevraagd

dieplepel-machinist
voor O&K - MH4 of RH6, ervaring vereist.

Transport- en grondverzetbedrijf

Gulpers-Mengelers
Lambertmontstraat 18,

6373 BD Landgraaf, 045-316666

Gevr. actief ECHTPAAR voor het zelfstandig runnen
van brood- en banketfiliaal annex lunchroom. Br. o. no.
VA 574 LD Reinaldstr. 40, 6301 EC Valkenburg.

Unieke kans,
eigen baas ’ 1000,- p.w.

vanuit uw huis, uw eigen baas, uw eigen beschermde
rayon, geen investering, papieren of spec. ervaring.
Part-time inzet, bijverdienste, voor elke thuiszitter. Geen

reiskolportage Adv.;begeleiding vanuit hoofdkant.
" Belschr. IDAF, Postbus 9550, 4801 LN Breda,

076-715260.
Oprit- en ERF-VERHAR-
DÏNG, gratis prijsopgave:
04492-5316. b.g.g. 04493-
-1038.
MAURERKOLONNEN

-ite Einzel-Maurer so-
n Düsseldorfer Bau-

firfna gesucht. Anfragen
P.J3 Stahlbetonbau
GmbH. Schwarzer Weg
106. 4000 Düsseldorf 13.TeL
J9-49211702059.

Gevr MANNEQUINS,
dressmen en hostessen
voor internationaal bureau.
Br.ond.nr. SB 062 LD, Fr.
Erenslaan 4, 6371 GV
Landgraaf.

Orkest Vallis-Spatzen (all
round) zoekt KLARINET-
TIST/SAXOFONIST en
trompettist. Tel. 045-325352.

Tax Free
Audio Video Shop
Maastricht Airport

zoekt een verkoper
vyh .denken aan een vakman die geen bezwaar heeft om
"> wisseldiensten (geen nachtdiensten) te werken, op
e|n dynamische luchthaven. Tegen een goed salaris.. Zonder verkoopervaring onnodig te solliciteren.

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties aan
Duty Free Electronics B.V.

Hoeksteen 45, 2132 MT De Hoek
Vj>or onze langdurige opdrachten (1992) in binnen- en
buitenland zoeken wij meet- en regeltechnici, ELEK-
TROMONTEURS, bankwerkers (constructie). Indien u
bfnt geïnteresseerd aan een vaste betrekking, neem
d^n contact met ons op. ECM Heerlen 8.V., Burg. v.
Gftunsvenplein 10, 6411 AT Heerlen, tel. 045-718877.
Gevraagd
boekhoudkundig medewerker m/v

Ejiige ervaring is pluspunt. Mogelijk ±20 uur per week.fiim.- en ace.kantoor Alb. Hermsenm BA, postbus 215,
6130 AE Sittard.

faeerij in Sittard vr. VER-
OOPSTER (liefst met er-

varing) voor de vrijdag endfe zaterdag. Soll. na telef.
afepr. 04490-12554.
i4:erl.kapster. söïl
schriftelijk met recente
fjto. Übachs, Haarverzor
ang, Vrangendael 81, 6137
HA Sittard.
ll.w.speciaal geb. kabel-
jJuwfilet m. remoulade-sjus geb.. aard. + gem. sala-

* f 14.95. Gebak v.d. dag +
*>p koffie ’ 3,95. LUNCH-«SOMREST Au Coin,
ifoningmanstr. 33, Heerlen.
\fcor enkele kaas-vleeswa-
r peciaalzaken zoeken

vn) op korte termijn WIN-
F ÉLPERSONEEL met
v kl werklust en een goede
il zet. Wij kijken uit naar
n .ensen die zelfstandig
]> innen werken en die ver-
c itwoording durven te dra-
t >n. Bezit u een onderne-
r ersdiploma en beschikt u
c /er een ruime ervaring in
c e levensmiddelenbranche
c »n kan dit aanbevelingstrekken. Eventuele uit-
froeimogelijkhedne tot zet-

aas of franchisenemer lig-
gen" dan voor u in het ver-
schiet. Schriftelijke sollici-taties richten aan: Juvaco
b.v.. Postbus 314, 6460 AH
Kerkrade, t.a.v. dhr. H.
Jjingblut.
&vraagd IJSVENTER,
ï.l).v. rijbewijs, als brjver-diensten. Tel. 045-253004.

Wie wil voor ons STIK-
WERK maken in schoen-
makerij? Br.o.nr. RO 551
L.D. Postbus 46, 6040 AA
Roermond.
Gevr. part-time keuken- en
BEDIENINGSHULPEN
voor weekends en vakan-
ties. Tel. 04455-1950.

Bar-dancing
de Peppermill

vraagt
buffetbediende

(m/v)
met ervaring, voor vrijdag

en/of zaterdag.
Aanmelden 's vrijdags of
's zaterdags na 20.00 uur.
Tel. 045-415794/417890.

Gevr. KAPSTER zelfstan-
dig kunnen werken, partti-
me. Kapsalon Trudy
Wiertz. Tel. 045-4 J2010
Kerkrade-w.
AFWASHULPEN op af-
roep en in de weekends.
Tel. afspr. uitsluitend tus-
sen 18 en 19 uur. Anstel
Vallei, Brughofweg 31
Kerkrade. TeL 045-456079.
Stichting zoekt enige ME-
DEW., óók 50-plussers,
voor buitendienst (als bij-
verdienste). Voor ml.: 045-
-224987, heden van 18.00 tot
20.00 uur._, 1

Kotterman Neurink & Co.,
.;Accountants-administratieconsulenten

zoekt voor haar vestiging Heerlen een
ERVAREN TYPISTE/ADMINI-

STRATIEF
MEDEWERK(ST)ER

met de volgende eigenschappen: nauwkeurig, inzicht,
dienstverlenend, gemotiveerd. De geschikte kandidaat
heeft tenminste H.A.V.O. met typediploma, heeft erva-
ring met tekstverwerking en omgaan met cijfers en is

tenminste 19 jaar.
Taken: uittypen rapporten, correspondentie, archive-
ring, telefoon en receptie. Sollicitaties kunnen worden
gericht aan: Kotterman Neurink & Co. Accountants-ad-
rojnistratieconsulenten, t.a.v. het Centraal Personeels-

bureau, Calandstraat 25, 3016 CA Rotterdam.
Gevr. voor langdurende projecten MONTAGEMON-
TEURS voor koperen leidingen, SML-afvoer en auto-
g#en lassen hoog loon, reisgeld en 100% verzekerd,
z«nder ervaring onnodig te solliciteren. Tel. 045-
-219223.

Gevr. per 1 april zelfstandig
werkende KOK m/v v.a. 22
jr. voor bedr. met pim. 40
hotelgasten + enig a la carte
werk. Hotel Berghoeve, Ju-
lianastr. 20 6285 AJ Epen.
04455-1248.
Gevr. handig meisje voor
BIJVERDIENSTE. Tel.
045-725595.
Winkel- en MAG.VERKO-
PER v. 32 uur p.w. in mo-
torfietsbranche (techn. ken-
nis en evt. erv. m. boekhou-
ding strekt tot aanbeve-
ling). Omg. Zd.-Limburg.
Br. o. nr.
Gevr. POETSER/STER
vrijdagmiddag 14-17 uur.Tel 04490-40404.
In verband met uitbreiding
van onze verkoopactivitei-

ten zoeken wij voor
onze zaken in Heerlen en

Maastricht
part-time

verkoopsters
met ervaring

Uw schriftelijke sollicitatie
kunt u richten aan:

Pieters-Dortu
afd. personeelszaken

Geleenstraat 36,
6411 HS Heerlen

Rest. De Postiljon zoekt
jonge, energieke KOK met
ervaring. Tel. 712779.
kl. aannemer vraagt voor
direct een all-round TIM-
MERMAN en all-round
metselaar. Tel. 045-242894.
Gevr. MAGAZIJNMEDE-
WERKSTERS, part-time,
voor 20 uur per week.
Schriftelijke reacties: BV
Sperwer Zuid, postbus 21,
6430 AA Hoensbroek.
Leerlinskapster zoekt
FÖHNMODELLEN, omge-
ving Rennemig. Tel. 045-
-223228.
BEVEILIGINGSPERS.
gez. met auto,part., biiverd.
Br.o.nr. HO 694 aan Limb.
Dagblad, Kouvenderstr.
215. 6431 HE Hoensbroek.
Wordt in drie maanden
RIJSCHOOLMANAGER;
rijinstructeur (m/v) in vier-
jarig samenwerkingsver-
band vanuit eigen woon-
plaats. Geselekteerde kan-
didaten krijgen 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-

ïavo-diploma, 18-28 jaar.
Schriftelijke sollicitatie:
KRM, Industrieweg 71,
5863 CB Best.
Bouw- en architectenbu-
reau GEHLEN-GANS B.V.
Trichterweg 125 Brunssum
vr. voor Duitsland timmer-
lieden en metselaars, ook
colonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of -229548.
Club Exclusief vraagt
MEISJES voor privé en es-
cort. 045-423634.
Excl. club vraagt MEIS-
JES, halen en brengen. Tel.
045-244240 of 241592.

Gevraagd
rijinstructeur4

(vaste dienst)
moet in bezit zijn van het
instructeursbewijs B, enige
ervaring vereist. 8r.0.n0.
HK 701 Limb. Dagblad,
postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Bedrijf zoekt VERKO-
PERS voor verkoop, van
goed product huis aan huis.
Voor de geschikte persoon,
hoog loon. Werkzaamhe-
den in de avonduren, bel
tijdens kantooruren 045-
-251200.
Gevr. erv. coll. BETON-
TIMMERL. en metselaars
v. Duitsl. Fa. Lommen 045-
-250238 of 09-49-2455-2978.
BROOD-BANKETBAK-
KER gevr. part-time.
Br.o.nr. SB 058 LD, Fr.
Erensln. 4, 6371 GV Land-
graaf
Gevr. FILIAALLEIDER
voor bloemen- en planten-
zaak i.b.v alle nodigepapie-
ren. Inl. 8r.0.n0. HK 703
Limburgs Dagblad, Post-
bus 3100, 6401 PP Heerlen.
Gevr. RESTAURANT-
KELNER of serveerster ±
18-22 jaar met ervaring,
voor spoedige indiensttre-
ding. Soll. na tel. afspraak
04490-16815. Restaurant
Rachel, Markt 4, Sittard.
Gevr. part-time POETS-
HULP v.d. zaterd. en ande-
re voorkomende werkz.he-
den v. enkele uren p.wk.
voor brood- en Banketbak-
ker Lou Mingels, Bunde.
Tel. 043-641366!
Dringend leuk MEISJE ge-
zocht voor sjieke club in
Kerkrade. Tel. 04490-52942
na 18 uur 045-457927.
Gevr. brood- en BANKET-
BAKKER. Bakkerij Mar-
tens, Tudderenderweg 85,
Sittard. Tel. 04490-13013.
Hoveniersbedrijf in Duits-
land (Kohlscheid) zoekt
WERKNEMERS met rijbe-
wijs voor vaste loondienst.
Tel. 0949-2407-18280.
AUTOMONTEUR ge-
vraagd voor spoedige in-
diensttreding. Seat-dealer
ACH, Jeugrubbenweg 20
Hoensbroek. Tel. 045-
-222455.
Parttime KOK gevr. in
Brunssum. Br. o. nr. 349
Limburgs Dagblad, Rum-
penerstr. 81, 6443 CC
Brunssum.
BEVRAAGD: kok met eni-
»e ervaring. Tevens frite-
oakker of bakster m/vr. met
;nigeerv. in bedieningvoor
jnkele dagen per week. Tel.
)4490-42775.
Uevr. leerl. of gevorderde
KAPPERSTER voor d.- &
i.salon. 8r.0.n0. GE 832
L.D. Markt 3, 6161 GE Ge-
een.

Café-restaurant De Mert
in Roermond vrgt. part-time hulp v. de bediening. Min.
lft. 23 jr. Enige erv. vereist. 04750-16818.

Gevraagd

vakbekwame schoenhersteller
voor nieuw te vestigen schoenmakerij in Noord-, Midden
en Zuid-Limburg. Pediform, Pater v.d. Heuvelstraat 7,
6045 BR Roermond.

Marktondezoekburo geves-
tigd in Twente zoekt ookbij
u in de regio enige dames
en heren die op free-lance
basis ENQUETE/INTER-
VIEWWERKZAAMHE-
DEN willen verrichten. Er-
varing is een pré, maar niet
vereist. Schriftelijke reac-
ties onder postbusnr. 1007,
7500 BA te Enschede.
KOELMONTEUR en leer-
ling gevraagd. Afspraakmaken tussen 7.30-8.30 uur.
Tel. 045-441566.
Gevr. VERKOOPMEDE-
WERKER voor groente- en
fruitafd. Lft. 18-20 jr. lfst.
enige erv. Jongeman voor
magazijnwerkzaamheden.
Left. 18-20 jr. voor super-
markt in Kerkrade. Br.o.nr.
XE 084 L.D. Markt 42, 6461
EP Kerkrade.
Italiaans restaurant heeft
voor een jonge goed gemo-
tiveerde medewerker een
vaste baan als KELNER
Ter beschikking. Ook
schoolverlaterskunnen van
deze sollicitatie gebruikma-
ken. Wij zijn een erkend
leerbedrijf door de S.V.H.
Tevens part-timers ge-
vraagd m/v voor de avond-
uren. Soll. volgens afspraak
na 16.00 uur. Tel. 045-
-211531.

NEW LOOK 8.V., 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.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
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. 045-
-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-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

Nieuw: exclusieve, water-
dichte, verzegelde TEGEL-
VLOEREN met unieke
eigenschappen voor 'n
unieke prijs. Info: Kallen
Stabilisaties Kerkrade, tel.
045-457415.
SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
Uw BOEKHOUDING per
computer. Belast.aangifte
enz. Vakk., accuraat, ver-
trouwd. Voordel, tarief,
Buro Kerckhoffs. Tel. 045-
-417144 (ook na 18.00 uur).
ELECTRICIEN nodig? Tel.
045-719038.
Vakbekwame DAKDEK-
KER zoekt klusjeswerk.
Tel. 045-218299, b.g.g.
217254.
TUINVERZORGER,
snoei, aanleg, afrast. (enz.)
goed werk, niet duur. 045-
-272093 na 18 uur.
Man 50+ met BE-rijbewijs
voor ieder en alles be-
schikb. Tel. 045-272093 na
18 uur.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, stratenmakersbe-
drijfNico Gerards. Vrijblij-
vende prijsopgave en aa-
vies tel. 045-313956.

Voor al uw SIERPLEIS-
TERWERK en stucadoors-
werkzaamheden. Tel. 045-
-216666.
TV-ANTENNES ’ 395-,
all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koenen, 045-441693.
Gevr. VOEGWERK: oude
gevels uitkappen en invoe-
gen (ook reiniging) en
nieuwbouw. Tel.: 045-
-724745.
Administratiekantoor kan
nog BOEKHOUDINGEN
aannemen. Wij verzorgen
ook uw belastingaangifte.
Tel. 045-214748.
Vrouw biedt zich aan als
POETSVROUW - huish.
hulp. Tel. 045-326384, bel na
half vier.
J.man zkt. WERK in de
huish. ofandere bijverdien-
ste. Tel. 045-712070. Na
18.00 uur.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
tuinaanleg, vrijbliiv. prijs-
opg. Tel. 045-326574.
BABYSITTER biedt zich
aan en licht huishoudelijk
werk, tel. 045-421619.
Vrouw biedt zich aan voor
BEJAARDENHULP. Tel.
045-255516.
Part. POSTDIENST Sit-
tard, voor goedkope bezor-
ging van poststukken en
pakketjes door geheel Ne-derland. Voor informatie:
04490-22836.
Typiste zoekt THUIS-
WERK. Typewerk en tekst-
verwerking. Eigen compu-
ter en printer. Tel. 04498-
-57355 (na 16.00 uur).

Fotocopieerapparaten
nauwelijks gebruikt, nw.pr. ’ 5000,-, nu ’ 1500- excl.

BTW. R. Spoor, kantoormachines,
045-443961, Bocholtz.

Telefax Nashua
vanaf ’ 69- per maand

Kopieermachine
Huur nu vanaf ’ 45- per maand

Autronic B.V. Oirsbeek
04492-3888

IJSKAST ’95,-; ijskast + 'diepvries ’ 175,-; diepvries
250 L. ’ 195,-. Gasfornuis

’ 100,-. Wasaut. ’ 195,-. 045-
-725595.
Te k. handwerk vol eiken
KINDERKAMER, bed +
matras 1.40x0.70 kast, bu-
reau en kist. 045-728188.
Te k. 1 TREKHAAK v. Ci-
troen GS of GSA; 1 verre-
kijker met tas 7x50; 2 lat-
tenbodems 70x190 kop en
voet verstelb.; 1 kolenka-
chel; 1 bijzetkachel butaan
+ fles; 1 trapnaaimachine
Singer; 1 electr. naaimach.;
1 koelkast. Tel. 045-442516.
Weg. verhuizing te k. Duit-
se KEUKENKAST, elektr.
kooktoestel m. oven, eiken-
houten eettaf. (wit) rookta-
fel, elektr. grasmaaier. Bel-
len tussen 18 en 19 uur
04490-48035.
Te k. Mechelse KAST, 1.20
br. x 2.20 hg., in pracht, st,

’ 1750- + Mechelse eeth. +
6 stoelen ’ 1250-, samen
’2500,-. Tel. 045-461266.
Te k. Yamaha KEY-
BOARD MX 100 Multi
menu 4x12 octaven, tafel-
model. 045-419390.
Te k. eiken KEUKEN-
BLOK, 2.70 mtr. Vi\pr.

’ 1500- (landhuisstijl). Tel.
045-229803.
Te k. ant. eiken bew.SLAAPKAMER, régula-
teur, oma's klok en halklok.
Mgr. Schrrjnenstr. 1,
Hoensbroek.
Te koop AANHANGWA-
GEN 1. 2,10 m, br. 1,20 m.
Prijs ’ 450 -; koelkast tafel-
model J 75-, en herenfiets
’75,-. Te bevr. Margriet-
straat 12, Hoensbroek.
Te k. leren ATTACHÉ-
KOFFER, Samsonite, 1
mnd. oud en Rothring pas-
serdoos, mcl. inktpennen,
prijs n.o.t.k. Tel. 045-452036.
Te k. moderne INBOE- 'DEL; tevens trouwjurk met
sleep, mt. 36. Tel. 045-
-258330.
GASKACHEL en gaska-
chel, huisjesmodel, Etna,
samen ’200,-. Tel. 045-
-316111.

Te k. partij ZONNEHE-
MELS en zonnebanken
beauty sun nieuw en ge-
bruikt vanaf ’ 675,-. Rock-
mart, Kissel 46a, Heerlen.
Tel.: 045-723142.
Te k. zwaar massief licht
eiken EETKAM.TAFEL, 2
m lang, 6 stoelen, rieten zit-
ting, 5 jr. oud, pr.n.o.t.k.
045^710192.
Te k. GASHAARD, huisjes-
mod., ’350,-. Tel. 714487.
Te k. div. JUKE-BOXEN,
geheel gereviseerd met 3
mnd. garantie. Tel. 045-
-242906.
Tek. VLIEZOTRAP, gevel-
kachel, elektr. oven + inb-
.easkookplaat. Tel. 045-
-224493 9-5 uur.
Te k. leren BANKSTEL,
Duitse oude salonk., st.
kapstok, kam./keukenstoe-
len, gasstel, ijz. led., TV-ta-
fel, lampen enz. 045-351387.
Te k. gehele antieke IN-
BOEDEL, o.a. 2 kasten, 2
commodes, mech. salonta-
fel, 3 zware bronzen hang-
lampen, brons en samak-
beelden en heel veel klein-
goed. Alles i.z.g.st. en
f.e.a.b. Hele zat. + zond. tel.
04490-34127.
Te koop SATELIETSCHO-
TEL met toebehoren, merk
Sonim SSR 5000. Prijs
n.o.tk. Met opbouw. Tel.
045-322037.
Te k. prof COMPUTER
Apple II met diskdrive 5
1/4, monitor en progr.spell.
en ace. en boeken, ’ 800,-.
Tel. 045-219691.
Te k. EETKAMER, tafel,
wit, 4 stoelen met rieten
bekl., vr.pr. ’ 350,-. Tel. 045-
-424080.
BOUWKAVELS te koop,
Industriestr. Reuver, max.
18 m br. en 45 m diep. Inl.
023-375291.
'POTKACHEL ’75,-; oud
schilderij ’ 35,-. TEI. 04742-
-1501.
Te k. ZONNEHEMEL m.
elektrische lift (recht) +
bank gebogen, 2xlo wolfs-
bellanum s-lampen. TEL
045-229409.

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.
Te k. FITNESSAPPA-
RAAT met gew. en roei-in-
richting. nieuw ’ 1590,-, nu

’ 500,-. Tel. 045-319202.
Te k. AHW DUBBELAS-
SER, ’ 1000,-, enkelasser
’450,-, b.g. aanh. 250 kilo
laadverm., ’ 300,-. Tel. 045-
-325859.
Te k. Eminent ORGEL (So-
lina B417) met ritmebox,

’ 995,-. Wolfsestraat 20,
Voerendaal.
Te k. electr. SCHRIJFMA-
CHINE, Olivetti Lexicon 94
C, ’400,-. Tel. 04492-5461.
SUSTEREN (Dicteren):
r4ustig gel. op 1km afstand
van autosnelweg, vrijst.
huis (bwj. '75). Ind.: hal be-tegeld (travertin), toilet,
bergk, L-kamer, ruime
aanb.keuken, betegeld
(Portug. leist.), berging, in-
pandige garage, overdekt
terras 32 m2. Verd. 3
slaapk., betegelde badka-
mer met v.w., toilet, ligbad,
douche. Ruime bergruimte
met c.v.-install. Provisiekel-
der en grote hobbykelder.
Woning geheel geïsoleerd.
Hardh. kozijnen (merbau).
Gedeeltelijk rolluiken. Gro-
te tuin met bergruimte. Tot.
opp. 640 m2. Vraagprijs
’250.000- k.k. Inl. 04499-
-3446.
Te k. mooi BANKSTEL, sa-
lont, en hoekt., vr.pr.
’600,-. Zaterdag tussen 2
en 4 uur. Oude Kerkstr. 8,
Hrl.
BANKSTELKUSSENS
vernieuwen? 10 kussens in
stof ’ 390,-. Let op! Com-
pleet met vulling 2000 kus-
sens voorradig, direkte le-
vering. G. Fuhren, uw spe-
cialist voor bankstelkus-
sens. Nu ook in Wessem,
Markt 9. Tel. 04756-1677.
's Maandags gesloten. Wij
komen ook desgewenst
vrijblijvend met onze kol-
lektie bij u aan huis. Te-
vens uw aangewezen
adres voor tapijttegels,
50x50 cm vanaf ’ 4,75.
Open HAARDHOUTzwaareiken beuken essen akasia.
Tel.: 04459-1675.
RAMEN, deuren, rolluiken,
kunststof + aluminium.
Gratis offerte. 09-
-49243171778. Metalbau K.
Dietrich. Kontaktnr. in
Ned. 045-270188.
3 wedstrijd PLUIMEN-
BUKSEN Diana 65, Diana
66 en Diana 75. na 18 uur,
045-229453.
Te k. blauwe CONIFEREN
1.50-1.70 m. hoog ’ 14,- p.st.
Tel. 04492-2258.

Te k. weg. sterfgev. electr.
KOOKPLAAT, pr. ’75-
-klass. bankstel IV2 jr. oud,

’ 500,-. Eik., bankstel ’ 300,-
-■ TeL 045-252546.
Te k. TELEFAX tussen
20.00 en 21.00 uur 's avonds.
Tel. 324049.
Te k. ORGEL Parma op-
haalpr. ’300,-. Tel. 045-
-317256.
Te k. AANHANGWAGEN
2 m lang. J. v. Maerlantstr.
59 Heerlen.
Te k. ' BANKSTEL in
nieuwst. 3-1-1 zits. eik. +
stof. Europalaan433 Bruns-
sum
Te k. BRANDHOUT, eters
en kachelklaar te bevragen
tel.: 04493-4430.
Eenmalige aanbieding.
Partij (fabrieksnieuwe)
VLOERBEDEKKING aan
fabrieksprijzen. Merken
o.a. Desso, Louis de Poorte-
re, Bonaparte, BéWé (4 ster-
ren kwaliteit). Verkoop al-
leen vandaag en morgen.
Vrijdag 24 februari £00-
-18.00 uur. Zaterdag 25 fe-
bruari 9.00-17.00 uur. St.
Pietersstraat 72, Maastricht.
Eenmalige aanbieding.
Partij (fabrieksnieuwe)
VLOERBEDEKKING, aan
fabrieksprijzen. Merken
o.a. Desso, Louis dePoorte-
re, BéWé (4 sterren kwali-
teit), Bonaparte. Verkoop
alleen vandaag en morgen.
Vrijdag 24 februari 9.00-
-18.00 uur. Zaterdag 25 fe-
bruari 9.00-17.00 uur. St.
Pietersstraat 72, Maastricht.
KACHELS. Grandioze ver-
bouwopruiming: grote kor-,
ting. Nieuw en gebruikt. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. TeL: 04459-1638.
Eenmalige aanbieding par-
tij (fabrieksnieuwe)
VLOERBEDEKKING aan
fabrieksprijzen. Merken
o.a. Desso, Louis de Poorte-
re, Bonaparte, BéWé (4 ster-
ren kwaliteit). Verkoop al-
leen vandaag en morgen,
vrijdag 24 februari 9.00-
-16.00 uur. Zaterdag 25 fe-
bruari 9.00-17.00 uur. St.
Pieterstraat 72, Maastricht.
Te koop GASFORNUIS,
koelkast en afzuigkap, in
g.st., vr.pr. samen ’ 140,-.
Inl. 045-444117.
Te k. hele nieuwe INBOE-
DEL 0.a.: zwaar geloogd
eik. meubelen, alles v.d.
helft van de prijs. Te be-
zichtigen: Jan de Witplein
1, Schaesberg, zat. van 12
tot 18 uur.
BANKSTEL eiken ’275.-.
Slaapk. ’450,-. Eeth. eik
f 375,-. Verder antiek-ba-rokkasten enz. Kouvender-
str. 208, Hoensbroek.

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

waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

Jan des Bouvrie
zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

stoelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 348, Sittard.
Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Ook verkoop aan particulieren.

Te k. massief grenen BA- <BYKAMER, commode, (
kast, bedje, speelbank, pr. I

’ 98Ó,-, tel. 04492-3173. \
Te k. 2 kleine en 1 grote
POTKACHEL en gashaard J
huisjesmodel, rector Meus- 'senstr. 6, Schaesberg- \Landgraaf. \
Voordeligte k. KEUKE- 1NINVENTARIS: 4-pits t
kooktafel en 4-pits fornuis 1
met warmkast Quatfas; f
grote Atag bain-marie; Va- .lentine fnteuse 2-pots (380 (
V); rvs-eiland of wandaf- .-
zuigkap 2.70 mtr. Alles in
zeer goede staat. Te bevr. '<04455-1950. i
Te k. prima WASMACHI- "NECOMBINATIE Zanker 1
of AEG met garantie. 045- J314914. «
Z.g.a.n. blauw/grijs BANK-
ST. 2+3 zitsb. tel. 045- <
721268. ■
Thomas WASKOLOM a. ;
nw. ’750,-; Sveda kassa ■electr. ’200.-: 2 houten 'toonbanken’ 100,- p.st. Tel. j
045-212995.

CD, gebruikt alle soorten
klassiek, jazz, pop etc.)
14DM-20DM. Tel.: 09-49-
-2423-4176.
Te k. antieke PIANO,
f 600,-. Tel.: 722735.
Te k. BADDOUCHE-
WAND en badkamergarni-
tuur en medicijnkastjes en
fietsstoeltje tev. Perzisch
tapijt en Derber. Tel.: 045-
-718918.
Te k. BADGEISER ’ 125 -en fitnessbankje ’ 95,-. Tel.
D45-255285.
Tek. witte ZIBROKAMIN,
z.g.a.n., 1 jaar. Tel. 045-
-229078.
Te k. aluminium WINKEL-
PUI, ± 7 m breed, compl.
met deur en glas. Tel. 045-
-312372.
Te k. wegens verhuizing,
compl. INBOEDEL, mas-
sief eiken. Kleirasp 16,
Landgraaf.
re k. massief eiken TOOG-
KAST, 1.60 m lang, nieuw
f4600,-, nu voor ’ 1500,8.
Tel. 04490-22681.

Let op! Let op!
Te koop uit faillissement

Diverse soorten buro's, burostoelen, tekentafelstoelen,
diverse soorten dossierkasten, materiaalkasten en

ladenblokken voor hangmappen, houten
directiemeubels, diverse soorten tafels en

scheidingswanden, werkbanken en heteluchtkanonnen.

Een enorme sortering
in bedrijfsinventaris

tegen ongekend lage prijzen.
Dit moet u zien!

Rockmart
Kissel 46A, Heerlen. Tel. 045-723142

Fa. J. MERTENS Recyling.
In- en verkoop, ijzer, meta-
len, stenen, tegels, hout enisolatieplaten, glas, papier,
lompen en autowrakken,
tevens te koop openhaard-
hout (berken) Burg. Coon-
enlaan 42, 6373 TN Land-
graaf, tel. 045-320469.
Te k. BANKSTEL 3-2-1
zits. Leer ’4000,-, nu
’2000,-, tel. 045-418129.
Te k. COMMODORE Ami-
ga 1000, 512 K RAM kleu-
renmonitor, muis, software
en boeken ’ 1600,- tel. 045-
-457597.
Queen Arme BANKSTEL
3-1-1 zits, drumstel en
4-plaats electr. kookstel.
Custersln. 13 Nieuwenha-
gen.
Te k. CV-KETEL Buderus
met warm watervoorz.
hoog rendement 20.000 cal.
als nieuw. J. v. Maerlantstr.
59, Heerlen.
Te koop BABYKAMER
4-delig, Kleur eikenstruk-
tuur wit ’ 590,-. 045-720543.
Te koop massief eiken
BROODKAST. Prijs ’ 600,--. Inl. 045-210549.
Te koop 2 COMMUNIE-
PAKJES mt 134 en 140 en
leren rok mt. 46. Tel. 045-
-228046.
Te k. KASSA Anker. Tel.045-251769.

Te k. a. RAAMKOZIJN
144x160 cm met d.l. en d.g.;
radiator 80x50 cm 3-pl.;
E-motor 3 PK 380V,5,1A;
4-pans dakraam; terraste-
gels bruin ± 40 st. 40x40 cm
Pr. n.0.t.k.; Braun sapcen-
trifuge ’ 35,-; campingbedje
’75,- z.g.a.n. Jaagyeld 22,
Klimmen. Tel. 04459-1206.
Te k. ant. 1 drs. MECH.
KAST ’1500,-; ant. hang
petr.lamp ’300.-; ant. twij-
felaar ’400,-; eiken boeren-
salontafel rond ’ 100,-; ant.
Bied. wijntafel ’ 350,-; mod.
witte hanglamp met 6 bol-
len ’ 100,-. Te bevr. na 18.00
uur, tel. 04490-12929.
Te k. CHESTERFIELD le-
ren bankst.; barokstijl eet-
hoek; enk. perz. tap. Alles
als nieuw. Tel. 045-223094 of
323751.
Te k. modern BANKSTEL
3-2-1, salontafel, eethoek +
6 stoelen en kast. Tel. 045-
-412352.
Te koop halters en gewich-
ten, vanaf f 1.-per kg,
FITNESSTOESTELLEN,
fiets- en roeitrainers, boks-
artikelen, gevechtsportart.,
fitnesskleding. Dinsdag tym
zaterdag van 14.00 tot 18.00
uur, Heerenweg 246, Heer-
len. Tel. 045-224735.
Tek. leren 2 + 3 zits BANK-
STEL, gebroken wit. Sta-
tionsstr. 130 Hoensbroek.

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

Brandkasten
Brandwerende en inbraakvrije kasten. Brandwerende
kluizen vanaf ’298,-. Emly H.0., Handelsstraat 348,
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.
Te k. KOELKAST ’ 175,-;
4-pits kookpl. ’75,-; diep-
vneskast 260 1. ’250,-; mo-
dern vloerkl. ’ 100.-, zwart-
wit, tel. 045-224735 van14.00 tot 18.00 uur.
Te k. antieke Henri-II
KAST, 6-deurs. Tel. 045-
-217355.
Te k. mooi WANDMEU-
BEL 2,72 m breed. Pr.
n.o.t.k. Tel. 04492-3822.
Kent u al Limburgs best ge-
sorteerde STOFFENZAAK
Tummers in Brunssum?
Dames-, kinder-, heren-,
communie en bruidsstof-
fen. Enorme keuze Tum-
mers Kerkstraat 302 (Pro-
menade) Brunssum. Tel.
045-272677.
Te k. gr. HONDENREN.K.
Doormanstr. 3 Brunssum,
na 18.00 uur.
Te k. laag notenhouten
HALKASTJE ’ 75,-; noten
miniset Queen-Ann ’ 60,-;
halstoeltje ’ 25,-; 2-pers.
eiken ledikant 150x200 met
spiraal en matras ’ 200,-;
Peugeot racefiets 10 versn.
’250,-; radio-pick-up com-, binatie met boxen ’ 125,-;
geheel compl. super-8-film-
apparatuur, camera, projec-
tor enz. ’400,-; Heuvel-
straat 32, Meers, vrijdag na
18.00 uur.

Goede KLEUREN-TV'S.
met garantie. Philips groot-
beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Wij vragen te koop: partij
goederen, bedrijfs- en WIN-
KELINVENTARIS, ook
leegruimen van winkels en
kantoren. Tegen contante
betaling. Rockmart, Kissel
46 A, Heerlen. Tel.: 045-
-723142.
Te k. voor hobbykasje,
KASRUITEN 1.60 - 1.65 x
0.73 en evt. kashout. tel.:
04707-2436.
Te k. jongens COMMU-
NIEPAKJE mt. 134, kl.
bordeaux. Pr.’ 125,-. Tel.:
045-421540.
Partic. verzamel, biedt t.k.
collectie ned. MUNTEN,
z.f ’ 30.000,-. inter. voor be-
leggers alleen compl. col-
lectie. Tel.: 045-251373 na
18.00 uur.
Te k. 5 CV-RAD. met on-
derd. z.g.a.n. Party tuinte-gels. TeL: 045-316607.
Kitty HOUTBEWERKING
macnientjes 5 op 1 tafel
frais, langgatboor, cirkel-
zaag, vlakbank, van dikte-
bankalles op 1 motor. Tel.:
045-715892.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko-
gelkopmachines met correctie, vanaf ’ 295- excl. btw.
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.
SCHUURTJES, tuinhuis-
-I'es, kippe- en hondehok-
cen, vele afm., reeds vanaf

’ 195,-. Houtbouw Übachs,
Eygelshovergracht 39,
Kerkrade-Vink Tel. 045-
-460252.
Was- en droogautomaten,
KOELKASTEN, diepvrie-
zers, gas- en electrofornui-
zen, stofzuigers en afwasau-
tomaten. Eigen financie-
ring en tot 5 jaar garantie,
va. ’7,50 p.w. Huishoud-
beurs, een begrip. Kerk-
straat 111, Brunssum.
COMMUNIEJURKEN te
k, coll. 1989, nieuw, ook
Sissy-model + kroontje +hoedje + tasje + paraplu's.
Voor informatie 045-272516.
AARDAPPELEN klei-
bintjes vanaf 30 et per kg,
uien 5 kg ’2,50, wortels o
kg ’2,50. Veendrick, in-
gang kasteel Amstenrade.
Te k. MSX 2 HB 700 P %
kleuren Monitor + Plotor
software en boeken. Tel.
045-217349.
BUDERUS, Intergas, Rad-
son, Nefit-CV-ketels,
scherpe prijzen, goede
service. Jac Köhlen, Rijks-
weg N. 104, bij ziekenhuis
Sittard, 04490-
-13228/14862.

STOFZUIGERAKTIE
Miele, Philips, Zanussi,
Hoover, AEG, Erres enz.
Met 20% en 40% korting.Extra reklame, 1000 wattvan ’ 299,- nu ’ 159,-. Huis-houdbeurs, een begrip,
Kerkstraat 111, Brunssum.
Te k. mohair, beige BANK-
STEL 3-1-1, i.g.st. pr. ’ 750,-
-; 045-241918, na 18.00 uur.
Te k. uit FAILLISEMENT,
nieuwe personeelscontro-
leklok, merk Cincinatti
Clipper model 3000 mcl.
kaarten en kaarthouders

’ 850,-. Rockmart, Kissel 46
A, Heerlen. Tel.: 045-723142.
Tesoro METAALDETEC-
TORS en 2e-hands detec-
tors, met garantie. Gesink,
tel. 053-300512.
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:
Sachs Dolmar KETTING-
ZAGEN en doorslijpers,
nieuw en gebruikt, ver-
koop, service, en onderde-
len. HO. Mirandolle 045-
-422797.

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:
Akai platenspeler

APA 101 zilver
geen 218- of

168-maar 98,-.
Maar ook: 4 JVC

musiccenters W2met
afstandsbediening per stuk
geen 998-of 798- maar

698,-.
Maar ook: 4 Pioneer

musiccenters 8000 met
afstandsbediening per stuk
geen 1499- of 999- maar

899,-.
Maar ook: 2 Atag

gaskookplaten GKF 334
per stuk geen 395- of

398-maar 198,-.
Maar ook: 4 wasdrogers, 4

tot 5 kg per stuk geen
798- of 598- maar 398,-.

en nog veel meer:

Witte Hal
Bergerweg

51-53 Sittard
(Industrieterrein
Bergerweg) Tel.

04490-18162
Aanbieding VLOERTE-
GELS, Duits fabrikaat, le
keus, ’ 27,50 p/m2. Lijm en
voegsel en btw inbegrepen.
Tegelhandel Janssen, De
Hut 7, Gulpen. 04450-1970.
VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten.
Grote voorraad en voordeli-
ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
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.
Panklare halve VARKENS.
W. Nelissen, Kerkstraat 158,
Koningsbosch, tel. 04743-
-1216.
Alle BALKHOUT, plaat-
materiaal, lichtkoepels, alu-
minium ladders, dakmate-
rialen etc. Scherpe prijzen.
Houthandel Rinkens,
Eygelshovenerweg 60,
Übach over Worms. Tel.
045-319846.
Speciale aanbieding water-
vaste dak- en VLOERPLA-
TEN, 19 mm nu ’42,50 p.
plaat. Houthandel Rinkens,
Eygelshovenerweg 60,
Übach over Worms. Tel.
045-319846.
GASHAARDEN, oliehaar-
den, kolenhaarden, grote
voorraad, flinke korting.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104 bij ziekenhuis Sittard,
04490-13228/14862.
Te k. le srt. GRASZODEN

’ 3,50 p. m2gratis thuisbe-
zorgd, afgehaald ’3,25 ook
gehele tuinaanleg, goed-
koop, ook straatwerk. bel
ons vrijblijvend 045-323178.
Houten SCHUIFLADDER
tek. 9 mtr., uitsch.baar. Tel.
045-322021.

. 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

Eiken BANKSTEL m.
kuipkussens vr.pr. 725,-;
eiken eethoek rond vr.pr.
675,-; massief eiken buffet-
kast 1.40 mtr. hg. iets moois
vr.pr. 1850,-; pracht eik. t.v.-
viaeokast vr.ar. 725,-, zwaar
eik. salontafel vr.pr. 325,-,
045-323830.

Het allernieuwste * I

Denor;
JVCÏYamaht

RevoJj
Wij leveren alle J1Top-Hifi-apparatuü ["

tegen de laagste ? 6
Electronic serviCF'

Jo f
KreutJÈ

Kerkplein 39 J!
Landgraaf (SchaesW {

Tel. 045-313815 J<Donderdag koopavC«
tot 21.00 uur _ [

's Maandags geslg;*Gebruikte KLEUrS |
LEVISiES te koop!

’ 100,-; nieuwekleurt
visies vanaf ’ 398,-- 5 j
Van Voorst, Ganzfl48, Heerlerheide. Tel!
213879. A
KLEURENTELEVP

Philips, Blaupunkt.(vanaf ’ 95,-.Radio/tv»
8.V., Bokstr. 33. Hffheide. Tel" 045-21343*1
ANTWOORDAPPAP*
Compur, nieuw eQI
bruikt. Tel. 09-49240jj1ï
KEUKENS, keuke^
ratuur. Laag in prü^i
garantie. R/J Hand?
derneming, Stations
294, Nuth. Tel. 045^
De beste prijs voor _
ZEGELS, munten, g01!
ansichtkaarten. Akerjl
Nrd. 208, Hoensbroe>H045-212371" J
Te k. gevr. oud ijzer e"JTALEN, sloop- en sff
auto's. Tel. 045-27221»'
272516 ook 's avondje
H. Swinkels betaalt
hoogste prijs voor V*.
metalen. Tevens auW
nietiging. De Kourne'1'224768. J
Te k. gevr. antieke ïM
DELSI meubels en B
goed. Tel. 09-32- 1226JJTe k. gevr. MAXI-COg
by-autozitje + t.v.-an"
Tel. 045-270008. J
Gevr. PRINTER en/of|
nitor voor C64. Tel'
222269. J

\Wij geven het meest&j
uw loop-, sloop- en Pjs
DE-AUTO. Tef045^
Te k. gevr. legeBV. 8^BR 354 Limburgs Vm
Rumpenerstr. 81, 64*1
Brunssum. J
Te k. gevr. CAMPIN0!
KAST 80-100 ltr. Tel-1
459416. J
Te k. gevr. BOEK^j
strips o.a. Lekturam*
045-228082. A
DEFECTE kleuren Jvanaf '81 (typenr. v«?a
den) en def VHS *n
tel. 045-723712. _^i
Te k. gevr. oude" *PRENTJES, tel. 4721»
br. o. nr. MA 557 L.yii
tionstr. 27, 6221 BN
tricht. _vj
Te k. gevr. div. loop-.,?;
en SCHADE-AUTO gj|
gen afg. vrijwarinfL/H
Tel. 045-727711/216j7j>j
Te k. gevr. SPI%REFL.-CAMERAen|a
vergroter. Tel. 04492j>|

’ 500,-BELONING Vffi|
tot koop van boerden) j

oud woonhuis, opkr"^
feen bezwaar,

100.000,-.
2213/751483.

Jürgen AUTOVEB^j
Langheckweg 32-4"-
-045-463333. „l^gjj
Te h. een BEDRIJffJf1320 nr, gelegen aan f#sel te Heerlen,totaal 6 j
voldoende parkeerg|yi
heid, 5 jr. oud. Inl. *>V|
B.V, tel. 045-412189.
045-310557. /
Auto met chauffeur \
(VOLVO 360 GLE'-
-045-257632. S
Vrijst. 3 slpk.won- fy
pand. kant. gem n ,.|
graaf, huurpr. ’ IOO^'Jmnd., excl. Inl. tijd- Zé
ren ma./vr. v. 9.Ö0-J'tfJ
Bemidd. Bur. Sft':
TANT tel. 045-3 lljgS^
Te h. aangeb. celsVaals BEDRIJFSR^ 1ü100 m2tevens 65 tMj
keuken m. parkeerg^,
na 14.00 uur 04454jjg>j
Gem. KAMER in U
Schaesberg voor .$
mensentot 30 jr.eig- 'gji

febr. van gez. keu^adkamer te aany&o
l-4-'B9. Tel.: 045-324»^
18.00 uur. -j^J
Te huur PRIVÉ cWg.l
overname. Br.o.nr.’*'fLimburgs Dagblad. .r!
bus 3100, 6401 DPj^
Te h. gemeub. J^taparte opg., aan het J:Heerlen. Tel.: 727460>^
Ter overname aangf,'
FE-TAVERNE, even 1,;
geschikt voor club
langs drukke rU Ji'omg. Mol. Zeer lagfnInl. tel. 09-32148150°^
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to, *>enema: Un ragazzo di Calabria,

"■3O uur.

" Het zilveren drietal Foto: FRANS RADE

Inpakken
Als de inbraakgolf aanhoudt,
overweegt Sandra Hendrix zelfs
te stoppen. „Ik ga toch niet wer-
ken om alleen de schade van de
inbraken te betalen. Dan stap ik

„Als de gemeente een beetje
meewerkt, verhuist de friture
naar een andere plaats in Abdis-
senbosch. Dan komt er een ste-
nen gebouw. Misschien is dat
veiliger".

Bruiloftsbeurs in Sittard

per persoon beurtelings

De wanhoop
van Sandra

Zilveren penning

Duizendste
JOB-baan
in Heerlen

Van onze verslaggever

viewd worden door Hanneke
Groenteman. De uitzending van
de VARA is tussen 11-12 uur op
radio 5 te beluisteren. De Bruns-
sumse groep houdt zich bezig
met het opsporen van Joodse
vluchtelingen uit de Tweede We-
reldoorlog die bij Limburgse
pleeggezinnen verbleven. Op dit
ogenblik zoekt de groep nog on-
geveer honderd personen die in
de oorlogsjaren als baby's naar
onze regio gesmokkeld werden.

Openbare school Voerendaal

Nieuwe directeur

KLIMMEN - In het wijkgebouw
van het Groene Kruis te Klim-
men zijn onlangs drie jubilaris-
sen van het kruiswerk in het zon-
netje gezet. Mevrouw A. Sijben-
Schoffelen werd gehuldigd voor
haar 40-jarig lidmaatschap. De
heren H. Knoren en H. Slijpen
ontvingen voor 25 jaar bestuurs-
werkzaamheden voor de afde-
ling Klimmen de zilveren leg-
penning van het Limburgse
Groene Kruis.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Duizend jongeren, die
langer dan twee jaar werkloos zijn,
hebben via de Jeugd Ontplooiings-
banen (JOB) een tijdelijke baan ge-
kregen. Komende week zal het Ge-
westelijk Arbeidsbureau op feeste-
lijke wijze het duizendste contract
voor een JOB-plaats ondertekenen.
Opmerkelijk is, dat tien procent van
alle JOB-plaatsen in ons land, in de
Oostelijke Mijnstreek te vinden zijn.

nog liever naar de gemeentevoor
een uitkering".

boel nog in brand. Ik mag het
niet hopen en ik reken dan ook
op de medewerking van mensen
die de afgelopen drie weken 's
nachts iets verdachts gezien heb-
ben in de buurt van de friture".

Sandra's vader heeft vele nach-
ten in de zaak doorgebracht om
de inbrekers op heterdaad te be-
trappen. Dat is nooit gelukt.

" Sandra in haarveel 'gekraakte' j"riture Foto: FRANSRADE

Jo P.M.G. Braeken (43) is met in-
gang van 1 juni aanstaande door
het college van b en w benoemd
tot directeur van de nieuwe
openbare basisschool in Voeren-
daal. Braeken is vanaf 1982 direc-
teur van de basisschool St. The-
resia in Ransdaal. Hij woont in
Heerlen.

LANDGRAAF - De eerste ge-
dachte als zij 's morgens wakker
wordt, is 'Wat zou er vannacht
weer in mijn friture zijn ge-
beurd?'. Automatisch gaat de 20-
-jarige Sandra Hendrix dan van-
uit de ouderlijke woning kijken
naar het 500 meter verderop gele-
gen houten keetje aan de Ree-
weg in Abdissenbosch.

Woensdag was het andermaal
mis. Voor de derdekeer in amper
drie weken richtten inbrekers
een enorme ravage aan in de fri-
ture. De wanden waren bespoten
met curry, mayonaiseen piccalil-
ly. Braadharingen en rolmopsen
lagen in het friturevet. Resten
van kroketten en loempia's lagen
verspreid door de zaak. Bevroren
etenswaren verdwenen uit de
diepvries.
De schade bedroeg vele honder-
den guldens. De verzekering ver-
goedde niets. Sandra Hendrix is
de wanhoop nabij.

„Als het zo nog even doorgaat,
hoeft het voor mij niet meer. Ze-
ker nu de inbrekers ook hebben
geknoeid met de gaskraan en de
friturekachel. Straks vliegt de

Opsporing
Vijf leden van de Brunssumse
Comité Kinderen NV-groep zul-
len maandag in het radiopro-
gramma Factor Vijf geïnter-

In heel Nederlandzijn 75 arbeidsbu-
reaus te vinden waar met het JOB-
plaatsenplan gewerkt wordt. In to-
taal zijn in ons land 10.000 jongeren
tot 25 jaar op deze wijze aan een
baan voor een jaar geholpen. Een
tiende daarvan is in de regio Heer-
len geplaatst. Het spreekt voor zich
dat de directie van het Gewestelijk
Arbeidsbureau in Heerlen, erg inge-
nomen is met dit resultaat.

GELEEN
Ic'e Papeterie ELMA, Mauritslaan
il7erk van Har Leenen. T/m 28/2, open
iuI'Ji vr 9-18 uur, do tot 21 uur, za 9-17L^MB-bank, Markt 116. Werk van
Sgl' Janssen. T/m 19/3.open ma t/m vr
k .Uur CZF, Elisabethstraat 9. Werk
Jl Mieke Vroemen-Maessen. T/m 9/3.
L;f,e Hanenhof, Groenstraat 44.
LLK Van Frank van Helfteren. T/m 12/3,
P ai t/m zo 17-20uur.
LIMBRICHT
Suw'e Voorburght, Allee 1. Werk vanL Mentink. T/m 2/3, open di t/m za 10-
-l Ur. zo 12-23 uur.

BEEK
»H " öonsbeeklaan. Poëtisch realismet Jean Beckers. T/m 23/3, dag. ge-
P°(l.

ELSLOO
B p'andcentrum. Burg. Maenenstraat
Pu, Limburgse Kunstkring.
L °'3. dag. open.

VALKENBURG
K" 10- Werk van Theo Lenartz. T/m

MAASTRICHT
'antenmuseum. Werk van Krank

"» Broeck. T/m 2/4. Werk van Imi
"1. T/m 15/5. Open di t/m vr 10-17

hfil?3 en zo 11-17 uur. Galerie Schu-
PurL 1 en Van Noorden, Rechtstraat 64.

an Rene Glaser. T/m 5/3. open wo
'4-18 uur. do 14-20 uur. Galerie
rt, Grote Gracht 43. Werk van Ma-

\>h Van °ven en Arme HofteT/m 2/4-Ba? d» tm zo 13.30-17.30 uur, do tot
KijL u"r. Perroengaierie, Vrijthof 35.

■'tekeningen van Monique Pré-
R taJuul Sadé, Xavier Albers, Ton
S > s?n- Raymond Mirrer. Open wo
["Un? l3 uur De blauwe o'ifant. st
Vnasklo°ster. Boeddhistische skulp-
VsJ_T/m 11/3,open vr en za 14-18 uur. Besparing

Het project Jeugd Ontplooiingsba-
nen bestaat nu drie jaar. Werkloze
jongeren kunnen via dit plan, van
de hand van minister De Koning
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, eenjaar lang werkervaring op-
doen. De werkgever die zon jonge-
re in dienst neemt kan rekenen op
een kostenbesparing van eenderde
van de de loonkosten. Na het jaar
wordt het arbeidscontract ontbon-
den, maar de feitelijke bedoeling is
dat er natuurlijk een vast dienstver-
band ontstaat. Dat gebeurt ook in de
helft van alle gevallen.

midden in Singalees gebied te-
recht. Ze ontsnapten met een
busje naar het Tamilgebied. Een
'Moslim-vriend' regelde voor
12.000 gulden een ticket, visum
en vals paspoort. Moorthy kon in
Colombo ongehinderd in het
vliegtuig richting westen stap-
pen.

Sommige mensen zijn kattiger dan
katten. Als ik als kat niet over een
muur mag springen of in de boom
klimmen of geen vogeltje mag van-
gen waarom zou ik dan kat zijn?
Als ik als vogel in een kooi moet zit-
ten en niet in de lucht mag vliegen,
waarom zou ik dan vogel zijn?
Misschien zullen er mensen zijn die
gaan nadenken!

KERKRADE J.M. Budie

Kerkrade hoeft
huurder niet

meer te betalen
Van onze correspondent

DEN HAAG/KERKRADE - Een
bewoner van een woning in het
Rolduckerveld krijgt geen hogere
vergoeding dan de 500 gulden her-
inrichtingskosten, die hij reeds van
de gemeente Kerkrade heeft ont-
vangen. Dit heeft de afdeling recht-
spraak van de Raad van State ge-
maakt in een beroep van de bewo-
ner tegen de gemeente.

Kerkradenaar Sathasivamna vijfjaar vluchtelingenstatus

'Alleen geweld kan
Tamils nog helpen'

In de afgelopen decennia werd
het'Singalees tot officiële taal en
het boeddhisme tot officiële reli-
gie.

door joos philippens
KERKRADE- Hij was in zijn ge-
boorteplaats tweede secretaris
van een bij de regering 'niet zo
populaire' en inmiddels verbo-
den Tamil-partij. En als zodanig
belast met propaganda voor het
geweldloosverzet.
In 1983 werden drie van zijn as-
sistenten, jonge knullen nog, ge-
arresteerd wegens het aanplak-
ken van posters. Tijdens marte-
lingen noemden ze de politie zijn
naam. Na wat heen en weer ge-
rend van de ene vriend naar de
andere slaagde hij erin het land
uit te vluchten.

Nu, ruim vijfjaar later, en na el-
lenlang procederen heeft Nades-
samoorthy Sathasivam (40) ein-
delijk de vluchtelingenstatus ge-
kregen. Hij mag blijven. In zijn
kamertje aan de Holzstraat blijkt
dat Kerkraads enige Tamil een
bescheiden verandering heeft
ondergaan.

In 1971 wordt de Standaardisa-
tiewet uitgevaardigd, die het Ta-
mils moeilijker maakt om toege-
laten te worden tot de universi-
teit. Deze maatregelen leiden tot
verzet bij met name de Tamil-
jongeren, die hun toekomstper-
spectief zien afglijden tot een
vrijwel zekere werkloosheid.
Groepen als de TLO en de be-
kende Tijgers stuurden jongeren
naar Libië en Libanon voor mili-
taire training. In 1987 zetten In-
diase troepen voet op Sri Lan-
kaans grondgebied.

„Mijn partij zocht de oplossing
via de geweldloze weg. Ik geloof-
de er heilig in dat we op die ma-
nier ooit onze autonome Tamil-
staat zouden kunnen verwezen-
lijken. Het hielp niet. Ik zie nu
geen andere weg meer dan het
gewapende verzet". Verslechtering

Deze ontboezeming moet hem
bijna uit de mond getrokken
worden. De emotie blijkt diep te
zitten. Vorige week werden een
paar kopstukken van zijn partij
vermoord. Notabene door de
'eigen' Tamü-Tijgers. Pijnlijk.

Pijnlijk

HEERLEN?l: A fish called Wanda, dag. 18.30'Uur, do t/m za en wo ook 15.30uur.** 16.30 uur. De Reddertjes, za wo
Ur-Rivoli: Big, dag. 20.30 uur. Mes-"fof death, dag. 18uur, do t/mzo enJ0*1 15 uur. Maxim: Jan Rap en zn
"dag. 18.15 en 20.30 uur. do t/m zo
J 0 ook 15 uur. H5: Cocktail, dag.
* '8.30 en 20.30 uur. za zo ook 16.30jThe deadpool, dag. 14.15 19.15 en
? uur, za zo ook 16.15 uur. Who fra-' Joger Rabbit, dag. 14 en 19 uur. zaJ"116uur. Frank en Frey, za zo 14en
'jr. Wo 14 uur. Coming to America,

,'8.45 en 21 uur, do vrij ma di ook 14
;** zo wo ook 16 uur. Die Hard, dag.

*"" The Accused, dag. 14 18.45 en 21
t^zo ook 16 uur. De Spiegel: Un ra-
fdiCalabria. vrij fm ma 21 uur. As-
f contra Ceasar. vrij t/m zo 22.30 uur.». di 20 en 22.30 uur. Kinderfilm-
."* Spoel: Asterix contra Ceasar, za
"Ur.

SCHAESBERG
7*lno: Willow, vrij t/m zo 20 uur. Li*to drive, vrij t/m zo 22.15 uur.

MAASTRICHT
fA fish called Wanda, dag. 14.30en
rjf. za zo ook 18.30 uur. Cocoon, the
7". dag. 14.30en 20.30 uur, za zo ook
y'-Betrayed, dag. 14.30en 21.15uur,
r°ok 18.30uur. JanRap en zn maat,
M4.30 en 20.30 uur, za zo ook 18 uur.
P^a-Palace: Cocktail, dag. 18.45 en, Uur. za zo wo ook 13.45 en 16.15
|,"ho framed Roger Rabbit, dag.
Sen 21.15 uur, za zo wo ook 14 en
8 uur. The deadpool, dag. 18.45 enSuur, za zo wo ook 16.15 uur. Frank
.JSy. za zo wo 14 uur. Palace 2: Por-
TO-amma, dag. doorl. v.a. 13.30 uur,
f.Jfa. 16 uur. Ciné-K: Bagdad Café,
L*9-45 uur, vrij za ook 23.30 uur. Whi-
fschief. dag. 21.30 uur. Lumière:
f' heart. dag. 20 uur. Bolwieser, dag.
Jir- Mauvais sang, dag. 22 uur. Kin-
."■nhuis Zoem: Kinderscala 4, zo 14

Dit gegeven wekte argwaan bij
justitie in Nederland. Is dat
iemand die vervolgd wordt?
Moorthy's verklaring: de Mos-
lim-vriend strooide op het vlieg-
veld kwistig met smeergeld.

Volgens de regeling is er dan een
tegemoetkoming mogelijk in de
verhuis- en herinrichtingskosten.
Door een communicatiefout tussen
de gemeente en de woningbouw-
vereniging werd deze tegemoetko-
ming niet aangevraagd. Om de be-
woners niet te benadelen beslocrt
de gemeente toen een bedrag van
500 gulden uit de gemeentekas be-
schikbaar te stellen.

De bewoner is huurder in een com-
plex van 140 twee-op-een-wonin-
gen, die eigendom zijn van woning-
bouwvereniging Land van Rode.
In 1985 werden er voor gemiddeld
35.000 gulden per woning verbete-
ringen aangebracht aan keuken,
badkamer en toilet. Tevens werd er
isolatie aangebracht. Gevolg was
dat de huur met 65 gulden ptr
maand omhoog ging.

Maar ook is er veel onbegrip.
„Die buitenlanders profiteren
maar wat, zeggen de mensen.
Maar wat ze niet weten is dat je
helemaal niet mag werken, zo-
lang er nog niet over je aanvrage
beslist is. Die verwijten doen
pijn", zegt Moorthy met het ver-
zoek dit vooral in de krant te zet-
ten.

In de afgelopen vijf jaar legden
Moorthy en zijn steeds dikker
wordend dossier het gehele bu-
reaucratische circuit af. Elke af-
wijzende beschikking werd aan-
gevochten in beroepsprocedu-
res. Vijfjaar lang onzekerheid en
semi-illegaliteit.

Moorthy toont een soort identi-
teitskaart. Klein en grijs. Maar
van onschatbare waarde is het
opschrift 'status van vluchte-
ling. Eindelijk kan hij werk gaan
zoeken en zijn vrouw en kinde-
ren laten overkomen. Maar dat
duurt nog wel zes maanden.

Na vijf ontzettend eenzame ja-
ren, met in tijden van geen oor-
log toch wel een brief per maand.
Het jongstekind werd vlak voor
zijn vlucht geboren, hij heeft het
nog nauwelijks gezien.

„Maar ach", relativeert Moorthy:
„In Sri Lanka werkte ik in Co-
lombo. Dat is op vierhonderd ki-
lometer afstand van huis. Ik zag
mijn vrouw en kind ook maar
eens per maand".
Als Tamil-vluchteling ben je wel
wat gewend.

Onbegrip

Op zijn tocht per taxi vanuit
Brussel werd hij bij de Neder-
landse grens aangehouden. Een
weekeinde lang zat hij in een
Heerlense politiecel. Na een kort
verblijf in het Opvangcentrum,
zocht hij zijn heil in Kerkrade.
Over de Sociale Dienst en de po-
litie hier is hij lovend. Het lijkt
wel ofKerkrade zijn enige Tamil
vertroetelt.

Na deze bloemlezing van de re-
cente Sri Lankaanse historie
geeft Moorthy zijn versie van de
actuele situatie op het eiland. En
diewijkt aanzienlijk af van de ta-
melijk geruststellende geluiden
die staatssecretaris Korte-Van
Hemel regelmatig de Nederland-
se pers in stuurt.

„De politieke situatie verslech-
tert. Extreme Singalese bewe-
gingen vechten nu ook al tegen
de eigen regering. Tijdens de vo-
rige week gehouden verkiezin-
gen werden veel mensen ver-
moord. Een paar politici van
mijn partij probeerden op andere
lijsten aan de verkiezingen deel
te nemen. Ze werden zoals reeds
gezegd vermoord.
Waarom?
De Tijgers vinden hen niet ex-
treem genoeg". Moorthy haalt
zijn schouders op.

En vervolgt, met ineens opblin-
kende ogen: „Maar als nou de In-
diërs het land verlaten, blijft er
een zwakke regering over. En dat
biedt de Tamils de mogelijkheid
te vechten voor een eigen staat."

" Moorthy Sathasivam schrijft zijn vrouw het goede
nieuws. Na vijfjaar lang duizenden kilometers van elkaar
verwijderd te zijn geweest, kunnen ze binnenkort samen in
Nederland leven. Foto: FRANS RADE

GELEEN
P: A fish called Wanda, dag. 20.30
f*° ook 18 uur. Frank en Frey, zo wo
ïr-Studio Anders: Who framed Ro-L^bbit, dag. 20.30 uur, zo ook 15 en
r*. Wo ook 15 uur.

SITTARD
P*: Cocktail, do ma di wo 20.30 uur,ü.n zo 18.45 en 21 uur. 18 Again. do
["Wo 20.30 uur, vrij t/mzo 18.45en 21
tlpu meuwe avonturen van Pippi
i za zo wb 15 uur.

ECHT
iJ'-Microßoyal: Who framed Roger, 't. do t/m di 20.30 uur. za zo ook 18
i.*o ook 15.30 uur. Buster, do t/m di
l Uur. Moonwalker, za zo 18 uur, zo'5-30uur.
ROERMOND
j

,: Jan Rap en zn maat, dag. 20.30
£3° ook 16.30 uur. De nieuwe avon-
( i,Van P'PPi Langkous, zo wo 14.30
l R«yaline: Big, dag. 20.30 uur, zoJ4-30 en 16.30 uur. Filmhuis: The
*arable lightness ofbeingg, zo 20.30

Op het eiland Sri Lanka leven
14,5 miljoen mensen. Zeventig
procent is Singalees (boeddhis-
ten) en de hindoestaanse en
christelijke Tamils zijn met 23
procentver in de minderheid. De
Tamils wonen in het noorden en
oosten. Over het algemeen heb-
ben ze volgens Moorthy betere
opleidingen genoten en spreken
ze goed Engels (gevolg van kolo-
niale tijden). De parajlel met de
joden is opvallend: ook hier af-
gunst en jaloezie, omdat de Ta-
mils veelal goede banen hebben
in de hoofdstad Colombo, die
een Singalees bolwerk is. bijna achteloos over zijn eigen

stukje in deze nog onvoltooide
burgeroorlog-puzzel. Het kan zo
ongeveer model staan voor de
wedervaringen van veel Tamils
in ons land.
Na grote onlusten moest Moor-

De bewoner, die in beroep ging,
vond deze vergoeding echter niet
hoog genoeg. Hij meende dat bij de
berekening van de 500 gulden geen
rekening is gehouden met de door
hem gemaakte herinrichtingskogj
ten, die aanzienlijk meer bedrage*,
De man kon dit echter niet aanto-
nen omdat hij de aankoopnotaj;
van zijn nieuw aangeschafte inrich-
ting niet had bewaard. De Raad
van State oordeelde daarom de
schatting van de gemeente rede-
lijk, mede gezien de beperkte om-
vang van de woningverbetering.

thy in 1983 uit Colombo vluch-
ten. Hij kwam in een kamp in het
zuiden terecht, waar hij vijftien
dagen op een biscuitje en een
kop thee moest teren. Voor het
goede begrip van de situatie: dat
was geen voedsel van de rege-
ring, maar van een buitenlandse
hulporganisatie.
De 15.000 bijeengepakte Tamils
werden verspreid en Moorthy
kwam met 15 collega's ergens

Moorthy vertelt vervolgens weer

In 1956 begint de ellende pas
echt. Er komt een partij aan de
macht die de levende ongenoe-
gens bij de Singalezen omzet in
een actief beleid tegen de Tamils.

Deputé Lodewijks komt vrijdag 3
maart naar het Landgraafse ge-
meentehuis om de 1000ste JOB-
plaats aan een jongere te overhandi-
gen.
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" Wie wil deelnemen aan de talen-
tenjacht in De Schinskoel moet zich
vóór 3 maart aanmelden bij Jenny.

Terwinselen
" Het Fluit- en Tamboerkorps
Odeon houdt zondag vanaf 12 uur
een federatie solistenconcours in
gemeenschapshuis Terwinselen,
Schaesbergerstraat 27.

Brunssum

" De GBC 't Höfke houdt zondag

van 14.00 tot 17.00 uur een rommel-
markt in zijn stamcafé aan de Heuf-
kestraat 3. Entree gratis. Voor tafel-
huur kan men bellen naar
_■ 256617.

Merkelbeek

" De toneelvereniging Merkelbeek
geeft zondag om 20.00 uur een her-
opvoerb.g van de dialectklucht 't
Sjöttefieës'. De entree is f 4,50.

Amstenraade
" In Country House Jan van Cep
wordt zondag vanaf 15.00 uur de
muziek verzorgd door de groepen
Cimarron en The Moonlight Riders.

Schimmert
" De toneelvereniging Crescendo
geeft zondag om 14.30 en 20.00 uur
in het gemeenschapshuis een voor-
stelling van de dialektklucht 'Groat
doon mè niks doa'. Voor zondag 5
maart staat en avondvoorstelling op
het programma. Entree f 5,-. Tij-
dens de middagvoorstellingkunnen
jongelui tot en met 14 jaar voor
f 2,50 naar binnen.

schouwburg wordt gehouden, kal
er over mee praten. Verleden ja*
toen de eerste beurs van een groot
aantal Sittardse ondernemers ia
kasteel Limbricht werd gehouder£
stroomde er onverwacht zoveel pig
bliek toe dat de Limbrichter AUeg
volledig verstopt raakte.
Dit jaar is daarom de grote schouvC
burg als lokatie gekozen en boveif;
dien is daar in de buurt meer dan
voldoende parkeerruimte.

Ook voor de uitgebreide shows i_
de grote zaal is de schouwburgme«i
geschikt. Mannequinburo Iris ufl
Beek heeft voor elk uur een mode?
show op de rol staan. Tussen elf uur
's morgens en half zes 's avonds is er
uitgebreide informatie te krijgen
over alle aspecten van het trouwe*
van video- of fotoreportage tot de
huwelijksreis toe. Overigens wordt
ook nog een droomreis voor twejê
personen naar Florida verloot tifc
dens deze beurs, waarvoor in o»
voorverkoop kaarten een rijksdaaj-
der goedkoper zijn dan zondag aaft
de kassa van schouwburg.

Hoensbroek
Kerkrade promoot

'zuivere' koffie
Van onze verslaggever

KERKRADE - Een hele rij bekende
Kerkradenaren promoot vandaag
Max Havelaar-koffie, afkomstig van
arme boeren uit deDerde wereld, de
boeren krijgen hier dubbel zoveel
geld voor als bij normale koffie.

" Op 1 september wordt een kwa-
jongkompetitie gehouden tussen de
dienstencentra Caumerbron,
Schrijverke en De Koffiepot. Er
kunnen 5 koppels per dienstencen-
trum deelnemen. ledereen die
ouder is dan 50 jaar, komt in aan-
merking voor deelname. Inwoners
van Hoensbroek dienen zich vóór 1
maart aan te melden bij de admini-
stratie van De Koffiepot, _■ 045-
-213668.

Dicteren, een van de organisatoren
van de grote 'bruiloftsbeurs' die
morgen, zondag, in de Sittardse

Van onze verslaggever
SITTARD - „Samenwonen lijkt uit
de mode. Trouwen is weer in". Arno

Schinveld
Van 11.00 tot 17.00 uur staan ver-
schillende wethouders, raadsleden
en andere 'notabelen' by een stand
in Vroom en Dreesmann. Max Ha-
velaar-koffie is gelukkig steeds be-
ter verkrijgbaar. In Kerkrade wordt
hij inmiddels verkocht bij Jumbo,
Jan Linders, Jac Hermans, Plus en
Edah.

" The Happy Singers luisteren zon-
dag om 11.00 uur de mis op in de
Bernardinuskapel te Heerlen.

I ontmoeting lAliJ_|_L_j

in gesprek
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Kantoorruimte
in het centrum van Heerlen

gelegen aan de Promenade.
De ruimte is gelegen op de derde verdieping, ca. 110m2

' groot en de indeling is nog nader overeen te komen.
IDe basishuur bedraagt ’ 1250,- per maand, excl. voor-

schot servicekosten en BTW.
Voor verdere inlichtingen:

Kok Vastgoed Makelaars b.v.
Tel. 045-71.20.40

Te huur goed renderende
bloemen- en plantenzaak

compl. met inventaris, lage huur, omg. Heerlen/Hoens-
broek. Inl. br.o.no. HK 702 Limburgs Dagblad, Postbus
3TÓO, 6401 PP Heerlen.
Te 'h. ETAGEWONING-
FLAT te Kerkrade Markt.
2e etage, gr. woonk., 2 gr.

<euk., badk. Tel. 045-
-457443, pr. ’ 780- per mnd.

ater.
KAMER in net studenten-

te bevr. tel. 045-
-721268.
Te h.gemeub. APPARTE-
MENT 1-pers.. voor juffr.
All-in ’450.- 045-725595.

WINKELPAND of
u-ruimte 70 m2. Tree-

beek. Tel. 045-251769.
Brunssum Vijverlaan 4 vrij-
st. WOONHUIZEN m. tuin
en garage te h. f 1200.- p/m
BOPA O/G 045-324133.

FIAT 127 Sport, in topcon-
ditie, APK t/m dec.''B9, bj.
'78. Kaalheidersteenweg
107A, Kerkrade, zat. na
13.00 uur.
Tek. goed onderh. MITSU-
BISHI Lancer 1200, type
'81, met sunroof en trek-
haak, vr.pr. ’3750,-. Gate-
hof 27, Landgraaf.
RENAULT 5 TC Super,
nw. model, bj. '86, 33.000
km. Tel. 045-228469.
OPEL Corsa, bj. '84, 3-drs.,
51.000 km, zeer mooi. Tel.
045-321815.
Koopje: BMW 528 I, bj. '78,
echt lederen bekleding,
sportwielen, goede banden,
APK 11e mnd. '89, radio,
enz., beetje opknappen,

’ 1450,-. Motor zeer goed.
Corisbergweg 98, Heerlen.
Weg. omst. te k. Ford ES-
CORT 1.6 GL aut., 4-drs.,
wit, bj. dcc. '85, z.g.a.n., vas-
te prijs ’14.500,-. Jul. v.
Stolbergstraat 24, Land-
graaf, tel. 045-311201.
Te k. BMW 320/4. bj. '77.
Achter den Winkel 348,
Schaesberg.
Tek. Toyota COROLLA, bj.
'79. APK 23-8-'B9, ’600,-.
Tel. 045-315440.
Voor liefhebber Opel KA-
DETT B, bj. '73, in unieke
staat, prijs n.o.t.k. Brikke-
bekker 42, Landgraaf, tel.
045-323302.
Te k. VOLVO 242 L, bj.
1978, APK mei '89. Tel. 045-
-321795.

KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? Straten
Voerendaal bellen (ook
voor industrie) Tenelenweg
8-10, tel. 045-750187.
DUBBELE BEGLAZING
voor nieuwbouw ofrenova-
tie. Vraag vrijbl. inform. en
offerte Glashandel Van-
kann Heerlen, tel. 045-
-719329.

TEKKELS, poedels, york
en foxterriers, boomers.
Walem 11 A Schin op Geul.
tel.: 04459-1237.
Paarden- en PONYSTAL-
LING, paardentuig tekoop.
Inl. 044^9-3051.
Kennel Ruchiëng heeft nog
Ned. SCHAPENDOESJES
en bobtailpups, tevens nog
1 chow-chowpupje, reutje.
Inl. P. Janssen, tel. 04747-
-2910.
Te k. CavalierKing Charles
SPANIELS en Yorkshire
terriërs. Bovenste Puth 48,
Puth-Schinnen. Tel. 04493-
-2751.
Bouvierkennel Oet 't
Stroatje, lid NBC, heeft jon-
ge gitzwarte BOUVIERS
uit verantwoorde combina-
tie, met stamboom, ontw.
en ingeënt, voor zowel
sport als hobby. Inl. 04405-
-2080.
Rode VOERWORTELS 25
kg ’ 7,-; Veendrick ingang
kasteel Amstenrade.
Te .!. mooie witte DWERG-
KEESJES 8 wkn., ingeënt
+ ontw. Tel. 043-616794
b.g.g. 614334.
Te h. ruime PAARDEBO-
XEN ’ 100- en buitenma-
nege. Tel. 04451-1257.
Heeft uw BOUVIER een
lentebeurt nodig? Trimsa-
lon G. Hooijmaijers, Hoofd-
str. 52 Kerkrade. Tel. 045-
-453461.
DISCUS-VISSEN te k. div.
kleuren. Hoofdstr. 52 Kerk-
rade (lage prijs).
Weg. omst. te k. AIREDA-
LE terriër met stamb., 13
mnd. reu, 04499-4307 na
17.00 u.
Te k. DWERGSCHNAU-
ZERPUPS met stamb. Tel.
04920-50323.
Te k. YORKSHIRETER-
RIERTJES. Kennel Oos-
Heim. Tel. 04404-1527.

Te k. WPN PAARDEN Ul-
timaat X Cartonist, Saros
Jurriaan beiden 3 ir. oud en
1 jarig veulen. Triton X
Due. Tel.: 04749-1740.
Kennel 't Molserhöfke lid
N.C.D.H. uit zeer goede
comb. DALMATISCHE
pups (wit zwart gevlekt)
stamb. geënt, ontw. Tel.:
045-440644.
Te k. PEUGEOT 305 bj.'79
APK tot 11-l-'9O Tel.: 045-
-717233. Dr. Nolenspin. 15,
Heerlen.
Te k. 2-paards TRAILER,
z.g.a.n. Tel. 045-320001.
Te k. ROTTWEILER niet
geschiktbij kinderen, reu, 2
jr.Tel. 045-229453 na 18 uur.
Te koop 1 BOOMER-
HONDJE teefje ± 6 mnd.

’ 350,-. tevens weg. sterfge-
val lassiehond 2v2 jr. reu,
zeer lief voor kinderen
’200,-, tel. 045-212429, na 18
uur.
Weg, omstandigh. te k.
SINT BERNHARD. 1 ir.
met stamboom van ’ 1000,-
-voor ’ 300,- tel. 045-272226.
Weg. omst. te k. BOUVIER
teef IV2 jr. oud, z. lief, niet v.
dressuur, vaste prijs ’ 300,-
Belemnieterf 137, Rennem.
Heerlen.
Te koop 3 HALFLINGERS
tel. 045-314692 na 13 uur.
Te k. DWERGSCHNAUT-
ZERPUPS kl. peper en
zout m. stamb. 04929-63176.
Te k. Mech. HERDER reu 6mnd. gesch. v. dressuur.
Custersln. 13, Nieuwenha-
gen;
GEHOORZAAMH. CUR-
SUS, alle soorten honden.
Torenstr. 38, Langeberg
Brunssum.
Te k. GROENENDALER
pups m. stamb. Tel. 045--§12189.
Te k. Engelse COCKER
Spaniel pups. Honig-
manstr. 48, Schaesberg.
Te k. jonge Duitse HER-
DERS en oudere uit eigen
vertr. kennel. lets voor
dress. en bewaking. Tel.
04750-21621.
KINDERBOERDERIJ Vij-
len binnenkort bij goed
weer geopend. Ideaal voor
schoolreisjes, uitstapjes,
kinderfeestjes. Maak tijdig
afspr. Tel. 045-721976.
Te k. tamme groen AMA-
ZONEPAPEGAAI m. kooi.
Tel. 045-229069, na 13.00
uur.
Te k. ROTTWEILER Rue
15 mnd. waaks, eenkennig

’ 250,-. Tel. 04490-77926.
Te koop DWERGKEES-
JES en grote grijze kezen.
Tel. 045-214859.
Te k. COCKERSPANIEL,
reu, prijs n.0.t.k., met toe-
beh. Tel 045-452036.
Mooie Mech. HERDER,
teef, 10 mnd. Tel. 045-
-316111.
Overdekte KENNEL, 3 m
lang en 1.10 m breed, v.
hond of papegaaien, ’ 350,-;
konijnenhokken a ’ 20,-.
Tel. 045-314442.
Te k. DALMATINER, 1 jr.
oud, met stamboom, vr.pr.
’350,-. Tel. 045-315346.
Te k. ROTTWEILERPUP,
10 wkn. oud, reu, met stam-
boom. Te bevr. 04404-1582.
Goed tehuis gezocht voor
lieve BOUVIER, 22 mnd.
oud, stamboom, met toe-
beh., ± ’250,-. Tel. 045-
-727731.
T.k. goedberedenKonema-
ra PONY, merie, 5 jr. oud,
groot 1.46 m. Tel. 04750-
-21621.
T.k. zware en bruine
DWERGPOEDELS, in-
geënt en ontwormd m.
stamboom. Tel. 04750-
-16590.

Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zyn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.

Gem. ZIT/SLPK. met dou-
che en keuken, Panneshei-
derstr. 1 en 19Kerkrade.
Te huur dubbel groot HE-
RENHUIS voor kantoor of
praktijk. Tel. 085-340879.
KAMER ± 550 x 400 met
kookboek, douche, vw, wc,
hal, aparte ingang. 045-
-212613.
KAMER te huur in cen-
trum Sittard. Tel. 04492-
-2044.
Over te nemen te Maasme-
chelen (B) pracht en goed-
lopend NACHTCAFé met
kleine restauratie (snacks).
Rijksweg 187. 09-
-32.11.761175.

Autobedrijf Heka 8.V.,
Rimburserwee 40, Bruns-
sum, VRAAGT te koop
loop-, sloop- en schadeau-
to's. Tel. 045-273177.
VOLVO 360 GLT wit 5-drs.,
55.000 km, okt. '85. Tel.
04756-3158.
Te koop gevr. loop-, sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Wij
betalen de hoogste prijs.
Tel. 045-213424 of 045-
-227793.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal dehoogsteprijs in Lim-
burg, tel. 045-254049.
BEDRIJFSWAGENS,
open laadbak, gesloten
meubelbak, 2 tot 6 ton,
Merc. Benz, o.a. Kipper, 10
ton. Garantie en APK,
Feijts, Haelen, 04759-1896.
Te k. Ford ESCORT 1600i
Bravo bwj. '87, le eig., wei-
nigkm, veel extra's o.a. RS-
wielen + achterspoiler,
schadevrij. Tel. 045-725022.
BEDRIJFSAUTO'S en
bussen, steeds voorradig,
diverse bestellers, bussen,
minibussen, open laadbak-
ken, alle typen bestelauto's,
ook diverse luxe auto's in
alle typen en prijsklassen.
Donny Klassen b.v., in- en
verkoop, Meerssenerweg
219, Maastricht, tel. 043-
-635222 of 043-634915.
Te k. CITROEN Visa Super
E, 4-cil., nov. '82, APK nov.
'89, 73.000km. prijs ’4200,-.
Platz 2, Klimmen, tel.
04405-3654.

Te huur
studentenappartementen

aan de Weltertuynstraat 67 te Heerlen. Indeling: woon-
/slaapkamer, kitchenette, douche en toilet. Huurprijs

’ 308,95 per maand excl. voorschot stook- en service-
kosten. Vrouwelijke studenten genieten de voorkeur. In-
lichtingen en bezichtigingen B.V. Makelaardij Onroeren-
de Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen. Tel. kantoor: 045-
-417085.

RENAULT 25 TS, '85, le
eig., kl. wit, LPG, i.st.v.nw.,

’ 12.750,-. Tel. 04492-3234.
Ford FIESTA 1.1 Sport,
dcc. '86, kl. zwart, 30.000
km, nieuwstaat, ’ 10.500,-.
Tel. 04492-3234.
Voor de liefhebber! VOL-
VO 160 E, LPG, bj. '72,
zwart leer, kl. antraciet,
schuifdak. t.e.a.b. Tel.
04750-10652 of 16803.
Te k. HONDA Prelude, m.
'81, in zeer goede staat,
zwartmet. mcl. sportwie-
len,prijs’ 4250,-. Tel 04750-
-11564.
Te k. witte GOLF GTI, bj.
'84, div. ace, in zeer goede
staat, ’ 17.750,-. Tel. 04747-
-2065, vanaf zondag.
Te koop van part. POR-
SCHE 924 met lichte scha-
de, verder 100% in orde en
vele extra's. APK-gek,
ANWB-gek. en taxatierap-
port van ’ 15.000,-, kleur
metallic zolder m. antraciet,
vaste prijs ’ 8750,-. Inruil
oude type Celica coupé
1600 is mogelijk. Inl. 04490-
-54317.
OPEL Kadett 12 SC GL
Club, zeer luxe uitv., nw.
mod., bwj. '85, ’12.750-,
o.h.boekje aanw. 04490-
-14427.
Te k. OPEL Kadett 1.2 S,
bwj. '80, LPG, APK,
bl.met., roest- en schade-
vrij, perfecte auto. Tel.
04750-23769.
Te k. BMW 320i, bwj. eind
'83, zeer mooi, 80.000 km,

’ 15.500,-; Austin Metro,
bwj. '83, ’4950,-. Voor ml.
tel. 04743-1881.
Te k. FORD Escort 13 L
Bravo, '84, zeer mooi,
’9500,-. Tel. 04750-31410.
S.M.A.S. ruimt op!! BMW
320i, bwj. eind zeer
mooi, 80.000 km, ’ 15.500,-;
Ford Escort 1.3 L Bravo,
'84, zeer mooi, ’ 9500,-;
Austin Metro, bwj. '83,
’4950,-; Citroen GSA, bwj.
'82, zeer mooi, ’ 1950,-; Tal-
bot 1510 SX, bwj. '82,
’1750,-; Fiat Ritmo, bwj.
'80, ’1750,-; Ford Taunus
Combi, bwj. '78, LPG,
’850,-; Fiat 133 de Luxe,
bwj. '79, ’750.-; Citroen G
Special Break, bwj. '80,
’550,-. Alle auto's zijn
APK-gekeußd en verkeren
in zeer goede staat. Tel.
04704-4411 of 04750-10792.
FIAT Panda 750 L metFire-
motor, radio, trekh., 16-
-6-'B6, 21.000 km, spiksplin-
ternieuw, ’7450-, evt. in-
ruil mog. 04750-22700.
MITSUBISHI Pajero Tur-
bo Diesel, 5-'B7, zilvermet.,
als nieuw. T. 04752-2676.
Te k. FIAT Ritmo, '79,
pr.n.o.tk. Tel. 045-753552.
Te k. SAAB 900 i, apr. '85,
metallic, sportvelg., spoi-■ lers, 39.000 km, ’25.750,-.
Peter Schunckstr. 101, Hrl.
045-422214.
Te koop GOLF, APK-gek.,
bwi. '79, vraagpr. ’2900,-.
Italiëlaan 100, Heerlen, tel.
045-210909.
Toyota COROLLA DX,
APK-gek., bwj. '80, op gas,

’ 3250,-. Heerenweg 97,
Heksenberg.
TOYOTA Carina diesel,
bwj. '83, i.z.g.st. Tel. 04490-
-37034.
Te k. FIAT Panda 45, zeer
goed. vr.pr. ’2650-, bwj.*81. Tel. 04490-46874.
Te k. FIAT Uno, bwj. '84,
APK-gek.. mrt. 1990. Tel.04490-^3064.
Te k. VW KEVER 1300,
bwj. '70, gerest., als nieuw,
en Opel Commodore 2800
GS, bwj. '77, met Pull-
mann-bekl. Tel. 04490-
-26859.
Tek. OPEL Manta 16 S, '76,
APK '90, ’ 1350,-. Tel. 045-
-316940.
Te k. OPEL Commodore,
bwj. '80, met LPG, met ge-
tinte ruiten, Pullman-be-
kleding, sportwielen,
pr.n.o.tk., stereo en alarm.
Tel. 322037.
Te k. ESCORT 14 CL,
5-drs., bwj. 11-'B6,

’ 14.750,-. Tel. 045-453572.

FRITURE annex restau-
rant in Heerlen, z. woning.
Goed gel. en degelijk inge-
richt bedrijf met goedeom-
zet. Huur ’ 1500-per mnd.
Kooppr. mv. ’ 69.500.-. Ho-
recabureau Limburg, Frits
van Dijck (beëd. taxateur
horeca). 043-630127.
Te huur ZIT-/SLAAPKA-
MER met keuken en bad-
kamer, huur ’5OO,- all-in;
liefst voor ouder persoon.
Übach over Worms, tel. 045-
-460119.
Te Heerlen-Heerlerbaan te
huur een nette WONING,
met garage, J 950,-. Inl.
04490-48180.

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
Ford Sierra 2 ltr GL

'86 goudmetallic
Fiat Panda, '84-'B5

div. uitv. wit, blauw, rood

Audi 80 SC '84 grijsmet.
Audi 80 SC '84 zermatzilver
Citroen BK 14E '86 grijsmet.

Volvo 360 DL '84 rood
Mercedes 200 '82 wit

Opel Corsa 1200 S '86 rood
Renault 5 TS '86 wit

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 ■

APPARTEMENTEN te
huur, hoek Akerstr. Noord-
verl. Wilhelminastr. 270. 1)
Appartement: keuken 2x2,
slaapk. 4x3'/2, badk. 4x4,
woonk. 3.60x7.00 + berg-
kasten ’ 700,-. 2)App.: keu-
ken 3x4, woonk. L-vorm.

i, badk. 2x3. slaapk.
3x4’ 850.-. 3) App.: keuken
4x4, woonk. 9x4, slaapk. 1:

aapk. 2: 4x4, balkon
balkon Ix 3 /'950-.

Prijzen all-in. Tel. 045-
-226276, tussen 9.00 en 18.00
ix
Te h. per 01-03 WONING, 3
slpk. met tuin en gar. te Ur-
mond. Kale huur f 975,-.
Tel. 04490-78260.

Mooie
Daihatsu Charade

5-bak, rood, bwj. 7-86, 1e eig. met extra's Vraagpr.
f 9000,-; Tel. 045-453628.

Autom.centr. „De Uiver b.v."
Uw specialist en off. dealer
voor Land- en Range Rover

Range Rover 4-drs. met airco, bwjr. 1981, met garantie
mcl. BTW ’15.000-
Range Rover 2-drs. met LPG bwjr. 1983, met gar. mcl.
BTW f 25.000-
Range Rover 4-drs. autom, airco. bwjr. 1983, met gar.
mcl. BTW ’ 33.500-
Land Rover 110" Stationwagon County bwjr. 1984, die-
sel met gar. mcl. BTW . ’ 31.500-
Land Rover 110" Stationwagon County bwjr. 1983, die-
sel met gar. mcl. BTW ’ 31.500-
Land Rover 88" County in staat van nieuw, bwjr; 1982,
met gar. mcl. BTW ’19.750-
Land Rover 90" County Turbo diesel, bwjr. sept. 1988
mcl. BTW ’ 44.324,-
Provincialeweg Noord 85-87, 6439 AB Doenrade (Lb.)

Tel. 04492-1931, ook zaterdags van 10.30 tot 16.30 uur.Te huur
Nuth, Parklaan

diverse flatwoningen met hal, toilet, woonkamer, keu-
ken, 3 slaapkamers, douche en berging. Huurprijs

’ 524,80 per maand excl. voorschot stook- en service-
kosten. Inlichtingen en bezichtigingen B.V. Makelaardij
Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen. Tel. kantoor: 045-
-417085.

Te k. Ford SIERRA 2.0 CL,
wit, 5-drs., bj. 8-'B7, div. ex-
tra's, z.g.a.n. Tel. 045-
-321338. __
Te k. FIAT 128, APK-gek.,
i.z.g.st. Tel. 045-751094.
MITSUBISHI Celeste, '80,
topconditie, elke keuring
toegest., vr.pr. ’2750,-. TeL045^717038.
LELIJKE EEND 2 CV6
Club 2 j. 3 mnd., 28.000 km,

’ 8750,-. Koelmoer 70,
Schaesberg, 045425368.
Te k. Opel KADETT, bj. '81,
i.z.g.st. Tel. 04450-3020, te
bevr. na 17.00 uur.
KADETT 13LS, '86;Kadett
12 LS, '85; Kadett 13 LS,
'85; Kadett GLS, '85; Corsa
12 S, '84; Corsa TR 13 S GL,
'84; Kadett 12 S, '83: 3 stuks
Kadett City, '77. Automo-
bielbedrijf J. Denneman,
Raadhuisstraat 107, Huls-
berg.
Te k. Datsun SUNNY 120
V, 4-deurs, bwj. '79. APK,
vr.pr. ’1400,-. Tel. 045-
-242836.
VOLVO 240, '75, '77 en '78,
va. ’lOOO,-; Opel Rekord,
'80, ’3500,-; Ford Granada,
'82, ’ 5750,-; Toyota Carina
Combi D,'B3, ’4250,--Vol-
vo 240 GL. .1, ’6750,-;
Honda Prelude, '79,
’3000,-; Fiat 131 1.6, '81,
’2500,-; Renault 4 GTL,rBO, ’ 1500,-; Opel Commo-
dore, '80, ’4750,-; Opel As-
cona, '78, ’ 1250,-. Oirsbe-
kerweg 27, Oirsbeek. 04492-
-3582.

:e nemen RESTAU-r Mano te Maasme-
(B) Kon. Astridlaan

8 Zich wend. Rijksweg 187.
'.1761175. Overn.pr.

i 32.000,-.
HOENSBRTOERK nabij

1-p. appart. ’ 495.-.
all-in. 040-315887 tuss. 18-20
u.
Te h. per 1 maart '89 vrijst
BUNGALOW te Simpel-

luis met 2 garage.
Geh. onderkelderd. Br.o.nr.
XE 089 L.D.. Markt 42. 6461
EP Kerkrade.
Luxe APPARTEMENT te
huur in Hoensbroek. Te

145-213561, tussen 18
u.
ir gestoff. vrijst. WO-
omg. Geleen. Huur
- p. mnd. excl. Tel.09-3212451747.

Heerlen-C KAMER in stu-
dentenhuis, 045-455755.
Aangeb. 2 KAMERS, te
Vrcenhoven ’2OO- belo-
ning. Per 1 maart. Tel.: 09-
-32-3212-455075.

n Oud Limb. boerde-IMERS voor vrl. stu-
"n 045-721976.

Te h. KAMER v. l-3-'B9.
Ook v. privé gebruik. 045-
-426154.
Te huurruime BOYENWO-
NING. Groenstr. Geleen.

’ 650,- p.mnd. excl. tev. te
h. kleinere woonruimte
Groenstr. Geleen ’ 500-
-p.mnd. excl. Tel.: 04490-
-53960 na 18.00 uur.
CAFÉ Zaal in Heerlen met
woning, goedlopende
buurtzaak waarin div. ver-
enigingen zijn gehuisvest.
Huur ’ 1050,- p.mnd.
Kooppr. mv. slechts’35.000,-. Horecabureau
Frits v. Dijck, beëd. taxa-
teur horeca. Tel.: 043-
-630127.
Te h. Kamers en APPAR-
TEMENTEN te Susteren.
Tel.: 04499-1615 of 06-
-52107978.
Te h. Heerlen-Zuid: LAAG-
BOUWWONING met gara-
ge en tuin, centr. verw. md.:
keuken, gang, woonk., 1
slaapk., badk.. (douche) en
toilet. Huurprijs ’550- per
mnd. 8r.0.n0. VA 575 LD
Reinaldstraat 40, 6301 EC
Valkenburg.

Te huur gevr. WOONHUIS met garage aan rand van
Heerlen-centrum, min. 4 slaapk., bij voorkeur vrijst. en
t.z.t. eerste kooprecht. Huur nader overeen te komen.
Tel. 045-419404.
Verloskundige zoekt HUURHUIS min. 3 slpk., tuin, gar.
omg. Bocholtz, Simpelveld, Vaals. Br. o. no. HE 109 LD
Geerstr. 5, 6411 NM Heerlen.

Te k. BMW 518 nw.__
'82 i.zj.st. APK en \gek. Pr.n.o.tk. Tel.: I
Te k. GOLF GT4 bj.'ft
22.000 te bevr. 04406: i
Te k. NISSAN Bl#
1600 bj. '80 APK gek»?

’ 2500,-. Renault
1600 GTL bj. eind '83if'84 z.g.a.nw. Vr.pr. ’ IB|

Beide v. part. Telf&
648610.
SPORTWAGENS ö
briolets: Jaguar Ma .
1967; Jaguar XJS-HE'
Jensen Inter Sept<f1974; Alfa Romeo Gt I
Spider 1962; Alfa AF-
Guilia Super Nuova
Triumph TR 6Pi 1972
1970; TR 7 1977; Si
1500 1977/1978; MX.3
Triumph Stag 1972;
1971, 1975; Fiat
1978/1980. Peter J
automobielen, 810
weg 67, Maastricht.
BEDFORD geslot. .bwjr. '76 techn. i
APK gek. Vr.pr. ’Tel. 045-725042.
Te k. OPEL Omegl
bwj. '87, in nw.st,
km, mr. mog., ied.kei
gest.,pr. ’28.750,-. Ti
weg 54, ind.terr. Dei
bach-Kerkrade-W.
Te k. BMW 320 6-cil.
'78, APK, verlaagd, s
get. glas, kl. metall.
pr.st, pr. f 3250,-. Tel
461266.
Te k. RENAULT 4 TL
'81, zeer goed,

’ 1000,-. Pr. MargrietS
Kerkrade.
Koopje OPEL Ascona
bwj. 84, i.z.g.st., mr.l
Te bevr. Zonstr. 290,'
rade. I
Auto VERKOPEN? W'
pen alle typen auto's
goede prijs. Bel 045-4JJ
AUDI 80 CL Diesel
zeldz. mooi. Elke keuj,
eest, APK 3-'9O, ’7*Tel. 045-458319. T
Te k. R5TL, bwj. '78,1
tot 31-l-'9O, vr.pr. ’"Veldhofstr. 184, Eyg<|
ven. J
Autobedrijf M. HO*
HOUT biedt te koop
Ascona 16 S '83; Op«
dett 1200 S '84 hatch'
Citroen, eend, 2cv6
Pontiac Sunbird kl. " ''83; Ford Transit vr»
dubb. cab. '80 ./ 1500.
ruil-garantie-financ. I
Wilhelminastr. 146, H1
brock. ,
Audi 100 CC 5 cylirfl
jectie 1984; Ford 5
1600 L 1984; Ford f1300 L 1982-1981; Vol*
gen Jetta in nw.st. 19<j
troen BK 16TRS 198*
nault 25 V6ingjectif,
alle extra's 1985;Fordi
ta 1.1 L 1982; Toyota <j
1984; Mazda 323 M
1983; Honda Prelude
Volvo 343 DL 1982;
eeot 305 SR 1981;
Mustang 8 cylindeC
back; Opel Manta G}'
1986; Suzuki bus grijs
teken ’ 5900,-; Opel A*

’ 2700,-. Garantie-in"
nanciering-APK.
Auto's Heerenweg„»
Heerlen tel. 045-22417*
Daihatsun TON Ql
FLIEG Reeweg 112.
BZ Landgraaf; Indi>j
terrein 045-321810 |
aan: Ford Scorpio 2.0'
'86 rookzilver; Volv?
GL '85 grijsmet; V.
Celica 1.6 ST '85 grU?
Daihatsu Charade T*
cial '88 7000 km blauv*
V.W. Passat diesel s*
'86 rood; V.W. SciroccJrood '84; Ford Sier! 1
4-drs. 11-'B4 brui"
Ford Sierra 2.0 autg
blauw okt. '85; Ford \1.3 5-drs. zilver'Bs; Fof
cort 1.3 3-drs. blair*
Ford Escort 1.6 5 drs?'83; Ford Escort 1.6 S
rood '81; Ford Orio'
5-drs. LPG blauw \Ford Sierra 1.6 'blauwmet. '85; Honda
lude EX zilver '83; Of*
dett bruin met. 3-dr»
Opel Kadett groe'
3-drs. '84; Opel Corsf
wit 3-drs. '85; Opel Be
S automaat,roodmet-.
'84; Subaru 1.3 DX -zilver '86; Citroen B£
zilver 5-drs. '85; "Swift GA rood 3-drf
Seai Ibiza 26000 km
3-drs. '87; Honda 1
shuttle wit '84; Toyot;
eel 4 wd bruin '84; *'Tercel 4 wd blauw '851
900 GLS 4-drs. blauV
Opel Kadett 3-drs. toO
VW Golf 1.8 i goudme
Inruilers: Fiat Uno
Honda Quintet auton
V.W. Golf GTI '79; \Corolla coupé '79; »

1.1 '79 die. mr. tussen J
en ’ 1000,-. Tel. 045-32
SEAT-DEALER A
Jeugrubbenweg 20
Randweg) te HoenSJ
tel. 045-222455, bied»
garantie te koop aar>;
Ibiza 1.5 GLX, '88 £Seat Ibiza 1.2 GL, '87.
1.2 GL del Sol, '86:
Van diesel, '86; Ibiza
'85; Seat Malaga 1?.
'89; Malaga 1.5 GV3.Malaga 1.2 L, '88; Sea
da 1.5 GLX, '85; Ron
GL, '85; Seat Marbf;
'87; SeatFura GL, '84;
aru 1300 DL, '86: _
1600, '81 en '80; Subai?
GL '85; Subaru 18<7
4WD, '88; Honda Civ*
Lada 2105 GL, '83 e 1
Talbot Solara 1.6 G\Opel Kadett 1.2 S,'B4 <Opel Corsa 1.2 S, 84
Panda, '81; Fiat Ritr^sel, '80; Austin Allegr'
Sunbeam 1000, '79.
Terra bestel, '88; Toyo
rolla coupé, '79; *1300, '77; Fiat 127, '78-
-en financiering m°
donderdagkoopayofj:
Te koop Ford ESCOP
briolet, div. extra's 8*
'Escort KR 31, div. e
VW Jetta GL 4-drs. d>
tra's '86; Opel Ascor
GT sport, div. ex. 80.
Ascona 16 diesel,
mod. '82; Suzuki =>'GX Luxe '81; Citrper
Leader, div. ex. °°J
Ritmo '82; Mitsubi.s/1poro z.g.a.n. '79; Mi»'
Sapporo '78; Mitsubis
lant '81; Volvo 244 DL
'79; Nissan Cherry *JAscona 16S '76; For<J
nada diesel '79. Gar>'
de 59, Heerlerheide.
216475/727711.
Te k. div. gebruik^
DERDELEN en njo
Tel. 045-727711 ofjjß
Te k. Talbot SOL-A?
GLS meest luxe uitv
'82, S versn., APK J
’ 1500,-; Tel. J45-442J

Te k. MAZDA 323 1.5 GT,
'82, APK 2-'9O, extra electr.
schuifdak, spoilers, ’ 6750,-.
Tel. 045-443620.
Te k. TOYOTA Corolla, '77,
APK-gek; Datsun 120 V,
APK-gek. Groeneweg 19,
Merkelbeek, 045-251485.
TRIUMPH Spitfire 1500, bj.
'78, vr.pr. ’ 7950,--inruil tot
’2500,- mog. Tel. 045-
-255784.
Te k. MITSUBISHI Lancer
GLX, bj. '80, APK, le eig.,
i.z.g.st., prrjs ’2700,-. Tel.
04454-4632.
Te k. stationcar Opel KA-
DETT, bj. 12-'7B, APK, prijs

’ 1200,--tevensKadett City,
bj. '76. Tel. 04451-2375.
Te k. VW GOLF GLS, bj.
'81, ’ 5000,-. Tel. 04454-5191.
Te k. VW Golf 1100S, sport-
velgen, bj. '78, APK tot
2-'9TJ, priis ’1750,-. Tel.
04454-2092.
Weg. omst. te k. Fiat UNO
45 Fire, bj. '88. mcl. div. ace,
prijs ’12.250,-. Tel. 045-
-313575.
Te k. BMW 320, APK-gek.
l-'9O, vr.pr. ’ 3250,-, bj. '77,
inruil tegen motor moge-
lijk. Bergseweg 16D, Voe-
rendaal.
Gebr. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Kadett 1.2
LS groenmet., '85; Kadett
1.2 i.z.g.st. ,80; Manta GTE
zilvermet. '81; Ford Sierra
XR4i antraciet, 51.000 km
'84; Ford Escort 1.3 Ghia.
5-drs., groenmet., '82; VW
polo coupé, div. extra's,
rood '83; Golf Cl groenmet
62.000 km '82; Volvo 343
autom., i.z.g.st, ’ 2500,-;
BMW 316, i.z.c.st, div. ex-
tra's, wit, ’ 2250,-. Gar., mr.,
finanC;. gar. mog. Autobe-
drijf Gebr. Dominikowski,
Kantstr. 48, Übach o.
Worms-Landgraaf. Tel. 045-
-326016.
Te k. Opel REKORD 2.0 S,
trekh., LPG, APK 11-'B9, t.
'80, vr.pr. ’850,-. 045-
-224601.
Te koop GASTANK met
toebeh. Inhoud 40 ltr. Pr.
n.o.tk. Tel. 045-219302.
Te k. Opel ASCONA 16 S,
'77, APK, zeer mooi, vr.pr.
’1750.-. Na 13.00 u. 045-
-272878.
Te k. TOYOTA Corolla de
Luxe Liftback Sportswa-
gon, bwj. '77, APK, prijs
n.o.t.k. Tel. 045-243348.
Te k. DATSUN Cherry,
3-drs., bj. '80, i.z.g.st., APK
6-'B9, 91.000 km, ’1700,-.
Tel. 045-413990.
Te k. JETTA GTX, bj. '85,
alu. velgen, prijs ’ 14.950,-.
Te bevr. Pr. Mauritslaan 35,
Hoensbroek.
Te k. Opel D KADETT 1.3
S, bj. '80, sportvelgen,
’3400,-. Navolaan 148,Heerlen, na 17.00 uur.
Te k. GOLF C diesel, bj.
eind '84, i.z.g.st, div. ace.
Tel. 04498-55460.
Te k. BMW 732 I, bi. '80,
motor 100%, benzine, o-bak,
prijs ’ 8500,-; Honda CB 750
FA met 90Ó cc blok, bj. '81,
prys ’ 3500,-; Fiat 133,klein
en zuinig, prijs ’ 650,-. Car-
boonstraat 36, Heerlen.

Fiat Klankstad
biedt aan tegen aantrekkelijke prijzen:

Panda 34-45... '81 t/m'B7 Nissan Cherry 1.3 GL ...86
Uno 45 -55 '83 t/m '88 Renault 4-9 TL .'Bl t/m '85
UnoDiesel '84,86,87 R9GTL '85
Ritmo '84 t/m '86 Renault 11TXE '85
Ritmo 70 S, 5-drs '86 Opel Ascona 1600 S,
Ritmo 70 CL 5-drs. aut. '85 5-drs, Hatchback '81
127Super900 '82 Opel Corsa TR '84
1271050 '86 Suzuki Atro GL '87
Regata 85 S, 100 S '84 Skoda 120 LS ...: '86
Subaru mini Jumbo '87 Jetta '83
Fiat 238, zeer mooi '79 Toyota Corolla Aut '80
Mini 1000 E '85 Volvo 345 DLS '82
Daihatsu 85 minibus pers.
up'Bs
Diverse goedkope inruilers in voorraad. Bovag-garantie.
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

Te k. BMW 316, vr.pr.

’ 2300,-, schuifdak, in goede
staat. Plats-Molenerf lA,
Nuth.
Te k. zeer mooie MANTAA
GTE, bj. 1971, geres. 7 jr.,
ATS banden 235/50/13, ste-
reo; inruil Escort XR3 mo-
gelijk. Tel. 04405-3194.
Te k. SIMCA, 5-drs., bj. '79,
met APK, vr.pr. ’ 950,-. Tel.
045-426029, na 12.00 uur.
FIAT 126, kl. rood, bj. '79,
i.g.st, APK 10-'B9, vr.pr.

’ 1850,-. Tel. 04490-27578.
BMW 316 bjr. '80, i.z.g.st,
div. extra's, ’4750,-. 04490-
-27965.
Autobedrijf E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261
biedt te koop aan: BMW
316, lpg, t. '86; Ford Escort,
5-deurs, 1.6 CL Aut, 1988;
Ford Siërra 1.6 EM, lpg, '86;
2x Opel Ascona Hatchback
1.6 S, t. '83, ’ 8900,-; Toyota
Cressida Diesel, nw. mod.,
t '83, ’ 6900,-; VW Derby, t.
'80, schuifd., ’2900,-; Lada
2105, t '82, ’1700,-; Ford
Taunus, t '77, ’900,-; Mit-
subishi Galant 2.0L Aut, t
'81, lpg, i.z.g.st;, ’5900,-;
Peugeot 104 S, t '80,
i.z.g.st, ’2450,-; VW Golf
1600 Aut., t. '78, i.z.g.st.,
’2900,-; Mazda 323 SP, t.'80, ’1900,-; 4x Ford Es-
cort, '78, 79, va. ’1500,-;
Honda Civic t. '82, ’ 5500,-;
Opel Rekord Diesel Aut, t.
'81, ’2300,-; 2x Ford Es-
cort, t '80, va. ’ 2400,-; Opel
Manta 1900 HB, t rBO,
’3900,-; 2x Mazda 626, t.'81, 2.0 Aut, va. ’2700,-;
Honda Prelude, t. '81,
’4500,-; VW Polo, t. '78,
’1700,-; Renault 5 TL, t.'83, ’5900,-; Citroen GS, t.
'81, ’2100,-; 2x Renault 5
GTL, t '81, ’ 1900,-; Mazda
626 Hardtop Coupe, t '80,
’3900,-; Fiat Uno 55 S, t
'86; Renault 18 TL, lpg, t.
'82, ’ 2900,-; Fiat Ritmo 75
CL, t '81, ’ 1900,-; Opel As-
cona 1.2,t '79, ’ 2600,-; Mit-
subishi Celeste, t. '81,
’2900,-; Chrysler Talbot
1510, t. '81, ’2250,-; Opel
Manta GTE, bj. '75, i.z.g.st,

’ 7000,-; Honda Civic, t '80,
’2700,-; Chrysler Aut, t'82, ’ 1900,-; Volvo Expres-
se, '71. Div. goedkope inrui-
lers. Alle auto's met APK.
Verlichte showroom, geop.
ma t/m vrijd. van 10 tot 19
uur, zat. tot 17 uur. Inruil en
financiering mogelijk.

BMW
Constante voorraad van

groot aantal
BMW-occasions.

Div. types en bouwjaren
vanaf ’ 10.000,-.

KERA
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121
TOYOTA Corolla, bwj. '77,
i.z.g.st., ’ 750,-. Michelisstr.
9, Kerkrade-W. Tel. 045-
-418706.
Te k. DAF 46 in perf.st,
APK gek. Dr. Cl. Meule-
manstr. 7A Heerlen.
Te k. CITROEN 2 CV 6 spe-
cial bj. '79 APK 02-'9O nw.
uitl. + remmen ’ 1250,-. Tel.
04490-42359.
SENATOR 28S, schakel +
extra's, '79, APK ’3750,-.
Inr. mog. 04490-22932.
Toyota CARINA, zeer mooi
+ APK ’1350,-. Kleur
blauw. Tel. 04493-2903.
Te k. SUZUKI Alto bj. '81
km.st. 55.000 kl. wit i.z.g.st.

’ 4250,-. 04490-77926.
Te k. KADETT GSII bj. '87
i.nw.st Pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-254813.
Te k. ESCORT Sport, bwj.
'81, oud mod., st. van nw.,
pr. ’4900,-. Tel. 045-421076.

FIAT Panda 45 CL rood,
bjr. '86. ’7250,-. 04490-
-23830.
BMW 320 I nw. mod., bjr.
'83. ’ 14.750,-. 04490-26923.
T.k. BMW 320/6 LPG, bjr.
'82, geh. uitgebouwd, ver-
laagd, sportvelg., sch.dak,
APK 10-'B9. Na 18.00 uur.
04750-19635.
T.k. Opel KADETT bjr. '74,
i.z.g.st. Tel. 045-225778.
T.k. Ford ESCORT bjr. '79.
Dr. Schaepmanstr. 12,
Brunssum. 255304.
T.k. Volkswagen JETTA
diesel, bj. '82. Dr. Schaep-
manstr. 12, Brunsusm.
255304.
Ford ESCORT '82, rood
’6500,-; Opel Ascona 19 S
foudmet. ’ 1450,-; Volvo

44 GL '77 ’850,-; Toyota
Carina '79, LPG ’1150,-.
Tel. 045-272019.
T.k. gevr. SCHADEAU-
TO'S bjr. '80 t/m '85. Voor
ml. 045-273340.
Opel KADETT '75, aut,
LPG, APK 11-'B9 ’500,-.
Prima motor. Tel. 045-
-412569.
T.k. Opel KADETT C type
'77, in pr. st, APK tot mrt.
'90. ’ 1250,-. Ridder
Hoenstr. 181, Hoensbroek.
T.k. Opel KADETT C 12 S,
type '79. in pr. st., APK tot
mrt. '90. ’2250,-. Ridder
Hoenstr. 181, Hoensbroek.
T.k. TOYOTA Tercel coupé
L, bjr. '81, in pr. st, orig.
80.000km gel.,APK tot mrt.
'90. le eigen, ’ 3500-. Rid-
der Hoenstraat 181, Hoens-
broek
Te k. SUZUKI jeep Samu-
rai Cabriolet, bj. 8- 88, grijs
kent, div. extra's, als
nieuw. Tel. 045-321338.
NISSAN Bleubird 2.0 GL
combi, nov. '84, le eig., kl.
wit, LPG-onderbouw, als
nieuw,’ 11.250,-. Tel. 04492-
-3234.
Ford ESCORT 1.3, bj. '81,
kl. bruin, bijzonder mooi,

’ 5500,-. Tel. 04492-3234.
Koopje! HONDA Accord,
1978^ APK, ’ 950,-. Tel. 045-
-226773.
SCHADEAUTO'S: Toyota
Tercel '83, BMW 728 aut.
alle extra's, tevens Datsun
Sunny stationcar, m. '82,
Fiat 131 m. '82. Zandstraat
8, bij markt Hoensbroek.
AUDI 100CC 2.2 inj., '83, le
eig., kl. donkerblauwmet,
in nw.st, ’13.750,-. Tel.
04492-3234.
MINI Metro Surf, '84,. kl.
grijsmet, 50.000 km, als
nieuw, ’5750,-. Tel. 045-
-420650.
VOLVO 240 DL. '83, le eig.,
kl. rood, LPG, ’ 9750,-. Tel.
04492-3234.
CITROEN BK 16RS, '84, le
eig., kl. wit, grijs kent.,

’ 8000,-. Tel. 04492-3234.
MITSUBISHI Galant GL
combi, m. '82,kl. zilvergrijs,
LPG-onderb., in nw.st,
’4750,-. Tel. 045-454217.
Ford SCORPIO 2.0 GL, '85,
le eig., kl. wit, ABS, c.v.
w.w., etc, i.stv.nw.,

’ 18.250,-. Tel. 04492-3234.

Te k. PEUGEOT 205 GR
5-gang, bwj. '84, km 66.000,
i.z.g.st, ’ 10.750,-; Tel. 045-
-458126.
Zeer mooie FIAT 127 bwj.
1978, puntgaaf, APK '90.
Tel. 045-410750.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Te k. SEAT Ibiza 1.2, juli
'85. Pr. n.o.tk. Tel. 045-
-322280.

Bedrijfsauto's
Mercedes 208 '82
Mercedes 207 D '79, '82
Mercedes 307 D '82
Mercedes 307D, dub. cab .

'80,82
Mercedes 407 D '82, '83
Mercedes 407DTN '83
Mercedes 508 D '83
Mercedes 508 D Bestel,
lang '85
Mercedes 608D, met glas
resteel '83
Mercedes 809 D '79, '82
Mercedes 813D, open en
gesloten '77,84
Mercedes 1417D, trekker
Mercedes 1419D, open en
gesloten '82
VW LT 35D Bestel '79
Citroen Best. Diesel '81
W. Feyts Auto's

Vaesrade 61-63, Vaesrade
Tel. 045-243317

Te k. FIAT Panda kl. rood
met geh. open dak, i.z.g.st.
Tel. 04490-74919.
SCHADE-AUTO'S: Ford
Sierra 3-drs. 1600 laser bj.
19-11-'B6 m. voorschade,
compl. kent. Vr.pr.f 8750,-;
Volvo 340 GL diesel 4-drs.
bj. '85 m. lakschade, compl.
kent. Vr.pr. ’8750,-; VW
Passat diesel 5-drs. bj. '83
met voorschade compl.
kent. Vr.pr. ’ 4900,-; Ford
Fiesta 1100 VAN '85 met
lichte voorschade.
Vr.prJ4800,-; Volvo 340 2.0
injec. 5-drs. bj. '87. Vr.pr.

’ 11.500,-. Tel. 043-610338.
Te k. in st. v. splinternw.
FIAT Ritmo 60 Cl 3-drs.
bwjr. '87 met keuringsrapp.
d.d. 22-2-'B9 ’8750,-. Inl.
043-254462.
Te k. weg. omst. v. oudere
dame le eig. NISSAN Mi-
cra SDX 4*85, apk, z.g.a.n.
Km.st. 57.000. Vr.pr.
’9250,-. Tel. 045-215918 /
228457.
Te k. PANDA 45, bwj. '83.
Meezenbroekerweg 95
Heerlen. 722213.
Te k. BMW type 3.0 S bwj.
'73, geh. vern. gasinst.,
sportv., nw. motor, 90.000
km gel., echt voor liefh. Met
apk. Inr. mogel. 045-426146.
Te k. AUDI 100, 5-cyl. die-
sel, bwj. '79. Vr.pr. ’ 3450,-.
Tel. 728582.
FORD Granada 2.3 GL bwj.
'78,100% in orde, apktot 30-
-10. Tel. 045-722600.
BMW 316, '88, 19.000 km,
d.groen metall. w.w. glas,
radiocass. nieuw! Inruil
kleine auto mogel. ’ 27.950,--. Tel. 045-720202 na 18.30
uur 725974.
Te k. Opel KADETT type
12S Hatchback, bwjr. '86.
Penderstraat 15, Klimmen.
Tel. 04405-2531.
Te k. Ford ESCORT 1.3, '85,
veel extra's, t.e.a.b. Tel.
04450-2150.
Te k. Opel ASCONA
16S/GTS i.z.g.st., 4 drs.,
schuifdak. Dec. '84 69.000
km. Tel. 04406-40183.
VOLVO 340 - '87 (dcc.) m. of
z. gasinst. slechts ’ 14.500,-.
Tel. 04490-12138.
Te k. weg. omst. VW GOLF
GTI, pr. ’8250,-. Bwjr. '79.
Tel. 045-741053 na 14.00uur.
Toyota COROLLA 1.3 DX
Liftback bj. '83 APK 2-'9O
echt mooi en goed ’ 5500,-.
04406-14080.
ROVER 3500 aut. '78 APK
8-'B9 techn. goed carross.
matig ’ 950,-. 045-324433.
Te k. OPEL Ascona 1.9,
bwj. '78, mooi, i.z.g.st.,
pr.n.o.tk., 2e eigen. Hya-
cintstr. 11, Kerkrade, 045-
-422355.
Te k. zeer mooie HONDA
Civic nw. mot. ’1700,-;
APK tot '90. Tel. 045-
-410959.
Te k. PEUGEOT 305 bwj.
'81 APK gek., i.z.g.st. met
radio, trekh, pr. ’ 2200,-, tel.
045-312990.
Te k. BMW 320 6-cvl. bwj.
'78, grijs, tel. 045-463494.
BMW 315 te k. bj. '83, goed
onderh. tel. 04492-2358 of
1287.
Te k. SAAB 96 bwj. '80,
vr.pr. ’ 6000,-, 045-725104.
MINI special bwj. '78 sport-
stoelen: wolfrace motorisch
100% APK. vr.pr. ’1300,-,
tel. 045-710080 na 19 uur.
Opel KADETT 12 N hatch-
back m. '80 apart mooi!

’ 3750,-. Tel. 045-725703.
VW GOLF 1600 bwj. 11-'B2,
kl. zwart i.z.g.st. Veel ex-
tra's ’ 7750,- 045-226928.
Te k. van le eigenaar AS-
CONA 18 i, 4 drs. schuif-/kanteldak, metal. rood
60000 km gel. bwj. '86, tel.
045-257360 na 18 uur.
Te k. Ford TAUNUS sta-
tionc. bi. 10-79, APK gek.
metal blauw, 100% in orde,
teg. red. pr. t.k. Europalaan
45, Brunssum na 18 uur.

1000%
zijn onze auto's en 100% is
genoetüü! Auto van de
week!!!!!!!!!!!!!
Lada Combi 1.5
5-speed!!!!!ü '87
Audi
90 Quattro 155 PK '85
100CC118PK '85
80C 75 PK, 4-drs '85
Citroen Axel 11 '86
Ford
Fiesta 1100L '83
Fiesta 1000 '83
Taunus 2000 L '77
Honda Accord EX '83
Honda Quintet 5D '82
Lada
2107 I.SGL '84
1200en1500S '82

1 Mitsubishi
Colt 1200 GL '86
Nissan Micra SDX '86
Opel
Corsa 1.2 S '83
Kadett HB 1.3 LS '87
Kadett HB 1.2LS '86
Kadett HB 1.6 GLS '84
Kadett HB 12 S '83
Commodore 2.5S aut. ..'Bl
Renault 5 TL 5 Sp '83
Saab 900Turbo 5 '80
Seat
FuraPlayaL '85
lbizal.2GLK6 '87
Rondal.2GLP '85
Subaru Jumbo SDL '87
Suzuki SJ4I3 QJX '87. Toyota. Supra Targa 3.01 '86

" Carina 11 1.6 DX '85
Corolla Liftback DX '82

■ VW Polo C Pointer '86- VWGolfl.6Scorpion....'B3
_

Volvo 360156 '86- Inruil en fin. 100% moge-- lijk, (rente fiscaal volledig

' aftrekbaar). Bovag-garan-
; tic of 3, 5, 12 mnd. eigen

garantie, APK- en VVN-
keuringsstation, donder-

ï dag koopavond.

Auto-
! en APK-, Centrum
; Keulartz BV
" Locht 42 83, Kerkrade, tel.
.' 045-419905.

Uitlaat kapot?
dan snel naar snelserviceAuto Sport, Schelsberg 175,
Heerlen, 045-725507. Dealer van originele Romax uitla-
ten en alle topmerken schokbrekers. Ook 's zaterdags
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

APK-keuringsstation
Gebr. Swinkels Groothandel

betaalt de hoogste prijs voor oud ijzer, metalen, koper,
lood enz.

Tevens autovernietiging.
In de Cramer, 100, Heerlen, tel. 045-751994.

Te h. gevr. werkpl. + kan-
toor in LIMBURG ± 200
ni2. Meubelhandel „De Uit-

" el. 020-252268 of 045-
-316908.

BELONING 1 mnd.
.oor ser. verh. ouder

■-.. met tuin. 3 slaapks.,
Heerlen-Z., Voeren-

Tel. 04459-2510. Br.o-
.no HE 105 LD. Geerstr. 5,
7411 NM Heerlen.
Te h. gevr. EENGEZINS-
WONING. Huurpr.
± ’ 650,-. Tel. 04492-4667.
Land. gel. WOONHUIS of
boerderij. Tel. 045-710487,
na 18.00 uur.
Ruim APPARTEMENT of

■rijtje te huur gevr.
r. HK 705. Limburgs
id. Postbus 3100,
■P Heerlen.

Jong net ECHTPAAR met
1 kind zkt. woning omgev.

de. Tel.: 045-
-751687 225963.
Rustige, nette studente
zoekt zelfst WOONRUIM-
TE in nabij centrum Heer-
len, max. ’4OO- mcl. Tel.

5173.
ong stel m. goede
zoekt BOVENWO-
FLAT in Maastricht.
7-732878.

-iel zkt. ome. V'burg-

" WONING of ruim
met spoed,

4D336284 of 04406-
-15588.
Te huur gevr. K'bosch en

KIPPENSTAL. Voor
04743-1881.

■nd te huur gevr. WO-
EN in alle prijsklas-
Inl.: Huurcentrale

15-228151.

Te ruil Hoekw. te Zeswe-
gen tegeneengez.woning of
nat te Hoensbroek. Tel. 045-
-727866.
WONINGRUIL, grote zol-
der, 3 slpk., badk. m. ligbad,
grote kamer, app. keuk.,
berghok, tuin voor en ach-
ter, tegen woning in Bruns-
sum of omgev. Tel. 04492-
-4413.
Wie wil ruilen? EENGE-
ZINSWON. omgeving
Nieuwenhagen, Heerlen mt

fez.won. in Roermond?
el. 04150-25501.

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.
Bouwen onder eigen be-
heer? Van part. te huur:
BOUWLIFT, bouwkeet,
steigermateriaal, betonmo-
len, enz., enz. Tel. 045-
-316886.
T.k. meranti ramen en deu-
ren met dubbel glas. Recht-
streeks af fabriek Duits-
land. Enkele voorb. draai-/-
kiepraam 100x120 ’497.-
-incl. BTW; draai-;kiepraam
130x120 ’568, mcl. BTW;
terrasd. draai/draai-/kiep-
raam 210x150 ’ 1194,- mcl.
BTW. Alles uit voorraad le-
verbaar, ideaal voor nieuw-
bouw. REBO, Burg. Venc-
kenstraat 11, Obbicht Tel.
04498-56966, 's zaterdags tot
16.00 uur. .

Te k. VOLVO 350 GLE, bj.
'86, km.st 40.000, i.z.g.st,
prijs ’18.000,-. Tel. 04498-
-54859.
Te k. TOYOTA Corolla sta-
tion, bj. '74, APK 10-'B9;
Mitsubishi Lancer, bi. '77,
moeten weg. Tel. 04493-
-1543. .'
Ford FIESTA 1100 Bravo,
bj. '82, nieuwstaat, le eig.,
’6225,-. Tel. 04490-15431.
Te k. TOYOTA Corolla, bj.
1976, i.z.g.st., APK febr. '90,
vr.pr. ’950,-. Tel. 04754-
-6846, b.g.g. 04498-51397.
Tek. VOLVO 244 GLE aut.,
bj. '79, vr.pr. ’1250,-. Tel.04490-24563!
Daihatsu Rocky Hardtop D
1985; Mitsubishi Pajero
2500 Turbo Diesel, nieuw-
staat, 32.000 km, met veel
ace, radio, trekhaak,
chroom velgen, getint glas,
electr. ramen enz. enz., sept.
1987; Honda Civic 1500 GL
3-deurs 1986, nieuw; Fiat
Uno 45 CL 1986 30.000 km;
Mini 25 sept. 1984, iubileu-
muitgave; Austin Maestro
1600 HLS 1984; Austin
Montegp 1600 HL 1984;
Austin Montego 2-ltr Turbo
MG 1986; Rover 2600 S dcc.
1984, als nieuw; Austin
MAestro Mayfair alle luxe
uitv. 1985; Austin Metro
1300 automatic 1985;<Ford
1600 1978; Mini Special
1979. Binnenkort weer een
Rover 213 SE 1987, nieuw-
staat. Austin Rover-dealer
Have, Industriestraat 31,
Sittard. 04490-15195. Uw
adres voor nieuw, gebruikt
en APK-k.euring. Bovag-
bedrijf. Inruil, financ. bin-
nen 24 uur. Dus tot ziens.

Limburgs Dagblad
Hagen accu's

4000 stuks uit voorraad leverbaar, voor alle voertuigen.
2 jaar „echte" garantie.

Kerp, In de Cramer 37, Heerlen, tel. 045-716951.



Bulgaars voetbal in ban
van dollars en commercie
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" Ook in Bulgarije geldt:
wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst. De pupillen aan
het werk op het
sportcomplex van Sredets
(CSKA) Sofia.

fascistische terreur. De strijd
tegen het fascisme is blijven
voortleven in een afkeer voor de
club Levski, dat na de oorlog
ook nog eens fuseerde met
Spartak, de club van de
evenmin populaire 'Milicia' in
Bulgarije.

Wie de geschiedenis van
Bulgarije kent, zal echter
begrijpen dat een definitieve
breuk met de naam Levski
evenzeer gevoelig lag. Bulgarije
zuchtte bijna vijfeeuwen onder
het jukvan de Turkse
overheersing. Pas in de
negentiende eeuw kwamen de
nationalistische gevoelens in
Bulgarije echt bovendrijven en
ontstond het verzet tegen het
Ottomaanse Rijk. Op 20 april*
1876 brak in Sofia een opstand
uit. De Turken drukten de
opstand bloedig neer, het sein
voor Rusland om de oorlog aan
Turkije te verklaren. In 1878
werd de Russisch-Turkse oorlog
beëindigd en het verdrag van
San Stefano getekend, waarbij
Bulgarije zijn vrijheid herkreeg.

eigen militaire competitie. Na
de twee jaar in militaire dienst
mogen de voetballers hun eerste
contract bij een club tekenen.
Binnen een maand moeten ze
beslissen of ze haar hun oude
club teruggaan. Ketsen de
onderhandelingen af, dan zijn ze
vrij bij een andere club een
contract te tekenen.
Professioneel voetbal,
inderdaad".

Nederland is de top te smal, de
competitie in de breedte niet
sterk genoeg. Sredetz en
Vitosha zijn al jaren de
topploegen, de kloof met de
andere ploegen is doorgaans te
groot".

Volksheld

CFKA SREDETZ SOFIA

' £ Werd veranderd in CFKA
1' '2> de ploeg die over vier .J | jn de kwartfinale van de
i."cup 2 gastheer is van
ïrt

C. „De supporters
J j'ëen hun ploeg echter nog
f I? aan met de oude naam",
3 Vimitar Kontev, eenjs'ernational en bij Sredetz
■j °e-voorzitter belast met
i ?lsche zaken. „De ware
! Jvoor de
I..Veranderingen was een

eke..."
randering van een aantal\ in Bulgarije in 1985

£e tevens voort uit een
'üurverandering van het

Kontev:'balclubs stonden bij ons
/ supervisie van eenRepelendel|°rganisatie, bij ons die van
|.Ser, bij Levski die van de.e- in andere steden onder
k Pervisie van een stedelijke

sportorganisatie,
zijn echter

Oom geworden, qual^'satie, maar ookjfceel. Om duidelijk te
u n dat er een
C^rkelijke breuk met het
j/ren plaatsvond, werd een
j[, namen veranderd. Alj! net verwarrend. Als ik injw^andsekranten de naaml tz iees staat er Vaak
f!n haakjes CSKA achter.

sf,le5f,le verwarring te
°men, mogen wij dit jaar

\paam weer veranderen in
(j/-SKA. De centralej°alclub van CSKA".
■ypr grote concurrent Vitosha
)Lsal de oude naam Levski
%t echter nooit meer
\(j ren- Levski was voor de

de club
L® Welgestelde rechtselaag in Bulgarije. Vanaf

in Bulgarije een

Het motto 'aanvallen' legt de
jongeploeg, die door de
Bulgaren wordt beschouwd als
het beste clubteam van de
laatste jaren, dit seizoen bepaald
geen windeieren. In de
competitie heeft Sredetz na
vijftien duels een riante
voorsprong van zeven punten
op de naaste concurrenten.
Zeker zo opvallend is het
doelsaldo van 55 voor en 14
tegen. Belangrijkste wapen van
de ploeg is de schotvaardige
voorhoede - Kostadinov, Penev,
Stoichkov - die ook de complete
aanval van het Bulgaarse elftal
vormt. Paradepaardje daarin is
de 21-jarigeLuboslav Penev die
reeds achttien keer doel trof en
daarmee hoog scoort op de
Europese ranglijst van
topschutters.

hoogwaardig geschoolde
mensen in eigen land hard
nodig. Een Bulgaarse voetballer
die verkocht kan worden aan
het buitenland levert in een klap
honderdduizenden dollars op.
Dat is een veel lucratiever
handel". Reden waarom CFKA
Sredetz onlangs de 29-jarige
middenvelder en international
Plamen Getov voor veel geld
verkocht aan het Portugese
Portimonense.

„De regels in dit land voor de
transfers van spelers naar het
buitenland zijn veranderd.
Vroeger mocht een speler die
zijn waarde voor het Bulgaarse
voetbal ruimschoots had
verdiend, op 28-jarige leeftijd
naar het buitenland vertrekken.
Met de kans om op zijn oude dag
nog een aardig bedrag te
verdienen. Als een 24-jarige
speler nu minstens een miljoen
dollar kan opbrengen, laten we
die eveneens vertrekken. De
voetbalopleiding in Bulgarije is
altijd goed geweest. Een talent
dat vertrekt, kan gemakkelijk
weer vervangen worden".

Enigzins selectiefblijven de
Bulgaren niettemin toch. Op de
vraag of de absolute ster van
Sredetz - Luboslav Penev, een
volle neefvan de trainer - naar
het buitenland mag vertrekken,
schudtKontev veelbetekenend
zijn hoofd. „Nee, voetballers
met zijn kwaliteiten zijn te
zeldzaam. Hij heeft dit seizoen al
achttien keer gescoord in de
competitie. De spil van ons
elftal verkopen we nog niet.
Want wij hunkeren naar
Europese erkenning en Penev is
in dat streven een onmisbare
speler. Zijn tijd komt nog wel".

Het Bulgaarse voetbal wil de
komende jaren weer voor vol
worden aangezien. In de jaren
zeventig hing Bulgarije nog
tegen de mondiale top aan. „Met
name de journalistenin ons land
wilden ons laten geloven dat wij
die positie niet alleen waard
waren, maar ook zouden
kunnen continueren. Een
misrekening. Ons land is net als
Nederland te klein om een
constante aanvoer van
topvoetballers te kunnen
garanderen. Net als in

profvoetballers. „Vroeger
verdiende een voetballer 200
leva per maand, niets meer of
minder dan zijn zuster die in de
fabriek aan de lopende band
stond. Langzaam maar zeker
begint het besef door te dringen
dat een zekere beloning naar
prestatie een stimulans voor de
mensen vormt. Een goede
voetballer mag ook wat meer
verdienen. We mogen vijfkeer
per jaar in de competitie als
extraatje een premie uitbetalen.
En komen we in de Europacup
een ronde verder, dan kunnen
de spelers zelfs een premie in
dollars tegemoet zien".

Dat laatste gaat ook op voor de
betalingen aan de

Een van de leiders van de
opstand in 1876 was Levski, die
door de Turken in Sofia terecht
werd gesteld. „Levski is een
volksheld, een van de grote
figuren uit de geschiedenis, die
met grote letters in de
geschiedenisboekjes voorkomt.
Breken met die naam was
moeilijk, een dilemma, maar de
politiek heeft de beslissing toch
moeten nemen", aldus Kontev.

Evenmin als Vitosha nu nog de
ploeg is van de fascisten en de
politie, is Sredetz nog de ploeg
van het leger. Toch ademt
Sredetz in alles nog de sfeer van
de voormalige legerploeg CSKA
uit. Boven de poort die naar het
stadion leidt, staat nog altijd in
grote letters de aanduiding
'Stadion Narodna Armya', het
stadion van de club van het rode
leger. Een in militair tenue
gestoken portier wijst de
bezoekers de weg. In het
stadion, de catacomben en de
bar hangt het wapenschild van
CSKA. Op de tribunes voeren in
soldatentenue gestoken
arbeiders
renovatiewerkzaamheden uit en
op de trainingspakken van de
spelers die naar het
trainingsveld slenteren, staat bij
een aantal nog steeds de naam
CSKA. Dat laatste heeft volgens
Kontev echter een puur
praktische reden: „We gaan
toch geen gloednieuwekleding
weggooien, omdat de naam van
de club veranderd is".

„De instelling bij Sredetz is die
van een legerploeg gebleven",
zegt hoofdtrainer Dimitar
Penev, die gestoken in een
driedelig pak vanuit zijn
kantoortje wat zaken afhandelt.
Intussen laat hij de veldtraining
aan zijn assistenten Peter Jekov- eind jarenzestig en begin jaren
zeventig een gevreesd schutter
en ooit Europees topscorer - en
Stoil Trankov over. „Sredetz is
een ploeg die altijd wil winnen.
Dat is de discipline van het
leger. Een soldaat kan het zich
niet veroorloven om te
verliezen. Roda zal dat aan den
lijve ondervinden. Ongeacht het
resultaat dat wij in de
thuiswedstrijd behalen, gaan we
half maart in Kerkrade ook niet
puur defensief spelen. Wij
spelen overal en altijd om te
winnen, die instelling moet je
hebben, zo gauw jehier de poort
van het stadion binnenloopt".

roeschouwers

Ook de verrichtingen van de
Bulgaren op Europees niveau
vormen een geduchte
waarschuwingvoor Roda JC. In
de beide voorgaande ronden
werden Inter Bratislava en
Panathinaikos uitgeschakeld,
waarbij Sredetz in alle duels
zegevierde. Bratislava werd in
eigen huis verslagen met 3-2
(Penev 3x) en in Sofia werd het
niet minder dan 5-0 (Kostadinov
2x, Penev, Stoichkov en Getov).
Panathinaikos werd in de
uitwedstrijd met 2-0 (Stoichkov
en Penev) geslachtofferd en in
Griekenland met 1-0 (Penev).
Ook in deze competitie een
persoonlijk succes voor
Luboslav Penev, die in elk duel
scoorde en met zes treffers
topscorer in de Europacup is.

En met dollars is luxe te koop.
Westerse artikelen, die in de
Corecom-winkels aangeboden
worden, de in ieder
Oosteuropees land aanwezige
valutawinkels waar slechts
tegen harde westerse valuta
gekocht kan worden. Op de
zwarte markt ligt de koersvan
de leva vijf tot zes keer hoger
dan de officiële wisselkoers, die
krampachtig door de banken
wordt berekend. Het wemelt
daarom in Sofia in en rond de
hotels van Balkantoerist, waar
de westerse toeristen verplicht
moeten logeren, van de
geldwisselaars.

Aansprekende resultaten
hebben het nationale elftal en de
clubteams de laatste jaren niet
meer geboekt. De
toeschouwersaantallen zijn de
laatste jaren sterk gedaald, al
kan Sredetz alijd nog rekenen
op een seizoengemiddeldevan
10.000 tot 15.000 toeschouwers.
Het eigen stadion loopt bij
Europacupwedstrijden wel eens
wat voller en voor de topper
tegen stadgenoot Vitosha moet
zelfs uitgeweken worden naar
de op enkele honderden meters
van het eigen stadion gelegen
nationale voetbaltempel. „De
voortdurende rivaliteit tussen
beide ploegen, garandeert
ongeacht de stand op de
ranglijst een vol stadion met
50.000 toeschouwers", aldus
Dimitar Kontev.

De hoop op betere tijden baseert
Kontev vooral op de de geest
van het uit Rusland
overgewaaide
liberaliseringsproces, door de
Russische partijleider Michael
Gorbatsjov verwoord in de
begrippen glasnost en
perestrojka. „Geen loze
woorden", vindt Kontev. „Het
klimaat in Bulgarije is aan het
veranderen. De vrijheid van
meningsuiting begint nu echt
inhoud te krijgen. Als
journalisten inderdaad
maatschappijkritisch mogen
schrijven, eventuele misstanden
aan de kaak mogen stellen, dan
wordt het voetbal misschien
weer op zijn werkelijk waarde
ingeschat", gelooft Kontev, die
overigens nuchter genoeg is om
te erkennen dat aantrekkelijk
voetbal de eerste vereiste is om
het publiek terug te winnen.

als CSKA Sofia opite 1948--■JJr 1°n: Narodna Armiap^iteit 32.000).

S rood.
ï> *'<lent: Boris Stankov
Mta r: Dimitar Penev
\\b*res: 24x kampioen vani^^'je; llx winnaar van

a*ri .Russische legertoernooi
(l^j winnaar van het Bul-i 'üfj]Se bekertoernooi dat in

' VriWerd ëestart- Sofla nam
jl\aaeel aan de Europacup 1,
Si,7 de Europacup 2 en 3x

lVrt Uefacup. In de EC 1
!\, a in 1967 en '82 dehalve fi-0^ gehaald en in 1974 en '81Kwartfmale.
tfifCTlE:l'°lahllia Va,ov (26> interna-
fa l'< Rumen Apostolov

JiwcdiSing: Krasimir Be-
%ri (27> intern.), Nedialko
V ,£?v (26).'Georgi Dimi-
\ /,~9> intern.), Trifon Iva-
tiu intern.), Kiril Kacha-
Ö3)n°v (23), Stefan Bachev

'titer enveW: Ivail° Kirov (22>
'25) ö ' Kostadin lanchev
tt p etar Vitanov (21), Geor-
fe)acorgiev (25), Ilia Dakov

rhoede: Emil Kostadinov
(24 !?rrn >. Lachezar Tanevfc .lntem.), Luboslav Penev
(J2' 'fitem.), Hristo Stoichkov% i?tern-). Doncho Donev. - «urnen Stoianov (19). ■

Dollars
Kontev steekt niet onder
stoelen of banken, dat westers
geld voor iedere Bulgaar, maar
ook voor de regering van groot
belang is. „Bulgarije heeft veel
doktoren en ingenieurs als
ontwikkelingswerkers in
Afrikaanse landen zitten. Zij
brengen dollars het land in,
maar nooit veel natuurlijk.
Bovendien hebben we die

Militairen
Toertmag CFKA Sredetz niet
meer als een legerploeg
aangemerkt worden. Bij de
structuurverandering van het
Bulgaarse voetbal werd de
bevoorrechte positie van CSKA- dat altijd de beste militairen uit
het hele land kon inlijven -veranderd. Dimitar Kontev:
„Het eerste team van ons
bestaat niet meer uit louter
soldaten. Integendeel zelfs.
Officieren voetballen niet meer
in onze ploeg en geen enkele
club in Bulgarije mag meer dan
drie dienstplichtigen inlijven.
De militairen spelen in hun

Sredetz Sofia niet langer de stugge legerploeg van weleer

" De dagelijkse leiding van de tegenstander van Roda JC in hun kantoor. Rechts
vice-voorzitter Kontev, links trainer Penev.

Van onze verslaggever

SOFIA - Het verzoek om afgezet te worden
bij het Stadion Narodna Armya wordt door
de taxichauffeur beantwoord met een
schouderophalen en de woorden: 'Ah,
CSKA'. Een naam die in de volksmond in
Bulgarije is blijven voortleven, ook al werd
de legerploeg drie jaar geleden samen met
grote concurrent Levski Spartak Sofia ge-
dwongen van naam te veranderen. Het wat
het gevolg van het duel tussen beide rivalen
dat in 1985 in een ware veldslag ontaardde.
Talrijke vechtpartijen tussen de spelers
waarbij drie rode en zes gele kaarten wer-
den uitgedeeld, deden de overheid hard in-
grijpen. De nare bijsmaak moest voor eens
en altijd uitgewist worden door een naams-
verandering.Limburgs Dagblad sport

Over Sredetz kan Kontev, maar
ook trainer Dimiter Penev
slechts in lyrische
bewoordingen spreken. Penev:
„We hebben een technisch goed
uitgeruste ploeg, die
aantrekkelijk aanvallend
voetbal kan spelen en de wil
uitstraalt om te winnen".

Penev verkeert in de riante
positie, dat hij over acht vaste
internationals beschikt. „Meer
dan de basis van het nationale
team", aldus Penev, die
bovendien nog kan beschikken
over George Dimitrov, die na
een driejarig buitenlands
verblijfbij Saint Etienne naar
Bulgarije terugkeerde. „Als
Dimitrov zijn oude niveau weer
snel hervindt, zal hij
ongetwijfeld ook weer
uitgenodigd worden voor het
nationale team", aldus Penev.

Wedstrijdritme
„De competitie staat bij ons
vanaf begin december stil. Een
nadeel, omdat de competitie pas
eind februari weer een aanvang
neemt en het wedstrijdritme
weer opgebouwd moet worden.
We hebben anderhalve week in
de bergen aan de conditie
geschaafd, een week op Cyprus
getraind en spelen wat
oefenwedstrijdjes, onder andere
tegen Schalke'o4. Dat alles
zonder de voor het nationale
team geselecteerde spelers. Het
nationaal team werkt een stage
van anderhalve maand af, in
Zuid-Bulgarije en Portugal.

Maar juist omdat het gros van
mijn spelers geselecteerd is,
kunnen die jongens zich onder
optimale omstandigheden op de
tweede seizoenhelft en de
Europacupwedstrijden
voorbereiden. Normaal
gesproken zou het een nadeel
zijn, zoveel mensen te moeten
missen. Gezien het aantal
geselecteerden uit onze club is
het alleen maar een voordeel".

Volgens Dimitar Kontev heeft
niet alleen de aanstelling van de
jongebondscoach Angelov,
maar ook zijn selectiebeleid zich
totaal onttrokken aan de
invloed van de bond en de
clubs. „Politiek beheerst de
sport in belangrijke mate. Het
nationale team is een beetje een
allegaartje geworden. Alles en
iedereen in dit land moet
tevreden gesteld worden,
daarom zijn zo veel clubs
vertegenwoordigd in het
Bulgaarse team. Het potentieel
aan voetballers bij Vitosha en
Sredetz zou een sterk nationaal
team kunnen garanderen. Nu
verliezen we de
WK-kwalificatiewedstrijd tegen
Griekenland en dreigen we de
aansluiting met de wereldtop
weer te missen. Terwijl we dat
zo hard nodig hebben om het
niveau van de jarenzeventig
terug te krijgen".

De duur van het gesprek is
inmiddels zo uitgelopen dat wij
nog slechts een uur de tijd
hebben om het vliegtuig te
halen. „Geen paniek", zegt
Kontev, „een van de
bestuurders van onze club
werkt bij de paspoortcontrole
op het vliegveld. Als julliete laat
komen, loodst hij jullieer nog
wel door". De Lada van Kontev
brengt ons in tien minuten naar
het vliegveld. Bij het afscheid
stoptKontev ons een vaantje en
speldje van de club in de
handen en een pakje sigaretten.
Met verbazing kijken wij naar
het merk: Sredetz. Zelfs de
commercie heeft in het
Bulgaarse voetbal toegeslagen.



Van onze medewerker
ROTTERDAJM/HEÉRLEN - Smoke Eaters is verliezend van
start gegaan in de eindstrijd van het nationale ijshockeykam-
pioenschap. De Geleense ploeg ging in de met 1500 toeschou-
wers gevulde Rotterdamse Weenahal overtuigend van start te-
gen Turbana en had in de tweede periode zelfs een voorsprong
van 4-1. De Rotterdammers kwamen*echter in de derde perio-
de langszij (5-5), waarna een verlenging noodzakelijk was. In
de extra speeltijd scoorde Tijnagel de gouden treffer voor Tur-
bana: 6-5. Daarmee bezorgde de produktiefste Rotterdammer
de Geleense ploeg een onnodige, eerste nederlaag.

Smoke Eaters begon ijzersterk in de
eerste periode. Jeff Nelson opende
de score. Drie minuten later tilde
Tommy Hartogs de Geleense ploeg
naar 2-0. Via een dubieus doelpunt
kwam Turbana terug tot 2-1. Hulp-
scheidsrechter Schuurkens zag niet

Ykema opent
WK sprint

HEERENVEEN - Jan Ykema en
Dan Jansen verschijnen vandaag
als eerste heren op het ijs in Heeren-
veen voor hun rit op de 500 meter
tijdens de wereldtitelstrijd voor
sprinters. Ykema start in de binnen-
baan. De Nederlandse sprinter met
de beste reputatie sluit met dit toer-
nooi zijn loopbaan als schaatser af.
Jansen is wereldkampioen en een
van de favorieten voor de wereld-
titel.
Op de 1000 meter is Ykema tegen-
stander van de Australiër Mike
Richmond. Arie Loef, de Neder-
landse sprintkampioen, is gekop-
peld aan Philip Tahmindjes, een in
Nederland wonende Australiër en
de Canadees Guy Thibault. Voor de
kilometer is Loef in de eerste groep
ingedeeld.
De resultaten van de loting:
HEREN; 500 meter: 1. Ykema-Jansen, 2.
Bachvalov-Thibault, 3. Flaim-Mey, 4. Kuroi-
wa-Cruickshank, 5. Thometz-Moriyama, 6.
Zjelezovski-Mitani, 7. Streb-Heikkila, 8.
Ström-Pikkupeura, 9. Rönning-Jonkman,
10. Terpstra-Richmond, 11. Sobeck-Fors-
lund, 12. Aoyanagi-Söndraal. 13. Jankows-
ki-Ha Yong 11, 14. Fokitsjev-Tahmindjes, 15.
Loef-Merdovic. 16. König-Ki Ta Bae. 17.'
Hadschieff-Sighel, 18. Dubreuil, alleen.
1000 meter: 1. Flaim-Mey, 2. Cruickshank-
Thometz, 3. Loef-Thibault. 4. Jansen-Zjele-
zovski, 5. Kuroiwa-Mitani, 6. Moriyama-
Bachvalov, 7. Heikkila-Jonkman, 8. Ykema-
Richmond. 9. Pikkupeura-Ström, 10. Rön-
ning-Streb, 11. Forslund-Aoyanagi, 12. So-
beck-Hadschieff, 13. Ki Tae-Bae-Jankows-
ki. 14. Dubreuil-Terpstra, 15. Sighel-Fokits-
jev. 16. Ha Yong 11-Merdovic, 17. Tahmind-
jes. alleen.
DAMES; 500 meter: 1. Hauck-Otsuki, 2.
Hashimoto-Blair, 3. Aaftink-Rhead, 4. Bor-
kowska-Luding, 5. Garbrecht-Laszlo, 6. To-
karczyk-Pöhland, 7. Toda-Hoiseth, 8. Loig-
non-Haringa, 9. Nemeth-Clasen, 10. Meijer-
Loorbach, 11. Song Hwa Son-Kusunose, 12.
Yttredal-Gontjarova, 13. Fors-Auch, 14. Sun
Lee You-Zdrojek, 15. Docter-Kerla. 1000
meter: 1. Blair-Aaftink. 2. Rhead-Gar-
brecht, 3. Hauck-Borkowska, 4. Tokarczyk-
Pöhland, 5. Otsuki-Laszlo. 6. Luding-Hashi-
moto, 7. Loignoh-Hoiseth, 8. Toda-Nemeth,
9. Docter-Haringa, 10. Meijer-Auch. 11. Ker-
la-Yttredal, 12. Gontsjarova-Clasen, 13.
Fors-Zdrojek, 14. Sun Hee You-Kusenose,
15. Loorbach-Song Hwa Son.

dat Tijnagel buitenspel stond, waar-
na Molenaar scoorde. Toch besloot
Smoke Eaters de eerste periode met
een voordelige stand van twee doel-
punten verschil. In combinatie met
Mike Louwers strafte Nelson een
Rotterdamse verdedigingsfout af:
3-1.

Solo
Ook in de tweede periode bepaalde
Smoke Eaters het spelbeeld. Danny
Peters, alleen op avontuur, rondde
een solo succesvol: 4-1. Turbana
leek rijp voor de genadeklap, maar
Smoke Eaters drukte niet door en
rondde een aantal kansen niet doel-
treffend af. De thuisclub beperkte
de schade tot 4-2, nadat Harry van
Heumen geprofiteerd had van een
Geleense defensiefout.

Na de florissante start kreeg Smoke
Eaters toch niet waar het op grond
van het spel in deeerste twee perio-
des recht op leek te hebben. Tijna-
gel scoorde twee keer achter elkaar
in meerderheidssituaties (twee spe-
lers van Smoke Eaters zaten op de
strafbank) en Louwers stelde daar
slechts één Geleense treffer tegen-
over. Acht minuten voor het einde
van de derde periode - Smoke
Eaters raakte duidelijk in de proble-
men - dwong Berteling (5-5) een
verlenging af voor de Rotterdam-
mers.
De tweede wedstrijd van de eind-
strijd is morgen in Glanerbrook Ge-
leen (18.00 uur).

Boris Becker
'vormvast'

PHILADELPHIA - Boris Becker
houdt in Philadelphia de goede
vorm van de laatste weken vast. Hij
bereikte de kwartfinales van het
Amerikaanse 600.000 dollar-toer-
nooi met een zege van 6-1, 6-1 in
nauwelijks een uur tijd op de Ame-
rikaan Dave Pate. De Fransman An-
dré Agassi vocht een lang baseline-
duel uit met zijn achttienjarige leef-
tijd- en landgenoot Jim Courier. Hij
won met 6-3, 7-6(7-3) op het zevende
matchpoint. Jonas Svensson en Ja-
kob Hlasek bereikten de halve fina-
les van het internationale tennis-
toernooi van Lyon. De Zweed
Svensson versloeg zijn landgenoot
Gustafsson, 6-2, 6-0. Hlasek won van
de Westduitser Kühnen. 6-3. 7-6.

SCHAESBERG - De Vriej]
kring DRL zal door de record!
op de Schaesbergse draf- e^

„Frans kwam vandaag voor d^de keer met enkele paarden ,
Schaesberg. Het werd zijn
overwinning hier".

* <_,— — „

baan van gisteravond zeker nj
de financiële problemen ge1*Bij de eerste tien winnende pa^
waren er namelijk maar drie diA
record verbeterden. Tot de ge'
gen die extra dollars opstreke11;
hoorde ook de Belgische Pl.
Frans van den Putte uit Hers^Aarschot. Hij heeft zijn zaakje^
nelijk goed voor elkaar. Tro^supporter is zijn zus, die dolbitL
de bloemen was en liet i

Drie records
op Schaesben

De Belg Edwig van Hooydonck uit
de Superconfex-formatie van Raas
werd gediskwalificeerd. Hij zou

PUEBLO FARMALS - In de
vierde etappe van deRonde van
Valencia ging de dagprijs op-
nieuw naar een renner uit de
ploeg van Jan Raas. Na Torn
Cordes en Gerrit Solleveld was
het gisteren de beurt aan Rolf
Gölz. Hij zegevierde in de rit
over 197 kilometer van Xeraco
naar Pueblo Farmals, na deBelg
Planckaert in de sprint te heb-
ben verslagen. Beste Nederlan-
der in het algemeen klassement
is Frans Maassen met een vijfde
plaats.

De klassieker Bordeaux-Parijs, die
voor 14 mei op de kalender stond

gaat niet door. De organisatoren
verklaarden, dat zij het evenement
voor één jaar hebben geschrapt om
een 'nieuwe formule uit te werken.
Bordeaux-Parijs is de oudste en
langste (600 km) eendaagse klassie-
ker van het profcircuit. De wed-
strijd kreeg geen echte toppers
meer a%n de start.

Trainen in Obbicht
Morgen zijn de Limburgse KNWU-
wielrenners in Obbicht aan het
werk in de derde trainingsrit van
het prille seizoen. Wielercomité Ob-
bicht houdt in samenwerking met
WC de Bergklimmers uit Stem de
trainingskoersen. Het programma:
10.00 uur liefhebbers en veteranen,
35 km; 10.02 uur nieuwelingen, 30
km; 11.00 uur junioren, 40 km; 12.00
uur profs en amateurs, 75 km. Start
en finish; Burgemeester Vencken-
straat te Obbicht. Permanence: café
't Törp.

hebben gespuwd naar een jurylid.
Een dag eerder was hij reeds be-
straft met 20 seconden extra tijd,
omdat hij zich door een wagen had
laten trekken.

Vierde etappe Ronde Valencia: 1. Gölz5.02.04: 2. Planckaeit; 3. Cuevas; 4. Gutier-,
rez; 5. Stumpf: 19. Verhoeven; 23. Maassen;
79. Cordes. allen zt als Gölz; 100. Hermans
op 20,03; 104. Solleveld; 105. De Vries; 109.Harmeling. uilen zt als Hermans. Piiard
heeft opgegeven. Algemeen klassement: 1
Stumpf 20.27,03; 2. Kappes; 3. Jalabert; 4.
Indurain; 5. Maassen. allen zt als Stumpf;
61. Cordes op 18.35; 78. Verhoeven op 32,43;
83. Harmeling op 37,34; 85. Solleveld op
39,15; 101. Hermans op 52,46; 112. De Vries
op 1.04.29.

Bordeaux-Parijs

De Westduitser Stumpf nam de lei-
ding over van zijn landgenoot Kap-
pes. Hij heeft weliswaar dezelfde to-
taaltijd als zijn naaste achtervolgers,
maar heeft een hoger puntentotaal.
Beste Nederland is Frans Maasen
met de vijfde positie.

Van onze verslaggever

ROERMOND - De kanobond
kampt met een post-Olympi-
sche depressie. Zes van de
twaalf bestuursleden van de
bond hebben vooral uit on-
vrede over het beleid, be-
dankt voor hun lidmaat-
schap, de trainers Piet Bogie
en Bobin is ontslag aange-
zegd en de top van de kano-
elite is door het vertrek van
een aantal sporters danig afr
geroomd. Kortom binnen de
kanobond (NKB) is niet lan-
ger meer sprake van een
storm in een glas water. De
Roermondse Armemarie Cox
(samen met de inmiddels ge-
stopte Annemiek Derckx in
Seoel goed voor Olympisch
brons) waant zich in een
stuurloze kano.
„Niemand binnen de bond heeft
op dit moment nog oog voor de
sporters. Ik zou met mijn nieuwe
partner, Nicolle Bulk, centrale
trainingen gaan volgen. Maar dat
gaat mede door het ontslag van
trainer Bogie niet door. Ik moet
me nu alleen zien te redden en
dat gaat ten koste van de motiva-
tie", aldus de 22-jarige fysiothe-
rapie-studente, die voorlopig
eenzaam haar baantjes trekt op
de Maas.

Boos
Cox is boos op de kanobond,
stuurde onlangs een protestbrief
en vroeg om uitkomst. „ledere
actieve sporter is de dupe gewor-
den van de bestuursmoeilijkhe-
den. Niemand heeft meer een
klankbord, niemand heeft een
trainingsschema en de wed-
strijdkalender is evenmin be-
kend. Kortom, het is een grote
puinhoop. Ikzelf heb er vermoe-
delijk nog de minste problemen

de vingers gesneden

gevraagd worden wat water bij
de wijn te doen. Aan de presta-
ties kan het ook niet liggen, want
met onder meer brons in Los An-
geles en Seoel hebben mijn da-
mes uitstekend gepresteerd.
Over de juistereden tast ik daar-
om nog volledig in het duister".Peddelen in puinhoop

AnnemarieCox door ontslag kanotrainers lussen wal en schip

Stappen
Inmiddels heeft Bogie juridische
stappen ondernomen tegen de
bond, omdat de gevolgde ont-
slagprocedure allerminst correct
was. „Ze hadden verwacht dat
Bodin en ik wel begrip voor zou-
den tonen voor het besluit.
Dankjewel en tot ziens. Nou,
daarmee hebben ze zich lelijk in

New Vork-Prijs: 1. Delgadotranss § m
lis) km.tijd 1.21.0; 2. Domingo Pitt; 3- l
Frisco. Niet gestart: Cristine D. Winjjj
pi. 1,10, 1,30,1,40; koppel 3,30; trio W'f
Washinglon-Prijs: 1. Dottie EightjLJj
(H.Grift) km.tijd 1.21.4; 2. Braor
Dave Victrix. Niet gestart: Suyn, Cl°V|
huizen, Diederik. Winn. 2,10; pi. 2,**
koppel 37.00; trio 187,90.
Las Vegas-Prijs: 1. Park it Hei-
mat km.tijd 1.18.7; 2. Catch me J?T»
Awilka. Winn. 1,10; pi. 1,00, 1,00. 1 "
pel 1,20; trio 15,70. ,J
San Francisco-Prijs: 1. Brigitta B ltf
ten) km.tijd 1.21.0; 2. Zimrod B; 3- f
Boszorg. Winn. 5,40; pi. 1,90. 1,80. 4,8"' ,
pel 9,90; trio 203,70.
Detroit-Prijs: 1. Easy Stages
km.tijd 1.18.9; 2. Dereddertranss B- 'f
po d'lle. Winn. 1,50; pi. 1,20, 1,40. 2"'
pel 3,00; trio 33,90. ,J
Miami-Prijs: 1.Bart dOver (F. van "tf
te) km.tijd 1.2-2.0; 2. Crebella C; 3 jf
Glory; 4. Bomber Uithuizen. Winn ,k.
1,90. 1,90, 9,60; koppel 26,00; trio "kwartet: 12-8-5-9; niet geraden.
Los Angeles-Prijs: 1. Berdien di
Koppejan) km.tijd 1.22.9; 2. Anil
Cas Buitenzorg. Niet gestart: Ban M
Bram Pitt. Challancetrans R. Winn- 'JjM
1,70, 1,50, 1,60;koppel 11.10; trio 8-Jj' yfl
Chicago-Prijs: 1. Arm Marshall < ' i\km.tijd 1.17.9; 2. Amerie Uithuiz^. 1'K'(J
nith Nora. Niet gestart: Yakku
10,30; pi. 1,60, 1,50, 1,10; koppel -*'217,40. v

Het stoort Bogie bovendien vr«
selijk dat het ontslag in novem-
ber werd aangevraagd; net enke-
le dagen nadat hij een vierjaren-
plan had ingediend. „Tijdens de
Spelen in Korea werden me nog
allerlei grandioze beloftes ge-
daan door de bondsbestuurde-
ren. Alles zag er rooskleurig uit
en ik ben daarna meteen aan de
slag gegaan om een plan voor de
Spelen van 1992 op papier te zet-
ten. Daarvan komt nu niets te-
recht. Sterker nog, er worden nu
niet eens meer centrale trainin-
gen gegeven. De bijeenkomsten
die er nu voor de kanoërs worden
gehouden beschouw ik als wilde
acties. Als er op korte termijn
niets veranderd, dan is de kano-
topsport binnen een jaar verle
den tijd", besluit Bogie in &ï
wachting van een antwoord van
de NKB.

Verdrinken
Overigens wordt de spoeling aan
de kanotop steeds dunner. Zoals
bekend, zette Annemiek Derckx
een punt achter haar loopbaan,
maar ook veelvoudig nationaal
kampioen Jan-Dirk Nijkamp
nam gas terug, waardoor Mare
Weijzen uit Maastricht zijn K2-
partner kwijt is. Ook Riek Da-
man heeft tijdelijk bedankt. De
kanobond lijkt te verdrinken in
een zee van interne strubbelin-
gen. „Ik hoop dat er gauw een op-
lossing gevonden wordt, want zo
kan het niet verder. Zo gaan we
onherroepelijk ten onder", aldus
Aimemarie Cox tot slot.

mee. Ik red me wel, want ik train
gewoon door op oude schema's
en heb npg steeds plezier in het
kanoën. Anderen hebben daar-
entegen wel begeleiding nodig".

De NKB reageerde evenwel niet.
„Volgende week openen Anne-
miek Derckx en ik de kanobeurs.
Misschien dat we daar iemand
treffen die ons meer duidelijk-
heid kan verschaffen", luidt de
wens van Armemarie Cox, die

eindjaar een betrekking hoopt te
vinden, ergens in Australië.
Voor damescoach Piet Bogie uit
Roermond kwam de ontslag-
aanzegging als een volslagen ver-
rassing. Hij beschouwt secretaris
Stormink als de kwade genius.
„Hij is de giftige angel binnen het
bestuur. Hij heeft een smerig
spel gespeeld en het is duidelijk
een eenmansactie. Het meren-
deel van het bestuur staat er na-
melijk niet achter".

Bogie, al tien jaar in dienst van
de bond, kan slechts gissen naar
het motief voor ontslag. Een re-
den werd immers nooit bekend
gemaakt. „Geldgebrek kan de
oorzaak niet zijn. De bond wordt
namelijk gesubsidieerd door de
Nederlandse Sport Federatie
(NSF) en behoeft zelf slechts een
een klein deel van de kosten te
dragen. Mocht er onverhoopt
toch nog een financieel hiaat
zijn, dan kan de NSF altijd nog

Tyson 4,5 k
lichter dan

uitdager Brun
LAS VEGAS - Mike Tyson
wereldkampioen boksen in
zwaargewicht, bleek bij de'
ing voor het gevecht om het'
reldkampioenschap dat ko*
de nacht in Las Vegas word'
houden, viereneenhalve
lichter dan zijn Engelse uitd'
Frank Bruno. Tyson bracht'
kilo op de schaal. Dat is één'
minder dan bij zijn laatste
vecht om de wereldtitel op
juni tegen Micflfel Spinks.
Bruno bleef de schaal staal*
103,6 kilo.

9 Peter 80l (links), aanvoerder en verdediger var tKon Berteling, cfil
le kostbare 5-5 gelijkmaker voor de Rotterdammers scoorde.

DEN BOSCH - De eerste kv/f ;tic voor de B-wereldbekerwed-
van de topruiters, morgen W'
Indoor Brabant, was gistere^
hoogtepunt in Den Bosch. Na&
ge kwam de Engelsman John
taker met Next Gammon als'
naar uit de bus. Voor de b*
hadden zich tien combinatie
plaatst, waaronder Wout Ja"
der Schans, Eric van der Vte"
Johan Heins en Albert Voorn
hen bleef alleen routinier HeiJde strijd tegen de klok fof'T
waarmee hij derde werd.

Van de Limburgse ruiters kv^alleen Rob Ehrens en Emiel'
drix in deze kwalificatie-ru
aan de start. Rob Ehrens st*
Den Bosch met 'handicap.
Topaz is licht geblesseerd.
Olympic Expo Matchline not\
de juistevorm heeft. Met Exp°3
tone kreeg Ehrens in de kwal 1!
tie-wedstrijd 12 strafpunten nH
sterke eerste helft in het pal'I.'!

Ploeg Raas regeert in Ronde van Valencia

Gölz klopt Planckaert Eerder op de dag had EhreiiS
Jonggor II een mooie zesde r
behaald in een nationale spr'J
briek, waarin Emiel Hendrix ie
de werd.

Portland-Prijs: 1.Carisma Darby <A' C\
ma) km.tijd 1.18.5; 2. 800 Rapid: -^tiBuitenzorg; 4. Baukje Hanovei
start: Anouk V. Winn. 1,60: pi. l''j|fl
1,80; koppel 8,90; trio 35,40;kwarU'1'
W-5: 1486,90. D„j(i-i
10 MIJL VAN DE VRIENDENKBI^/
Tantième (H. Grift) km.tijd 1.19.7;* (f
Volo; 3. Velino Majo. Niet gestart: >
land. .y
De totalisaturomzet bedroeg na *de elf koersen f282.330,--i

" LAHTI - Tijdens het WK N°s3se nummers in Lahti, Finland- JJ
overden de skilopers van N°°cA
gen de titel op de 3xlokm esta» j(
vóór Zwitserland (tweede) y^c
DDR (derde). Zweden werdjjjj
reldkampioen op de 4xlo km "^«"lpen vrije stijl. Finland werd jji
de, Tsjechoslowakije derde- J
Nederlands kwartet Kro'J
Puijk, Hopman en Stevens
achttiende.

f

" HOENSBROEK - De resu^ivan het Nederlands kamp' j'

schap mini-trampolinesPr'f,ir
voor scholen, gehouden in v^, \broek, luiden: groep t/m 15 Ja gjjfl
Scholengemeenschap Nijm4*. 3-
2. St. Janscollege Hoensbroc^p
Callandcollege Castricum;
boven 16 jaar: 1. St. JansCI',A
Hoensbroek; 2. Bonhoefferc°V
Castricum; 3. Scholengem
schap Nijmegen. " .

Rob Ehren
start met

handicap
(ADVERTENTIE)

mmM
r-m»-*^^^ verstelbareI* '-J fauteuil KETER.

Tuinset HARTMAN
* 4 Fauteuils. Van 555,-
-* Ovale tafel. voor

garantie. /Iljlj

GROSFILLEX
* Kunststof fauteuil.

" ff" r"\ * 3 Jaar garantie.1 „ \\ _=-^° I * Groot model.

"Van 169.-. __■*# "Meeneemprijs M. AWÉ *S "
Tuinset GROSFILLEX
* 4 Hoge fauteuils.
* Extra grote ovale tafel.
5 Jaar garantie
Visn 1.036.- Af£\mr

" 695,-
-| GROSFILLEX

Hoge rug 39,- «.

Lage rug /wßllto\

3 JAAR GARANTIE f\\OOK VOOR HORECAI \J

Nieuwe kollekties kussens zijn
binnen.Bij MADISON kussens

4e kussen OKA MO.
TUINHUIS STOCKHOLM
* 250 x 300 cm

i las. 1995,-

-* Tuinhuisje met luifel 2.495.-
-* Tuinhuisje

300 x 300 cm 2.295.-
Ondanks prijsverhoging hout
nog steeds deze lageprijzen.

PRIJSGARANTIE
■ OOKT.O.V. vT\

MAKRO
_u__wmm_w^< ''im

" Dat waren nog andere tijden: Armemarie Cox met Olympische medaille in liet middet-
punt van debelangstelling. Het isnu peddelen geblazen in een stuurlozekanobond.

Foto: JEROENKUIT

Supermoyennedriebanden
ROTTERDAM - Torbjörn Blom-

-1 dahl heeft in Rotterdam de jacht
op zijn laatste grote seizoenpnjs
in het driebanden geopend. Op
de erelijst van de 26-jarige Euro-

fees- en wereldkampioen ont-
reekt de zege in een Grand

Prix-toernooi van de Europese
bond CEB. Gisteren zette de
Zweed de eerste stap met een
verpletterende demonstratie te-
gen de Nederlander Nieuwen-
burg. Binnen drie kwartier had
Öe 26-jarige Blomdahl de partij
rond met 15-6, 15-6, 15-0. Bijna
hollend om de tafel sloot hij de
partij af met een serie van 13 en
een supermoyenne van 1.800.
Van de zeven Nederlanders in
het gezelschap zorgde Ben Velt-
huis voor de grootste surprise
door winst op Dieter Muller.
Velthuis won met speels gemak:
15-9, 15-5, 15-10. Velthuis drong
vervolgens door tot de laatste
acht via een 3-1 zege op de West-
duitserKühl.
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Smoke Eaters op glad ijs
Onnodige nederlaag (6-5) in Rotterdam na verlenging
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PSV: 'Beroep heeft geen zin'

Lodewijks twee duels aankant
'Er wordt weer gelachen op de trainingen'

Fortuna rekent
op 'schokeffect'

lt| Van onze sportredactie
(HAAG - PSV gaat gaat niet in
ii teSen de schorsing van doel-
JratrickLodewijks. De stand-in
Ie geblesseerde Hans van Breu-

' '*erd door de tuchtcommissiep de KNVB alsnog voor twee
i uitgesloten naar aanleiding
i 'e overtreding tegen Gert-Jan

van Volendam. DaarnaastJ' Lodewijks één wedstrijd
Scheidsrechter

'pi' Laar gaf de keeper alleen
I |e'e kaart. „Beroep tegen de
heeft geen zin", zegt PSV-ma-
* Kees Ploegsma. „Volgende'al is hij weer inzetbaar, boyen-
staat altijd de kans dat de
i verhoogd".

roordeeld
jjsrria meent dat Lodewijks en

dus PSV al bij voorbaat
"['veroordeeld. „De overtreding
Jüurlijk erg vaak op de tv ge-

p Er is een soort hetze gevoerd.
JU vergelijkingen gemaakt met

van Schumacher te-
°attiston. Dat vind ik onzin,
'Lodewijks had duidelijk de in-,e de bal te spelen. Al moet ik*ven dat hij daarbij een beetje

zijn doel is uitgekomen.
chtcorhmissie zegt dat er spra-
' Van ernstig wangedrag, maar
lr*d ik onzin".

!eris de tuchtcommissie is er bij

MVV: zestien
contracten
lonen af

1 Van onze sportredactie
- Evenwijdig met«^Zekerheid omtrent een langer

hi'jf in de eredivisie heerst bij
u ook nog volledige ongewis-

Over de selectie voor komendJ^n. Het bestuur van MVV zal
L.eri afzienbare tijd met maar

Zestien spelers, van wie aan
lr>de van dit seizoen de verbin-. afloopt, rond de tafel moeten, zitten om oVer. een nieuwe

[£enkomst te spreken. De con-
i fi van de volgende spelers lo-
»*f: Ernie Brandts, Hans Vin-
I' Frank Verbeek, Guy Francois' Idom Beveren), Ger Schuman,
iS Neuts (eigendom Standard
)'" John de Jong (eigendom. JC), Eric de Haan (eigendom
J' Armand Benneker, Richard
Nns, Dave Huntjens, Rob De-
.^< Hans Linders, Jean Maas,
a' Thewissen en Erwin Vander-
A De spelers die nog een door-snd contract hebben, zijn: Al-,*Jts, Reginald Thai, Coen Qua-kHuub Driessen, Reza Uitman
pymond van de Boom. MVV
£ de loop van april van de be-
i]Tjn spelers gehoord hebben of
dan niet akkoord gaan met dewe aanbieding.

het vonnis rekening mee' gehouden
dat Lodewijks onder de nodige
druk stond, omdat hij nogal plotse-
ling Van Breukelen had moeten ver-
vangen. Lodewijks op zijn beurt
maakt morgen in de uitwedstrijd te-
gen BW Den Bosch plaats voor
Carlo I'Amie. De doelman werd
twee maanden geleden gehuurd van
Excelsior. I'Amie speelde daarvoor
bij de Wassenaarse amateurclub
Blauw Zwart.

als gevolg van ongere-
gelheden, die zich na
afloop van de beker-
wedstrijd OFI-Larissa
(1-1) voordeden.

In het tumult raakten
de scheidsrechter en
de beide grensrechters
gewond. De strafcom-
missie van de Griekse
voetbalbond trad

streng op tegen een
aantal spelers van
OFI, die de arbiter
hadden bedreigd.
Rechtsback Nikos
Goulis werd voor een-
entwintig wedstrijden
geschorst. Linkerver-
dediger Nikos Tsim-
bos kreeg tien wed-
strijden, evenals de
middenvelder Miltos

Andreanidis. Zes sup-
porters werden ge-
straft met gevangenis-
straffen van negen tot
veertien maanden.
Onder hen is een va-
der van zes kinderen.
De vereniging zelf
hangt ook een zware
straf boven het hoofd.
Gezien de omvangvan
de ongeregeldheden,
heeft de strafcommis-
sie nog geen straf uit-
gesproken tegen club
van Gêne Gerards.
Morgen is de wed-
strijd OFI-Olympia-
kos Volos. De suppor-
ters hebben aange-
kondigd dat zij het
veld zullen bezetten...

Fans OFI op
de barricaden

Tumult na zware schorsingen spelersVan onze sportredactie
ATHENE - Duizen-
den Griekse voetbal-
supporters hebben in
de nacht van donder-
dag op vrijdag het ver-
keer in de stad He-
raklion op Kreta lam
gelegd. De fans van
OFI Kreta, de ploeg
van deLimburgse trai-
ner Gêne Gerards, de-
den dat met het aan-
leggen van grote vu-
ren en het opwerpen
van barricaden. Ze
protesteerden daar-
mee tegen de straffen,
die zes andere suppor-
ters en drie spelers
van de club eerder
kregen opgelegd. Dit

PEC Zwolle-Sparta 1-1 (1-0) - 37 Berghuis
1-0, 46. Van de Berg 1-1 Scheidsrechter Ho-
bé. toeschouwers 3000. Gele kaarten: Egèr
en Beukers (beiden Sparta).

PSV 21 16 2 3 34 47-19
Ajax 21 13 3 5 29 45-24
Feyenoord 21 11 5 527 44-33
Twente 21 8 10 326 31-13
RodaJC 21 8 7 623 29-23
Fortuna Sittard 21 9 5 723 29-24
Groningen 21 8 6 722 38-28
Volendam 21 9 4 822 32-34
BW Den Bosch 21 9 3 921 28-37
Sparta 22 6 8 8 20 30-3^
Haarlem 21 8 4 920 27-32
Utrecht 21 7 5 9 19 31-37
PEC Zwolle 22 7 5 10 19 36-42
RKC 21 7 4 10 18 37-42
MVV 21 5 6 10 16 29-41
Veendam 21 6 3 12 15 21-38
Willem II 21 3 8 10 14 27-43
VW 21 1 10 10 12 21-38
Vandaag 19.30uur:
Fortuna Sittard-MW
Willem IJ-RKC
Veendam-Roda JC
VW-Haarlem
Morgen 14.30 uur: %
Volendam-Groningen
BW Den Bosch-PSV
Ajax-Twente
Feyenoord-Utrecht

eerste divisie
Heracles-Wageningen 3-1 (1-0) - 5 Van
Delden 1-0, 63. Crüden 1-1, 72 Degenaar
2-1, 84. Wevers 3-1. Scheidsrechter: Bult-
huis, toeschouwers: 1200.

Excelsior 21 13 5 3 31 37-16
Vitesse 21 12 6 3 30 3312
NAC 21 10 7 4 27 33-28
NEC 21 10 6 5 26 41-24
AZ 20 10 5 5 25 46-22
Go Ahead Eagles 21 10 5 6 25 38-22
Den Haag 19 10 4 5 24 47-26
Heerenveen 21 10 3 8 23 35-27
SVV 21 8 6 722 30-31
De Graafschap 21 8 5 821 27-35
Heracles 22 6 8 8 20 29-38
DS'79 21 8 3 10 19 38-39
Eindhoven 21 7 4 10 18 28-30
Cambuur 21 6 6 9 18 29-33
Telstar 20 6 4 10 16 28-38
RBC 20 6 3 11 15 19-35
Helmond Sport 21 2 9 10 13 22-40
Emmen 19 5 1 13 11 22-56
Wageningen 22 3 4 14 10 22-$2
NEC en Go Ahead Eagles periodekampioe-
nen.

Vandaag 19.30 uur:
Heracles-Wageningen
Heerenveen-Emmen
SVV-De Graafschap
Helmond Sport-GA Eagles
Eindhoven-NAC
Telstar-Excelsior
Morgen 14.30 uur:
RBC-NEC
Den Haag-Cambuur
Vitesse-DS '79

Voetbalklas
ENSBROEK - Zes voetbal-
|<Jts van Fortuna Sittard zul-
l-J °P zaterdag 4 maart een uur
bfQg 45 jongens van de Hoens-
rt ekse amateurclub Mariara-

" John van Loen: 'Veendam is een te wilde ploeg voor de eredivisie' Foto: DRIES LINSSEN

,* ij trainen. Doelman Ruud
ï Senv? ?eeft de pupillen de gele-

stih om vanaf de elfmeter-
;: i^r hun kunnen te tonen. Be-
D L^'e de doelman verschijnen
1 tt0 e Maessen, Willy Boessen,. ün?er Reijners, Jos Mordang
f veiri ario Eleveld op de sport-
i. {{oaen aan de Randweg te
1! lr en sbroek. Na afloop van de

Ifcn !Tg d4.00-15.00 uur) kun-
I stcli jeugdspelertjes vragen
) v len aan de profvoetballers.

trainerscarrousel
I^STRiCHT - De Maastrichtse
'j^ lasser Rapid heeft Leopold

1'i> t er> (38) aangetrokken als nieu-
we v\ner' Coenen- die biJRaPid de

I«f V Miranda vertrekkende trai-
i "irjp erhezen opvolgt, is voorheen
stKr andere trainer geweestvan It-. w er> Borgharen.

s^ (ADVERTENTIE)

11 ons hoeft u niet in de rij te staan en wij vragen geen entree!

JH WOLF-PRIMEURS 1989
'n vanaf vandaag te koop bij:

Jheeft al 'n echte ,mai_*falßg
, ®l6ktromaaier + vangbak vanaf ’ 349,00 '(TTT" TT >, 9raskantmaaier vanaf ’ 99,00 \ rr^T£j [iiT\, °enzinemaaier + vangbak vanaf / 798,00 HVftfl b*«W¥^. gabber + steel vanaf ’ 17,50 (m [li \\ bj(h B \9rasschaar vanaf ’ 19,95 "^mm*m\m*>mmm\d I, *n°eischaar vanaf ’ 14,95 'V ' ~ *ne9geschaar vanaf ’ 29,90 Rqksweg 44 O04450-1454

lU|nslangenwagen vanaf ’ 75,00

v °""super-Dealer voor Zuid-Limburg, tevens Service- en Verkoopcentrum

STIHL l_d;W:H " WheelHors. KKRCHER
"lotorzagen tuinfrezen zltmaiers hogedrukreinigers

Ssiss: Attentie: bij aankoop van een SbwHW
I Wolf-Senator-Maaier ontvangt u tot 30 april 1989

i . een WOLF-waardebon t.w.v. ’ 25,-ü! )4791
,

SITTARD/MAASTRICHT - Volgens Dick Voorn is het 'schok-
effect' bij Fortuna Sittard al zichtbaar, althans tijdens de trai-
ningen. De tijdelijke opvolger van de deze week ontslagen
Hans van Doorneveld constateert; „Er wordt weer gelachen op
de trainingen, en ook hard gewerkt." Of dat voldoende is voor
de derby, vanavond in De Baandert tegen het zich herstellende
MW? „Ik zie in elk geval kansen. We spelen voluit voor twee
punten, want die hebben we hard nodig."

Van onze sportredactie

Het meespelen van Henk Duut is komende weken moeten knokken
nog onzeker. Voorn: „Best mogelijk voor hun plaats in de basis. Nie-
dat hij toch inzetbaar is, maar afge- mand is zonder meer zeker van zijn
zien daarvan, alle spelers zullen de stek." Om de onderlinge concurren-

Fortuna Sittard heeft de hoop op
een plaats die recht geeft op Euro-
pees voetbal, nog niet laten varen.
Die doelgerichtheid dient, volgens
Dick 'Coockie' Voorn, ondersteund
te worden met de zogenaamde
'twaalfde man', het publiek dus.
„Onze taak is het de toeschouwer
waar voor zijn geld te bieden. Daar
staat tegenover, dat wij verwachten
dat het publiek in de derby als één
man achter het team zal staan."

tiestrijd te bevorderen heeft Voorn
de jeugdspelers Meijer en Heusche
aan de selectie toegevoegd.

" Dick Voorn: 'Concurrentie binnen de groep aanwakkerenVVV straft Hoekman
Wegens kritiek op Leo van Veen MVV-trainer Frans Körver laat zijn

winnende ploeg uiteraard ongewij-
zigd. „We hebben tegen FC Utrecht
een puike partij voetbal gespeeld.
Het geloofin eigen kunnen is bij alle
spelers aanwezig. Bovendien is
iedereen, mocht het eens wat min-
der gaan, bereid te knokken voor
een goed resultaat".

MVV ongewijzigd

bundestiga

Van onze medewerker
VENLO -VW-speler Danny Hoek-
man is door ad-interim trainer Sef
Vergoossen tot na het weekeinde,
verbannen naar het tweede elftal.
Tijdens de wedstrijd PSV-VW
deed Hoekman een aantal negatieve
uitlatingen aan het adres van, toen
nog VVV-trainer, Leo van Veen. De
speler was kwaad, omdat Van Veen
hem voortijdig uitwisselde. Danny
Hoekman heeft van VVV boven-
dien een disciplinaire boete gekre-
gen.

De hernieuwde kennismaking met
de Venlose selectiegroep is SefVer-
goossen goed bevallen. „Het waren

pittige, maar geen onplezierige da-
gen. De jongens willen best wel."
Vergoossen weet 'zeker' dat er van-
avond een gemotiveerd elftal op het
veld staat in de thuiswedstrijd tegen
Haarlem.
Welke formatie hij gekozen heeft,
houdt Vergoossen nog geheim.
„Kom zaterdagavond om half zeven
maar naar het kleedlokaal. Dan
krijgt iedereen zijn taak te horen,"
liet de tijdelijke opvolger van de op
non-actief gezette Leo van Veen na
de vrijdagmiddagtraining weten.
Zeker is wel, dat naast Hoekman
ookRob Rijnink (geschorst) en Van
de Ham niet van de partij zullen
zijn.

Frans Körver heeft geen commen-
taar op het ontslag van zijn collega
Van Doorneveld bij Fortuna. „Ik wil
me niet te bemoeien met ander-
mans zaken". En wat de derby be-
treft: „Ik ben niet bang voor een nog
gemotiveerder Fortuna. Ik ga uit
van de eigen kwaliteiten en die zijn
ruim voldoendeom Fortuna een las-
tig avondje te bezorgen." De MVV-
trainer steunt daarbij op het positie-
ve resultaat in de eerste derby. Toen
versloeg MVV de Sittardse ploeg op
grond van een prima tweede helft,
waarin Fortuna op allefronten werd
afgetroefd.

Veendam heeft
boze plannen
met Van Loen

Uitaling over 'wilde beesten ' zet kwaad bloed

belgie

Vandaag 15.30 uur:
Mönchengladbach-Leverkusen
Dortmund-HSV
Hannover-Stuttgart
Bayern München-Karisruher SC
Stuttgarter Kickers-Franklurt
St. Pauli-VfL Bochum
FC Köln-Nürnberg
Mannheim-Bayer Uerdingen
Werder Bremen-Kaiserslautern
Tweede Bundesliga:
Alemannia Aachen-Schalke

Van onze verslaggever
KERKRADE - John van Loen staat

fortuna-mvv

Vandaag 20.00 uur:
Anderlecht-Kortijk
St. Truiden-FC Luik
Lierse-Cercle Brugge
Standard-RWDM
Antwerp-Beerschot
KV Mechelen-Charteroi
Morgen 15.00 uur:
Club Brugge-Lokeren
Beveren-Racing Genk
Waregem-Racing Mechelen

dam-trainer Henk Nienhuis een be-
loning heeft uitgeloofd als de bik-
kelharde voorstopper Henk de
Haan zijn tegenstander het scoren
weet te beletten. Bevestiging hier-
van was gisteren bij de Groningers
niet te krijgen, maar het zou niet de
eerste keer zijn dat Nienhuis naar
dit middel grijpt. Onlangs stelde hij
honderd gulden beloning in het
vooruitzicht, indien de veelscoren-
de Ajacied Dennis Bergkamp aan
banden zou worden gelegd.

vanavond tijdens de uitwedstrijd te-
gen Veendam nadrukkelijk in de
schijnwerpers. Heel Roda JC hoopt
dat de 'target-man', die nog altijd
hinder ondervindt van de kniebles-
sures opgelopen tijdens het uitstap-
je met het Bondselftal, inzetbaar is.
Indien de wens van Roda in vervul-
ling gaat, zal een getergd Veendam
Van Loen een meer dan hartelijke
ontvangst bieden. Van Loen heeft
de noorderlingen onlangs danig te-
gen zich in het harnas gejaagd, met
enkele minder vleiende uitspraken
in het weekblad Voetbal Internatio-
nal.

Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Blankenstein

MW (opstelling): De Haan, Arts. Brandte,
Thai, Quaden, Maas, Delahaye. Schuman,
Driessen, Vincent, Francois. Reservebank
Thewissen, Verbeek, De Jong, Linders, Van-
derbroeck.

Fortuna Sittard (opstelling): Hesp, Maessen
Liesdek, Duut (?), Boessen, Jalink, Mordang
Reyners, Lens, De Vries, Clayton.

veendam-roda
Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Van Riel

Generale
Dit akkefietje is volgens trainer Jan
Reker voor Roda JC allesbehalve
reden om met knikkende knieën af
te reizen naar de generale repetitie
voor de Europacup-treffen met Sre-
detz Sofia. „Het is voor Veendam
gezien de positie op de ranglijst so-
wieso erop of eronder. Makkelijk
wordt zon wedstrijd nooit, of Veen-
dam kwaad is over dat stukkie met
Van Loen of niet. Het doet ook niets
af aan onze instelling. Wij willen be-
wijzen klaar te zijn voor de Europa-
cup-wedstrijd".

In een Vl-enquête over de belang-
rijkste degradatiekandidaten, stak
Van Loen zijn mening over Veen-
dam niet onder stoelen of banken:
„Het is een te wilde ploeg voor de
eredivisie. Als Nienhuis klaagt over
de hardheid van anderen, moet hij
eerst maar eens naar zijn eigen spe-
lers kijken. Hij heeft zelf een paar
wilde beesten rondlopen". Uitlatin-
gen die bij Veendam kwaad bloed
hebben gezeten voor de degradatie-
kandidaat ongetwijfeld een extra
stimulans vormen in het duel tegen
de Kerkradenaren.
Geruchten willen zelfs dat Veen-

Stimulans

Roda JC (opstelling): Nederburgh, Broeders
Fraser, Boerebach, Trost. Suvrijn, Hansseh
Van deLuer of Diliberto, Sanchez Torres, V^rLoen (?) en Groenendijk.

Veendam (opstelling): Hoekstra. Steenge
Fühler. De Haan, Mulder, Söllner, Wiebing
Huizingh, Jans, Van Buuren, Gall.

vvv-haarlem
voudig doen en knokken voor
een goed resultaat," aldus
Vrösch.Landgraaf- derby:

topper in staart

Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Luinge

WV (selectie): Roox, Verberne, Verhage/i,
Van Berge-Henegouwen, Rutten. Nijsseji,
Reynierse, Eyer, Korsten, Slagboom, Stp-
wart, Luhukay, Weerts, Peters, Laurs
Haarlem (opstelling): Metgod. Doesbuag,
Linger, Stafleu, Van Tour, Atteveld, Sion, Mat-
thaei, Holverda, Numan, Peeper.

Gene Hanssen
Na een schorsing kan Reker weer
beschikken over Gêne Hanssen,
'die zeker speelt. Dat betekent dat
op het middenveld een plaats moet
worden ingeruimd, hetgeen waar-
schijnlijk ten koste van Silvio Dili-
berto of Eric van de Luer gaat. Re-
ker wilde gisteren, nadat hij met de
selectie in Eindhoven trainde, nog
niet vertellen wie op dereservebank
moet plaatsnemen. „Van Loen kon
vorige week worden opgelapt voor
het duel tegen Willem II maar heeft
nog steeds lastvan de blessures. Hij
heeft deze week nauwelijks ge-
traind en ik wil eerst afwachten of
hij kan spelen. Anders moet ik van-
daag iemand teleurstellen, die ik
morgen misschien weer hard nodig
heb".

schouwer bij het duel Waubach-
EHC. „Ik denk, dat wij op dit mo-
ment toch iets meer te bieden
hebben dan EHC. Wij spelen ge-
woon heel anders en.daarom zal
het Waubachs spelletje zoals dat
tegen EHC gespeeld werd, zeker
niet opgaan."

HEERLEN - In de hoofdklasse
van het amateurvoetbal lijkt
Waubach eindelijk een probaat
middel gevonden te hebben om
uit de bedreigde zone te geraken.
Via oppertuun krachtvoetbal
werd EHC afgelopen zaterdag
gedecideerd opzij gezet. SVN is
bezig aan een sterke opmars. Dat
zijn twee prima gegevens voor
een spannende Landgraaf-der-
by, morgen in Nieuwenhagen.
Een topper tussen twee staart-
ploegen.

Van onze medewerker

„Zoiets is me nog nooit overko-
men. Ik had alles verwacht, maar
dit niet, zeker niet na zon voort-
varende start." Tegenstander
Vlissingen is een voetballende
ploeg. „En die speelwijze ligt ons
iets beter."

Zorgen
Aan de neergang van EHC lijkt
geen einde tekomen. Al vijfwed-
strijden is de ploeg zonder enig
winstpunt gebleven. Wat EHC-
trainer John Vrijens echter meer
zorgen baart, is het feit dat zijn
ploeg het scoren heeft verleerd.
Als die malaise aanhoudt, zal
EHC zelfs tegen degradatie moe-
ten gaan knokken. Vrijens:

SVN-trainer Jan Vleugels was af-
gelopen zaterdag aandachtig toe-

Spelletje Overige hoofdklasseduels
DESK-Limburgia, TSC-Venray
Halsteren-Sittard, Wilhelmina
Longa, TOP-Geldrop.

Waubach-collega Wim Vrösch
proefde sinds lange tijd weer
eens het 'zoet van de overwin-
ning. Eén punt wil Vrösch zeker
uit het hol van de leeuw wegha-
len. „Als je zo lang in de hoek
hebt gezeten waar de klappen
vallen, moetje niet direct te veel
willen." Waubach trachtte een
tijd lang mooi voetbal te spelen.
„Maar we gaan het nu weer een-

t Patrick Lodewijks: volgens
DSV bij voorbaat veroordeeld.

(ADVERTENTIE) j

ffejm L'LLiVlltLa bllTüLltLl
%^54? MVV

*"*"** om 19.30 uur

Programma
betaald
voetbal
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Waubach-doelman René Mütze werkt aan come-back

'Ik wil weer onder de lat'
Van onze medewerker

WILLY WINGEN

LANDGRAAF - Toen Joop
Dacier (ex-Heerlen, ex-
Roda JC en ex-Waubach)
op het eind van vorig sei-
zoen te kennen gaf, dat hij
stopte met zijn actieve kee-
persloopbaan en het trai-
nersvak wenste in te gaan,
kon hij niet bevroeden,
voor welk gigantisch pro-
bleem hij Waubach, de
nieuwbakken hoofdklasser,
ongewild plaatste. 'Waar
vind je zo vlug een ervaren
doelman op hoofdklasseni-
veau?' vroeg men zich in
Waubach vertwijfeld af.

Heerlen-keeper René Müt-
ze (28) vroeg uiteindelijk
overschrijving naar Wau-
bach aan. Trainer Wim
Vrösch liet Mütze en René
Zagar om.. beurten in de
oefenduels in het doel
staan.

Na een perfecte 'generale' van
Mütze in het bekerduel tegen
-zijn oude club Heerlen, stond
voor Vrösch vast, wie tijdens
het eerste hoofdklasseduel te-
gen Wilhelmina '08 onder de
l£t zou staan. En daarmee le-
kken Waubachs keepersproble-
men eindelijk opgelost.

Noodlot
Leken, want want vlak voor
Kerstmis sloeg voor Mütze het
noodlot toe, toen hij met zijn
brommer door een auto op het
fietspad ondersteboven werd ge-
reden. „In eerste instantie dacht
ik dat ik.niets mankeerde, maar
toen ik overeind wilde komen,
lukte dat niet. Aan de hand van in
het ziekenhuis gemaakte foto's
kon men de diagnose stellen: een
zwaar gekneusde enkel en twee
pezen in de tenen, die verkeerd
waren komen te zitten." Een re-

"De terugkeer van Rene Mütze is aanstaande. Op de Brunssummerheide bereidt hij zich voor. Foto: DRIES linssen

de laatbloeier
medie voor die enkel bleek fysio-
therapie te zijn, maar toen consta-
teerde de fysiotherapeut, dat er
met de achillespees en de enkel-
banden ook iets niet in orde was.

Op het moment van Mützes onge-
luk, was de winterstop in de
hoofdklasse begonnen. Waubach
kampte al een aantal weken, met
vormverlies en ook doelman Müt-
ze liet zich niet onbetuigd. Trainer
Wim Vrösch hierover: „René is
een fantastische man om mee te
werken. Jammer, dat zijn mentale

kwaliteiten niet evenredig zijn
aan zijn keeperskwaliteiten. Als
hij een fout maakt, werkt dat
soms weken door. Als hij mentaal
sterker kan worden, ben ik er van
overtuigd dat hij een heel goede
doelman zal zijn."

Concurrentie
Omdat Renè Zagar het na de con-
currentie met Mütze voor gezien
hield (Mütze: 'En dat vind ik best
wel jammer'), zat Vrösch met de
handen in het haar. Theo Janssen,
die een rugzak vol ervaring met
zich meedraagt en die bij Wau-
bach de keeperstraining verzorgt,
werd gepolst voor een eventuele

come-back. Een onverwacht bles-
sure verhinderde dat echter.
Daarom stond Marco Blankenha-
gen na de winterstop onder de lat,
maar hij is nog niet helemaalklaar
voor het hoofdklassewerk.

Dispensatie
Toch breekt Mütze wat dat betreft
een lans voor Blankenhagen: „Ik
vind, dat hij het tot nu toe best
aardig doet." In een ultieme po-
ging om het keepersprobleem op
te lossen en daardoor ook het
dreigende degradatiegevaar af te
wenden, werd oud MVV-doelman
Nico Hanssen benaderd. De
KNVB gooide echter roet in het

eten door Hanssen geen dispensa-
tie te verlenen.

Met René Mütze gaan het de goe-
dekant op. Vorige week is hij met
looptraining begonnen en afgelo-
pen dinsdag verscheen hij weer
op de training. „Ik ben heel voor-
zichtig begonnen. Lopen gaat wel,
maar het sprinten lukt nog niet.

En dat is noodzakelijk, als je snel
moet reageren of snel moet uitlo-
pen." Hij verwacht, dat het herstel
nu snel zal verlopen, want over
twee a drie weken hoopt hij er
toch weer bij te zijn. „Eerst in het
tweede team zorgen voor wed-
strijdritme en dan het grote werk.
Ik wil weer voetballen."

de doelgroet

redactie: arno römgefii

vandaag: buitenspet

Op weg naar het doel
Hoofdklasse C
TSC-Venray
DESK-Limburgia
SVN-Waubach
EHC-Vlissingen
Halsteren-Sittard
Wilhelmina'oB-Ltmga
TOP-Geldrop

Eerste klasse F
Veritas-RKONS
Heerlen-Panningen
Caesar-Volharding
SCG-Almania
Voerendaal-Vinkenslag
Heer-Bom

Tweede klasse A
RKVVL-Eijsden
Hopel-RKVCL
Minor-Leonidas
Miranda-RKHSV
De Ster-Heerlen Sport
Kolonia-MKC

Tweede klasse B
Obbicht-Geleen
MVC'I9-Tiglieja
Blerick-FCV
IVO-Roermond
Venlosche 8.-Sparta
Helden-Belfeldia

Derde klasse A
Kluis-RVU
Rapid-Scharn
Keer-Haslou
Berg'6B-Bunde
Polaris-WW2B
Lindenheuvel-RKWM

Derde klasse B
Heksenberg-Groene Ster
SVK-SVM
FC Gracht-RKBSV
Treebeek-Weltania
Schuttersv.-Chevremont
Bekkerveld-Vaesrade

Derde klasse C
Merefeldia-Brevendia
Moesel-Susteren
PSV'3S-Armada
Buchten_VV
FC Oda-Megacles
Crescentia-Maasbracht

Derde klasse D
GFC'33-Venlo
Swift'36-Excelsior'lB
Stormvogels'2B-VOS
Wittenhorst-VW'O3
RKMSV-RKDEV
SC Irene-Vitesse'oB
Vierde klasse A
SVME-SC Caberg
Itteren-RKBFC
RKASV-Standaard
Willem I-Walram
MVV'O2-Amelie
Vilt-St. Pieter

Vierde klasse B
Sportclub^-GSV^
Hulsberg-Schimmert
Wit Groen-Nijswiller
Banholtia-RKUVC
RKMVC-Mheerder Boys
Klimmania-Vijlen

Vierde klasse C
Waubachse 8.-RKB
Heilust-Nieuw EinO'
KVC Oranje-C trut*
VCT-Laura
Rimburg-RKSVB
Abdissenb.-Simpeiv

Vierde klasse D
Helios'23-Mariarade
KEV-LHB/MC ,w
De Leeuw-RKDI' C 1
H'nsbroek-Conovau
Sweikhuizer 8.-KaSf
Langeberg-SanderD 1

Vierde klasse E
Walburgia-Stevens^
Vesta-GVCG
Linne-Urmondia
SVE-DVO
Vlodrop-Holtum
st. Joost-Roosteren

Vierde klasse F
RKSVO-Eindse Bo)^
Victoria-Thorn
RKAVC-Leveroy
Heel-SC Leeuwen
RKVB-DESM
SVH'39-RKESV ,
Vierde klasse G
Bevo-Reuver
Egchel-Swalmen
Heythuysen-Baarlo
SVVH-RKSVN
HBSV-Roggel
FC Steyr67-VCH

Sittard-speler: 'Ikprobeer hel nog één ke'
De lijdensweg

van John Steven
Van onze medewerker

SITTARD - „De specialist
heeft me het advies gegeven,
te stoppen met voetballen.
Toch wil ik het nog één keer
proberen". John Stevens (van
1967) karakteriseert zichzelf
perfect. Moeilijkheden uit de
weg gaan is niets voor een Ste-
vens, ook al moeten er risico's
genomen worden. Broer Huub
(PSV) fungeerde, ook in dat
opzicht, als het grote voor-
beeld.

John speelde tot zijn 19e jaar bij
Fortuna Sittard. Na o.a. een me-
ningsverschil met manager Cas-

de geplaag
tenmiller vertrok hij er met 1
re gevoelens („Ik ben daarna5
meer in de Baandert gew<
zijn tweede jaar bij hoofdk1*
Sittard begon de blessure-eUe
„Tijdens de uitwedstrijd l
BW maakte ik een slidinl-
scheurde kniebanden wareW
gevolg". Na een flinke rustp^
kwam John vorig seizoen 8
geld voor W Sittard uit. 'thuis tegen Limburgia gin»
opnieuw mis.
John: „Sinds die wedstrijd lS
nooit meer echt goed gek0.
Waarschijnlijk ben ik te snel
begonnen. In Nieuwenhagejj|
gen SVN, speelde ik met tvv^
KanrlacroorrlÉ» knieën TYaineli

Rene Meerman: 'Slachtoffer van mijn eisen eerlijkheid'

Topscorer op zijspoor
Van onze medewerker

HENK SPORKEN
KERKRADE - In mei 1988 vond in
de Kerkraadse amateurwereld een
opzienbarende spelersmutatie
plaats. René Meerman, die vanaf
zijn jeugdjaren de kleuren van Mi-
randa had verdedigd, verkaste naar
Chevremont, om bij die vereniging
in de spits te gaan acteren. Met suc-
ces. Na 12 wedstrijden was hij met
11 treffers topscorer in 38. Die posi-
tie zal hij aan het einde van het sei-
zoen met grote waarschijklijkheid
niet meer bekleden. De reden voor
deze veronderstelling is even sim-
pel als pijnlijk: 10 wedstrijden
schorsing.
Een gigantisch aantal dat inmiddels
door de strafcommissie is terugge-
bracht tot acht. Opmerkelijk hierbij
is dat de 20-jarige MEAO-student
deze zware straf in feite aan zijn
eigen eerlijkheid heeft te danken.
Wat is er gebeurd?
Meerman legt het uit: „Op 13 no-
vember speelden we uit tegen SVM.
Mijn directe tegenstander ging ge-
durende de hele wedstrijd nogal fel
te keer. Toen ik hieromtrent een op-

de geschorste
merking maakte tegenover de
scheidsrechter kreeg ik een boe-
king. Terecht, want ik protesteerde
heel luidruchtig. In de tweede helft
sloeg die knaap naar mij, waarop ik
hem in zijn gezicht spuugde. Een
daad die uiteraard niet goed te pra-
ten valt. Maar ik had geluk, want de
arbiter zag het niet, dus mocht ik ge-
woon verder spelen terwijl mijn op-
ponent als eerste van de warme
douche kon gaan genieten. Waar-
schijnlijk echter heeft iemand de
scheidsrechter op mijn vergrijp
geattendeerd, want vijf minuten
voor het eindsignaal werd ik even-
eens van het veld gezonden. Ik zou
een elleboogstoot hebben uitge-
deeld. Dit was echter per se niet het
geval. Bij een duel tussen de keeper,
een verdediger en mijn persoon
kwamen we wel met elkaar in bot-
sing, maar niemand deed iets onreg-
elementairs. Ik heb de elleboog-
stoot tijdens de strafzitting dan ook
met klem ontkend.- Wel was ik zo
eerlijk te bekennen dat ik gespuugd
had. Resultaat: tien wedstrijden ge-

schorst. Dat betekent dat het sei-
zoen voor mij zo goedals voorbij is".
Op de vraag hoe hij die klap ver-
werkt heeft, steekt Meerman op-
nieuw van wal: „Geloof me, het was
aanvankelijk verschrikkelijk. Het
heeft veel pijn gedaan. Ik had zelfs
geen behoefte meer aan voetbal en
ben dan ook wekenlang niet meer
gaan trainen. Langzamerhand krijg
ik echter weer honger naar de bal en
begin ik het te accepteren. Kijk, er
lopen zoveel spelers rond die een
grote tegenslag hebben gekend. De
een raakt langdurig geblesseerd, de
andere kan door militaire diensteen
seizoen lang niet actief zijn en ik
heb de pech gehad dat eerlijkheid
niet werd beloond. Zo denk ik er nu
over, maar dat heeft tijd gekost. Op
dit moment realiseer ik me, dat ik
nog lang kan voetballen en dat ik
ook gedurende de wedstrijden die
ik dit seizoen nog actief kan zijn
waardevol kan zijn. Dit wil ik dan
ook per se. Ik zal echt alles in het
werk stellen om in die duels een po-
sitieverol te vervullen, zodat ik mis-
schien toch nog een bijdrage kan le-
veren aan een eventueel kam-
pioensfeest". " John Stevens denkt toch aan een terugkeer. Daarom blijft hij trainen.

Foto: PETER ROOZEN

der Weide had wel gezegd "'m
niet moest spelen, als ik me |
fit voelde, maar ja..."

Vijf maanden is de verde<
weer uit de roulatie. De k^ï
kruisbanden en het ook al n'J
goede staat verkerende
been krijgen desalniettemin J
nig rust. John is namelijl
werker, bepaald geen beroep i
kniesoren. Daardoor ook '"„verzoeningsproces" al
nen. Hij houdt er nu tem11,
ernstig rekening mee, datvO\J
len op niveau binnenkort tat^Voor de tweede keer in kort jjj
bestek zou een grote tele 1' 'J
ling zijn deel kunne worden j
tuurlijk heb ik gedroomd v^mloopbaan in het betaald vOj
Toen ik al bij Sittard sp^J
kreeg PSV belangstelling J
me. Voor dat ze mij goed ha J
kunnen bekijken, belandde
de lappenmand".

Onlangs zag John zijn clu^kers aan het werk tijdens h<j*J
met Longa. „Hier en daar n"^ik opmerkingen als: we & j
kracht in de ploeg. Toenkr^toch wel de kriebels. Ik ben' y
sen, na overleg met trainer JjT
ne, begonnen met looptraining
hoop er over een week of dfle
weer bij te zijn". j

" Ondanks zijn handicap blijft PeterKoevoets aan slag in de voetbalwereld. Nu als trainer van
deRKVCL-dames. uv>tn- wtdhershoven
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Maastrichtenaar na onderbeenamputatie als trainer aan de slik
Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

MAASTRICHT - Binnen het
voetbalwereldje mag Maastrich-
tenaar Peter Koevoets (26) als
een echte karakterjongen wor-
den beschouwd. Vijf jaar gele-
den kreeg hij een enorme opdu-
vel te verwerken, toen een rol
bandstaai hem het onderste deel
van zijn linkerbeen verbrijzelde.
Amputatie van dat deel was het
gevolg. Als voetballer maakte
Koevoets op dat moment furore
bij RKVCL. Hij werd destijds
door scouts van andere clubs al
gretig bekeken. Het seizoen vóór
het ongeval was hij nog topsco-
rer geweest in de vierde klasse.
Ook in het seizoen van het onge-
val was hij, na de promotie naar
de derde klasse, opnieuw erg
trefzeker.
Opmerkelijk was hoe snel Peter
Koevoets na het ongeval weer in
de voetballerij opdook. „Ook al
kon ik niet meer voetballen.
Toch zoek jealtijd iets, waardoor
je de binding met je sport kunt
behouden", meent Koevoets. „Ik

Peter Koevoets niet
uit veld te slaan

de karaktervolle
ben toen bijna twee jaar be-
stuurslid bij VCL geweest, maar
omdat ik aan een omscholings-
proces begon in Hoensbroek kon
ik daar bijna geen tijd meer voor
vrij maken en heb ik dat moeten
opgeven, 's Zondags was ik er
toch. Dan fungeerde ik als om-
roeper. Nee, zonder VCL kon ik
niet!".

Peter zou zelfs weer terugkeren
op het voetbalveld: als trainer
van het damesteam van VCL.
Koevoets: „Verleden jaar bleek
er bij VCL behoefte te bestaan

aan een damesteam. Ze vroegen
ook mijn vrouw Sandra om mee
te doen. Samen met Lou Quaden
heb ik de trainingen op mij geno-
men. Dat gaat ontzettend goed.

Bij de technieken heb ik veel
hulp van Lou. De schietoefenin-
gen gaan nog even prima als
vroeger, omdat ik rechtsbenig
ben. Natuurlijk heb ik wel beper-
kingen in het veld, maar daar
houd ik dan rekening mee. We
hebben een zeer enthousiasteda-
mesgroep hier. Zij moeten het
voetbalspel nog leren. Maar van
de twintig dames zijn er toch al-
tijd zon zestien tot zeventien op
de trainingen. Heren voetballers

kijken nog wel eens minacht
neer op het damesvoetbal, w
op het punt van inzetkunnen
nog veel van de dames leren

Overigens is Peter Koevoets
middels ook een soort masc
van VCL geworden. Sinds jjj
niet meer meegaat met de g\
wedstrijden van VCL heeft
team niet meer verloren. "IKtbal
dan maar op het eigen voet
complex en bel herhaald^,
naar debetreffende club waa~Xedan spelen. Het is verschn* f
lijk voor mij, want ik zit te
ven van spanning. Maar z° $
dit goed gaat blijf ik het vol"
den!" .



Hückelhoven in rep en roer door dreigende sluiting 'Sophia-Jacoba'

HÜCKELHOVEN- Ter-
wijl in Nederland alleen

nog geschiedenisboeken over de
mijnen worden geschreven,
staan de steenkoolgroeves in
West-Duitsland in het volle licht
van de schijnwerpers. In Lim-
burg nadert de herstructurering
inmiddels zijn voltooiing, maar
nu pas lijkt in West-Duitsland
de glans van 'de zwarte dia-
mant' te vervagen bij de tiental-
len mijnen die er nog in bedrijf
zijn. Vlak over de grens in Hüc-
kelhoven nemen de bergen nut-
teloze antraciet gigantische vor-
men aan.

De bewoners van het mijnstadje
weten maar al te goed wat de gevol-
gen zijn als de plaatselijke Sophia-
Jacoba wordt gesloten. In de mijn
werken vijfduizend koempels, on-
der wie vele Limburgers. Driedui-
zend mijnwerkers komen uit Hüc-
kelhoven zelf, de rest uit de onmid-
dellijke omgeving. In het afgelopen
jaarzijn er door afslankingen al
honderd op straat komen te staan.
Een sluiting van de mijn, of die in
1995 plaatsvindt of morgen, zal de
economie van de hele streek ont-
wrichten. De Hückelhovense
koempels nemen jaarlijkszon 96
miljoen D-Mark aan loon mee naar
huis. Ruim tweederde daarvan
wordt bij de middenstand van het
mijnstadje uitgegeven.
In een poging tot herstructureren
zijn in de afgelopen vijftien jaar al
liefst 66 nieuwe bedrijven naar het
gebied gelokt, waarmee 1400 nieu-
we arbeidsplaatsen zijn geschapen.
Dat weegt echter absoluut niet op
tegen de desastreuse gevolgen van
de mijnsluiting. Want behalve het
verlies aan direkte werkgelegenheid
voor 5.000 koempels betekent dat
ook nog eens gevaarvoor 10.000 ar-
beidsplaatsen in aanverwante be-
drijven en in de middenstand. Dat
leidt voor de Kreis Heinsberg tot
een economisch bankroet. Het zal
waarschijnlijk nog twintig tot dertig
jaar duren voordat de werkloos-
heidsgevolgen dan zullen zijn opge-
lost.

Nederlands
Het simpele feit dat de Hückelho-
vense mijn Sophia-Jacoba eigen-
dom is van de Nederlandse beleg-
gingsmaatschappij Robeco lijkt
haar nu de das om te doen. De
mijnwerkers in Hückelhoven wier
banen hevig op de tocht staan, me-
nen dat de Sophia-Jacoba vanwege
de Hollandse identiteitvan haar
eigenaar stelselmatig door de West-
duitse overheid is benadeeld.
Toen namelijk bepaald werd hoe-
veel steenkool elke mijn jaarlijks
mag leveren aan de Westduitse
energiebedrijven, kreeg de Sophia-
Jacoba verreweg het kleinste quo-
tum toebedeeld.
De mijnbouwonderneming heeft
daardoor al ruim twee jaar grote af-
zetproblemen.
Van de twee miljoen ton aan steen-
kool die naar boven wordt gehaald,
kan de mijn contractueel slechts
veertig procent kwijt aan de ener-
giecentrales, die de steenkool ge-
bruiken om er stroom mee op te
wekken.
De zestig procent steenkool die'
naast de schacht blijft liggen, liefst
1,2 miljoen ton, moet de Sophia-Ja-
coba zelf maar proberen te verko-
pen. Maar in deze tijd waarin de
aardolie behoorlijk goedkoop is en
bijna iedereen met gas of olie ge-
stookte centrale verwarming in huis
heeft, is er nauwelijks nog vraag
naar de kolen.
Bovendien zijn de antracietkolen
uit Hückelhoven relatief duur om-
dat ze door de geologische omstan-
digheden slechts met veel moeite
boven de grond worden gehaald.
De mijn zit bijgevolg met giganti-
sche overschotten.

Symbolisch
De eigenaar, de Rotterdamse be-
leggingsmaatschappij Robeco,
heeft daarom geen zin meer om
voor de verliezen van de Sophia-Ja-
coba op te draaien en zint al twee
jaar opmethoden om haar belangen
in de mijn voor een goede prijs af te
stoten. In 1987 wilde Robeco de
mijn al verkopen, maar voor de
vraagprijs, negentig miljoen

D-Mark, toonde niemand belang-
stelling. Het Westduitse mijncon-
cern Ruhrkohle AG verklaarde zich
onlangs nog bereid symbolisch pre-
cies één D-Mark neer te tellen voor
de mijn, maar daar ging Robeco
niet op in.

De angst voor sluiting van de Sop-
hia-Jacoba kreeg voor het eerst in
1980 gestalte toen in de regerings-
hoofdstad Bonn beslissingen wer-
den genomen over de toekomst van
de Westduitse kolenindustrie. Daar
werd duidelijk dat de mijnbouw al-
leen met veel overheidssubidie
kunstmatig in leven gehouden kon
worden. In het 'verdrag van de
eeuw' werd een bepaalde afname
van steenkool tot 1995 gegaran-
deerd.

Vanuit de Westduitse burgerij gaan
inmiddels steeds meer stemmen op
tegen de geldverslindende en mi-
lieu-onvriendelijke mijnonderne-
mingen in het Ruhrgebied. Want
iedere inwoner van het land betaalt
fors mee aan de extra kosten die
moeten worden gemaakt om de
steenkolen te blijven verwerken in
de energiebedrijven. Dat gebeurt
via de in Duitsland berucht gewor-
den 'Kohlenpfennig'. Dat houdt in
dat de stroomrekening steeds met
4,5 procent wordt verhoogd om de
verlieslijdende kolenindustrie te
helpen. Voor dit jaaris de Kohlenp-
fennig zelfs verhoogd tot 8,5 pro-
cent. De opbrengst daarvan komt
geheel ten goede aan de energiebe-
drijven, die anders eerder geneigd
zouden zijn hun toevlucht te nemen
tot bijvoorbeeld kernenergie of
olie.

Hete kolen
Overigens is het voor de koempels
bitter dat een deel van de proble-
men van de Sophia-Jacoba wordt
bepaald door de goedekwaliteit van
de kolen. De antracietkolen zijn
zeer waardevol vanwege hun hoge
verbrandingsgraad. Ze ontwikkelen
bij de verbranding teveel hitte voor
de stookinstallaties bij de energie-
bedrijven. Daarom moet de antra-
ciet worden vermengd met kolen
van een slechtere kwaliteit. De ex-
tra kosten die dat met zich mee-
brengt, willen de energiebedrijven
niet zélf betalen. De rekening daar-
voor a 25 miljoen D-Mark kreeg de
Sophia Jacoba daarom onlangs zelf
gepresenteerd.

Het mijnstadje heeft nu alle hoop
gevestigd op de regering van de
deelstaat Noordrijn-Westfalen, die
een deel van de verliezen zou kun-
nen vergoeden uit de belastingin-
komsten.
Tegelijk klampen ze zich vast aan
een rapport waarin staat dat in de
komende elf jaar de behoefte aan
steenkool met meer dan 25 procent
zal toenemen. Vakbondsleider Nor-
bert Romer wees er deze week nog
eens op dat 'Bonn' verwacht dat in
het jaar 2000 behoefte bestaat aan
95 miljoen ton steenkool voor de
nationale energieverzorging. Vorig
jaar lag het verbruik in de buurt van
75 miljoen ton.

Ook Robeco zorgde deze week
voor een sprankje hoop.
Het beleggingsbedrijf presenteerde
een nieuw plan. „Eindelijk tonen de
Hollanders hun menselijke trek-
ken", reageerde voorzitter van de
ondernemingsraadFrans-Josef Son-
nen. Als het plan door gaat, en als
ook de regering in Bonn en de deel-
staatregering in Düsseldorf met de
geldbuidel rammelen, lijken de
kansen voor de mijn voorlopig ge-
keerd.
De mijnbouwonderneming Sophia-
Jacoba - die voor 90 miljoen
D-Mark bij Robeco in de boeken
staat - krijgt dan onder de naam
Energie + Rohstoff GmbH de sta-
tus van naamloze vennootschap.
Voor de verkoop van de Sophia-Ja-
coba aan Energie + Rohstoff stopt
Robeco 20 miljoen D-Mark startka-
pitaal in de nieuwe onderneming en
verleent een lening van dezelfde
omvang.
Banken of andere investeerders
moeten vervolgens nog voor de res-
terende vijftig miljoen zorgen.

Blijft natuurlijk de vraag wie er nog
zoveel geld wil stoppen in de bo-
demloze put van Hückelhoven.

peter bruijns

Koempels van
Duits stadje

op hete kolen

" Anno 1989 do-
mineert de
schachtbok nog
in alle opzichten
de sfeer in het
mijnstadje Hüc-
kelhoven.

Foto's:
DRIES

LINSSEN

Het Duitse mijnstadje Hückelhoven - hooguit een
half uurtje rijden van Sittard - is in rep en roer.

Sinds enige tijd bestaat er grote bezorgdheid onder
de plaatselijke bevolking over de toekomst van de

mijn Sophia-Jacoba. Duizenden banen in
Hückelhoven en omgeving staan op het spel. De

Nederlandse eigenaar, de
investeringsmaatschappij Robeco, ziet er geen
brood meer in en wil de mijn van de hand doen.
Maar niemand wil de hoge vraagprijs betalen.

Onze verslaggevers gingen sfeer proeven bij onze
oosterburen en stelden zich van de huidige stand

van zaken op de hoogte.

JÜSSELDORF - Ruim
een half jaar geleden

"Tnen ze als eersten in actie
ten de dreigende sluiting van
■fiijn Sophia-Jacoba in Hüc-
'hoven, de dames van het co-
J'é 'Initiative betroffener
9uen und deren Familien'.

' ëelopen woensdag stonden ze
j|weer, zingend, met spandoe-■ * gewapend en pamfletten

maar nu voor de
"^dtag' in Düsseldorf, het■ r'ement van de deelstaat

f°°rdrijn-Westfalen. De vrou-

" uit Hückelhoven en omge-
'B- even over de grens bij Sit-
" - zijn boos en verontwaar-
M- Hun mannen, en in sotn-

I ge gevallen ook hun zonen,
hun baan te verliezen,

j/|dat het einde van 'hun' mijn, ?|cht lijkt. En vooruitzichtenpander werk is er niet. Ver-
lagende industrie is voorals-

-8 niet voorhanden.
L■ vrouwen van Hückelhoven - en

' hun mannen - waren het, die. r het eerst naar buiten traden
uiting te geven aan de bezorgd-

ij^ onder de plaatselijke bevui-
ld 8 over de toekomst van de mijn.> n halfjaar lang al voeren ze actie.. senwoordig werken de vrouwen
»* samen met andere groeperin-
Lfl om op allerlei manieren te pro-pren tegen de ramp die hun ge-nen boven het hoofd hangt.
b
|ïdreigt een fiasco, meneer", legt

Nawrozki (39) uit. Zij
l ft met enkele metgezellinnen
r'gevat bij de ingang tot de
Jpndtag'. „Hückelhoven is de
Jn. Wanneer die weggaat, verlie-

net alleen de koempels hun
*n. maar ook talloze andere men-n' die bijvoorbeeld werkzaam zijn

k Qe toeleveringsbedrijven. Onzee°nplaats is ten dode opgeschre-e■ Zon tienduizend mensen in de
Sio zullen werkloos raken. Dat
ta il.°Cn zomaar niet! Daarom zijn~ hier. De heren politici moeten

's ondernemen!"

Politici

kolen uit Zuid-Afrika geïmpor-
teerd. Een land toch, waar zich op
zn zachtst gezegd ontoelaatbare za-
ken voordoen en waar de mijnwer-
kers in elk geval schandaligworden
betaald en onder de meest gevaar-
lijke omstandigheden moeten wer-
ken. Dat de autoriteiten de invoer
van goedkope kolen uit dat soort
landen maar stopzetten", zegt zij
verontwaardigd.

Over de rol van Robeco, de Neder-
landse maatschappij die op dit mo-
ment nog de Sophia-Jacoba bezit, is
Ute Sabas ook niet te spreken. „Die
firma is alleen uit op geldelijk ge-
win. Omdat onze mijn niet meer in-
teressant is, wordt het zaakje straks
maar van de hand gedaan voor een
leuke prijs. En aan de mensen
wordt helemaal niet gedacht. Onze
mannen kunnen straks geen kant
meer op. U moet denken dat veel
gezinnen in Hückelhoven en omge-
ving in een huis wonen, dat zij zeer
recent hebben gekocht. Er zijn
woonwijken die nog niet zo lang ge-
leden uit de grond zijn gestampt.
Hoe valt dat nu met elkaar te rijmen
wanneer de mijn opeens dicht gaat?
Dat kan toch niet? We kunnen ner-
gens heen, want we zitten nog met
ons huis. Dat koopt niemand, zeker
niet in een streek waar geen toe-
komst meer is. Daar komt nog eens
bij dat het in de meeste gevallen om
jongegezinnen gaat. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat ons burgeri-
nitiatief vooral jongere vrouwen
telt", aldus deze strijdbare mijn-
werkersvrouw.
Even verder staat Heidi Appelt
(35). Ook zij draagt net als alle an-
dere vrouwen een gele sjaal en een
button met naam erop. Geel blijkt
de officiële kleur van de Sophia-Ja-
coba te zijn. Heidi is bepaald goed
van de tongriem gesneden. Zij
roept de Nederlanders die op de
Sophia-Jacoba werken op om mee
actie te voeren. „Ik vind dat zij het
lelijk laten afweten", flapt ze er te-
gen de Nederlandse verslaggever
uit. „Er is een behoorlijk grote
groep Nedeilanders bij ons werk-
zaam. Zij moeten zich ook voor
onze zaak inzetten en zich bij onze
acties aansluiten. Dat zijn ze mijns
inziens gewoon verplicht. Veel
Duitse mijnwerkers uit Hückelho-
ven en omgeving doen inkopen in
de Nederlandse grensstreek. Als wij
onze banen verliezen, zal dat bood-
schappen doen snel afgelopen zijn.
Dat de Nederlanders daar ook maar
eens aan denken."

luc somers

" Afgelopen
woensdag protes-
teerden de mijn-
werkersvrouwen
voor het parle-
ment van de deel-
staat Noordrijn-
Westfalen in Düs-
seldorf waar juist
een debat over de
energiepoltiek
werd gevoerd.

(5 Politicus nadert het demonstre-
&in groepje vrouwen aan de in-
|e en heeft zo te zien bepaald
jljj1 trek om het raampje van zijn
tuiende bolide open te draaien

protesterende dames te
te|)°rd te staan. Hij maakt aanstal-

jl!j °m verder te rijden, wanneer hij
<ie een televisieploeg opnamen
"'ii tT,a'(en. Glimlachend gaat het
ïe open en wordt zowaar nog
'W, l gesprekje met een van de
tjijj. es aangegaan. „Zo ziet u
\tn r zeBt Magdalena Nawrozki,
<k ?' eer» camera in de buurt laten

en z'cn van nun Des'e z'jde
\v " Als de pers hier niet aanwezig
0 ' zouden ze ons niet zien staan.

Hehe Politici draaien er maar om-
(^ n- Alleen bij verkiezingen heb-
l(, Ze onze stem nodig, daarna
tic. nen we verrekken. Dat de polimaar eens wat doet voor ons.'
ij,
die (29) is éénvan de dames
vsn cc' uitmaakt van de harde kern
ii, het actiecomité, dat elke week
yj [)

ergadering bijeen komt. „We
\^a rtlet zon zestien vrouwen.
He r als wij in actie komen, kun-
Vf0 We makkelijk tweeduizend
lie( Wen mobiliseren. En dat is in
de ijr^ente verleden ook herhaal-
üpt^k gebeurd. We hebben fakkel-
en ° gehouden, demonstraties

et ' noem maar op. We wer-
°l(l °°'C zeer g°ed samen met de
l^^emingsraad van de Sophia-
\m en andere groeperingen,
één u'te'ndelijk strijden we voor
de B.ezamenlijk doel: behoud van
HiW.IJn en de werkgelegenheid in'-keihoven."

S?mber
Voo^e"s.Ute Sabas ziet de toekomst
«c c "ückelhoven en omgeving er
hebhSomber uit- »De hoge heren
lenxv en n" eenmaal bepaald dat ko-
re nd'"ning in deze regio niet meer
y.^dbel is. Dat kan best wel zo

> maar ondertussen worden wel

Vrouwen
vechten voor
behoud mijn
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Woont vin Limburg? *-

en zoekt u een Limburgse partner? Nederlands g 1
relatieburo geeft u natuurlijk ook een grote kans*

gen. Wilt u meer weten over de unieke werk*
kunt geheel vrijblijvend bellen met onze mede*

in uw omgeving, (ook 's avonds/weekend)
Heerlen, mevr. Klein Nagelvoort, 045-740^Heerlen e.0., mevr. Willemse, 045-21548'

Maastricht, mevr. Savelberg, 043-612291
Roermond, mevr. Cremer, 04750-10554

Roermond e.0., mevr. v. Asten, 04759-21"
Weert, mevr. Janssen, 04950-36337

De Relatielijn
Een nieuwe service van Nederl. grootste relat*

Vrouwen bellen mannen: 06-320.322.54
Mannen bellen vrouwen: 06-320.322.55

Als u vandaag belt, hoort u misschien wel de st«
uw partner van morgen (50 et. p/m.)

Stichting Centrum Europa
Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min. vgÜ

—_
_ —Het grootste deel

van onze ingeschrevenen vindt binnen het ja3'
venspartner. U wilt een vaste relatie? Bel danvo«

045-726539
(mevr. Luchtman), 077-825386 (hoofdkantoor) o'1

naar postbus 5050, 6401 GB Heerlen.
Stichting Mens en Relatie is erkend RvT, goed'

trouwbaar. Gratis brochure op aanvraagt

Samen verder
Nu al 40 jaar

Al 40 jaar helpen wij mensen bij het zoeken na»
partner. Betrouwbaar, deskundig en zonder w«*
merk. Meer dan 6000 mensen vonden elkaar "*

LCH Bel geheel vrijblijvend: 030-200630
Stichting LCH

Huwelijks- en relatiebemiddelj
Prinsenlaan 1, 3732 GN De p

In uw omgeving:
Heerlen, 045-412847

Maastricht, 043-435231
i Sittard, 04490-23450

Erkend door de Raad van Toezicht^

Wij kopen alle luxe BE- C
DRIJFSAUTO'S en bussen a
vanaf 1979. Donny Klassen J
b.v., in- en verkoop, Meers- j
senerweg 219, Maastricht, 3
tel. 043-635222 of 043- r
634915. \\
Te k. gevr. AUTO'S en be- 1
drijfsauto's. Schade of de- 2
fect geen bezw. Tel. 045- i720200. I
Te k. OPEL Kadett 1.3 LS ï
autom bj. 3-'B7, kl. metal.- cblauw. Vr.pr. ’ 17.500,- evt. i
met BTW-rekening. Tel.
045-252145. i
Te k. VOLVO 360 GL inj. 44-dr. bwj. febr. '87, bl.gr.me- I
tallic. mcl. acht.spoiler. Pr. 1n.o.t.k. 045-325623.

_
Wij geven het meeste voor (
uw AUTO. U belt, wii ko- s
men direct. Tel. 045-422610, E
ook 's avonds. i
Te k. VOLVO 340 GL, i
5-drs.,kl. wit, 63.000 km, bj. '.
27-6-'B4, goed onderh. en 'i.z.g.st., tevens diverse 1hand- en electro kettingta- ï
kels. Tel. 04490-31227, na
18.00 uur. ]
Te k. CITROEN BK 1.9 i
GTI, bj. nov. '87, 21.000 km 'gel. Tel. 04490-11047, na :18.00 uur. j
Te k. i.g.st. Opel KADETT I1.2N Hatchback, bjr. '80, kl. '.
d.groenmet, vr.pr. ’3400,-, >mr. moe. Ist. stationcar of j
diesel. Te bevr. na 17.00 uur i
Torenstr. 10, Oirsbeek. Tel.
04492-3414. \
Tek. CLASSIC 1961 Austin i
Healey APK Sprite II ge- >heel gerest, mcl. hard en i
soft-top. Tel.: 043-219893. ,
In- en verkoop gebr. iAUTOBANDEN met ga- ]
rantie. Passartweg 39, Heer- 'len. Tel.: 045-222675. .
Te k. zeer mooie OPEL
Corsa 12SLuxus 3-drs. bwj. ■'84, APK '90,47.000 km. Tel.
045-228469.
Te k. MINI 1100 bwj. '77.
Tel. 045-453006 APK-gek.
VOLVO 360 GLT wit, 1983,
veel extra's, apart mooi,

’ 10.800,-; Tel. 045-222947.
VOLVO 360 Inj. 2 ltr. Sedan
bwj. 3-88, div. ace. Colmont
2D Übachsberg 045-752828.
De hoogste pr. in Limb.
voor uw AUTO. Ook scha-
de-, defect- en sloop. 045-
-254081.
Te k. VOLVO 340 autom.
1987 i.stv.nw., weinig km,
mr. mog. 04490-34411.
Te k. Opel Kadett 1300 S,
3-drs., '84, bijzonder mooie
auto, maroonroodmet.,
’12.950,-. Garage Martens
BV, Kerkstr. 92, U.o.W.
Landgraaf, tel. 045-314096.
Te k. NISSAN Micra Trent
'86 absoluut nieuwe auto,
46.000 km, ’ 12.950,-. Gara-
ge Martens BV,Kerkstr. 92,
U.o.W. Landgraaf, tel. 045-
-314096.
Nieuw. Wij bet. de hoogste
prijs voor uw AUTO. 045-
-416239. Ook sloop.
Te k. VW Santana bwj. '85,
i.z.g.st. ’ 12.000,-. Tel. 04744-
-1462.
Te k. weg. omst. NISSAN
Cherry 1.3 DX type '86,
rood, ï.nw.st., zeer mooi en
zuinig. Vr.pr. ’ 10.750,-; Tel.
045-455020 tijd. kanturen
vragen naar Ben!.
AUTO'S hallo opgelet! Wy
betalen ’300- tot ’ 20.000,-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Te k. OPEL Kadett 1.3 LS
automaat, bwj. 3-'B7, kl. me-
tallicblauw. Vr.pr. ’17.500,-, evt. m. BTW-re-
kening. Tel. 045-252145.
Te k. FORD Escort bwi.
1979, apk tot sept '89. 045--. 713587.

1 Te k. OPEL Kadett 16 S

" 5-drs. bwj. '83, div. extra's
i.z.g.st 045-318073.
te k. OLDMOBIL Cutlas
stationcar 8 cyl. autom.

' ’3750,-; Lada 1200 L '85
1’ 1750,- deukje in deur. alle. twee AP-K t. '90, 045-
-■ 323178.

Te k. Alfa GUILETTA bj.
'81. Sportieve uitv. kl. wit. ’ 3250,-. tel. 045-422882.
Te k. VOLVO 345 L auto■ verkeert in topconditie m.. '82 ’4750,- 045-751375.

' Mooie gave HONDA Civic; '78, apk '89, met trekh.;
Dodge 54. Tel. 045-257371.

" BMW 316 type '79 i.z.g.st: apk '90, vr.pr. ’ 3000,-. Tel.■ 045-457145 na 15.00 uur.
Fiat PANDA 45 bj. '84 in

i nw.st, vr.pr. ’5300,-. Tel.
045-424793.
Fiat PANDA 45 '82 apk

' 2-'9O, 100%, v. ace, vraagpr.

' ’3650,-. Tel. 045-225913.
; Opel OMEGA 2.0 i LS,

" maart '87, staalgrijs, km.st.. 37.000. Tel. 045-714923.
Tek. CITROEN 2CV6 Club

" bj. sept. '86, km.st. 18.000,
', te.a.b. Tel. 045-216676.

-' Tek. AUDI 100 op gasbj.'7B
met apk, vr.pr. ’ 1850,-.
Don Boscolaan 44, Land-
j graaf.- Te k. VW CAMPER bj. '80mr. Golf of Kadett diesel; mog. Tel. 04490-28651.
■ Te k. Opel MANTA bj. nov.■ '80, apk, weg. omst. Vr.pr.. ’3150,-. 045-221116.
ï Autohandel M. KOENEN. biedt te k. aan 10 tot 50
) auto's van ’500,- tot ’ 2000,--. Alles APK Handelsweg

12m, Susteren. geopend

" woensd. t/m zaterdag.
Te k. GOLF diesel bj. '78

T APK en Golf 5-deurs APK
I.z.g.st tel. 04499-3398.
Te k. MAZDA 323 '78; Mini- '789; Opel Kadett '82; Opel

' '80 2 ltr. APK i.z.g.st Tel.~ 04499-3398.- Te k. Opel RECORD 23 D
'82 4-drs. ’3500,-; Taunus

f2O GL'Bl lpg 4-drs. ’3500,-;

" Taunus 16 L '80 lpgl ’lBOO,-; Volvo 343 Iso

" ’ 2000,-; Fiat 128 ’ 1000,-;
'.Fiat 127 ’850,-; Hommert. 24, Vaesrade, kruispunt. Schinnen.
f Ford TAUNUS 1980 APK- jan '90 met trekhaak, nieu-

we banden ’2750,- na 18r uur, tl. 045-419416.
: BMW 315 t '83 APK zeer

goed ’6950,-, St. Marti-
f nusstr. 31,Kerrkade-W.

' Gevr. Duitse AUTO'S vanaf

" bwj. '80. Tel. 045-423750.. Te k. weg. auto v.d. zaak. OPEL Kadett 1.6 S GT wit,
km 27.500 bwj. 8-87, als

T nieuw, pr. n.o.t.k. Tel. 045-

-" 722286.
s Te k. Ford SIERRA 2.3 D- nov. '83. Vr.pr. ’12.500,-;

Tel. 045-3170Ï2.

Te k. CROSSMOTOR II
Yamaha Y.Z. 490, bj. '83. |
Tel. 04490-33138.

Nieuwe BROMFIETS- r
VERZEKERING nodig?
W.A.-verz. tot 1 mei 1990:
automaat ’98,-, versnelling

’ 278,-. Bromfietsspecialist
Math Salden, Limbricht.
Te k. PUCH Maxi, verz. +
sterw. Na 13.00 uur tel. 045-
-752156.
Nieuw! PANASONIC race-
en ATB-fietsen, de grootste
keus in hometrainers vanaf

’ 199,-; Jawa brommers
met sterwielen nu ’ 1150,-;
Vespa vanaf ’ 1125,-; twee-
wielers en fitness, Jos Ren-
kens, Dorpstr. 204 Bruns-
sum. Tel. 251225. Al meer .
dan 80 jaar.
Te k. PUCH Maxi verz. +
sterw. na 13 u. Tel. 045-
-752156.
Heren- dames- kinder- om- -afiets/STOELTJE, tel. 045-
-257371.
Mooie collectie nieuwe >BROMFIETSEN, autom.
en versn., vanaf ’ 1099,-. Fi-
nanciering mogelijk va.
’4O- per mnd. Rens Jans- .
sen & Zn., Ganzeweide 54, 'Heerlerheide, 045-211486.
2e-hands BROMFIETSEN :
Honda en scooter Yamaha

’ 1795,-; Vespa scooter '’ 1495,-; 2e hands fietsen
vanaf ’ 75,-. Let op! brom-fietsverzekering! Vanaf
maart ’98,-, automaat +
’278-, schakel voor 14 ,
maanden WA. Franssen,
Kerkstr. 56, Übachsberg, I
tel. 045-751519. I
Te k. MAXI Puch m. sterw.
’650.-; Frans Halsstr. 8Heerlen.
VESPA Ciao sterw.eind '87

’ 775.-; Goselingstr. 82
Heerlen.
Te k. gebr. Puch MAXI,
Vespa en Zundapp. Tevens
grote sortering gebr. brom-
fietsonderdelen. Maasstr. 3,
Beersdal-Heerlen. Tel. 045-
-725309.
Te k. 2 HONDA'S SS 50
bj.'Bo en onderdelen. Bar-
barastr. 7, Kerkrade. Tel.:
045-455938.
Te k. HONDA MT zwart-
/geel i.z.g.st. bj.'B7. Pr.

’ 1850,-. na 18.00 uur. Fre-
derikagracht 65, Kerkrade.
Te k. ZUNDAPP GTS 50,
i.z.g.st., kleur rood/zwart,. ’650,-, met onderdelen.
Slakkenstraat 19, Hoens-
broek.. Te koop VESPA Ciao, met
helm, 2V2 jr. oud. Tel. 04493--, 3365.

" Te k. SUZUKI TS 50 X en.Puch Maxi. Reestraat 24,. Heksenberg.
■ 2de hands RACEFIETSEN
1vanaf ’275.-; Racespecia-. list Math SaldenLimbricht.
Nieuw, Vespa Ciao Ultra en

' Imago’ 1125,-; Macal Chip

' met sterwielen ’ 1699,-;- Bromfietsspecialist Math
! Salden Limbricht.

" Tek. VESPACiao met ster-
wielen. Tel. 045-217202.

1 Te k. div. gebr. RACEFIET-
SEN o.a. Gazelle, Koga, Ra-- leigh. Allen, Vitus Carboon.

' Tev. 1 gebr. Vespa, Citta

' snor ’850,-. WA-verz. snor

" ’68,-; aut. ’98,-; versn.. ’278,- Bert Rekers, Wil-, lemstr. 85, Heerlen, tel. 045-
-1 726840.
; Te k. VESPA met sterw. 6

' mnd. oud, ’llOO,-; Vespa- met sterw. vr.pr. ’ 650,-;. Maxi Puch vr.pr. ’400,--.Talmastr. 62, Heerlen, Mee-
zenbroek 045-727479.

t Te k. DAMESBROM-
t FIETS met sterwielen
". i.z.g.st. ’350,-. Tel.: 04490-- 56014.- Te k. HONDA MT 5 kl.- rood/zwart (verhoogd).

Vr.pr. ’ 1250,-. bwjr. '84°85.
! Tel. 045-419046.
r Te k. 3 HERENFIETSEN,

' nieuw! Groeneweg 19, Mer-

" keibeek, 045-251485.s —■

e Te k. ZÜNDAPP KS 50. bj.
-■ '83, nieuwstaat, ’700,-..i, Stanleystraat 45, Heerlen,4 tel. 045-222384.
l Tek. MOUNTAINBIKE, 18. versn., is nieuw. Tel. 04451-
-l 2195.
I, Te k. ZUNDAPP frame KS
;- 50, bj. '84 en blok, ’275,-.
:- Tel. 045-242767.

De Stichting Interrelatie I
helpt v op weg naar een
juiste partner. Erkend door
Raad van Toezicht. Duizen- I
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.

VERLOREN! D.horloge op
3.2.'89 tijd. de kinderkarna-
val in Abdissenbosch op
straat of in residentie aan-
denken aan overl. vader
teg. hoge beloning ter. te
bezorg. 045-312936.

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
ALLEENSTAANDEN. Nu
iedere vrijdag, zaterdag en
zondag gezellige dans- en
contactavonden in de kel-
derbar La Chalet in Tree-
beek met d.j. Richard.
Aanv. 21.00 u. Zaal open
20.00 u. Tevens is onze zaal
op afspraak ook voor u ter
bechikking voor uw ver-
jaardagsfeestjes, partijen,
koffietafels enz. tegen zeer
gereduceerde prijzen. Cha-
let Treebeek, Komeetstraat
25a. Tel. 045-211375.
VRIENDSCHAPSLIJN
sinds'jan. '88. Wist u mevr.
mej. men. jhr., dat bij 'n
lidm. van 6 mnd. en 'n
eenm. onk.verg. v. ’75-
-voor u vertr. en discr. een
pers. pass. vriendschap te
verw. valt? (Géén relat.be-
midd.). Ook echtparen. Inf.
en inschr. ma.-di.-do.-vr. 12-
-19 v. Zat. 11-17 v. Tel. 043-
-470516.

Radrema Auto's, Galjoenweg 73, Beatrixhaven Maas-
tricht, tel. 043-632250.

Radrema niet alleen het adres voor betrouwbaarheid en
optimale service met Bovaggarantie + ANWB-keuring.
Maar vergelijk nu ook nog even onze verkoopprijzen van

onze optimale gecontroleerde occasions.
Wat wilt u als cliënt nog meer,

betrouwbaarheid, optimale service en
De prijs ook nog het goedkoopst

Onderstaande auto's zijn allen eerste eigenaar!
Audi 100cc 1984 16.900-
BMW3lBlnjectionl9B2 9.900-
Citroen Visa 1985 6.500-
Citroen Axel 1985 8.500-
CitroenßXl9Bs 13.900-
Daihatsu Charade 1986 11.500-
Honda Accord 2.0EX 1988 met div. ace 32.900-
Lada2loS 1981 1.900-
Opel Corsa 1.3 S 1986 15.500-
Oldsmobile Omega 1982 5.750-
Peugeotlo4ZLl9B3 5.500-
Peugeot 309 Profil 1986 15.900-
Renault2l TS 1987 21.900-
Seatßonda 1.2L 1987 12.500-
SubaruElODX Van 1988 14.500-
Suzuki Swift GA 1.0 nieuw m. div. ace 15.250-
Toyota Corolla 1.3 DX 1987 15.900-
Volkswagen Jetta 1.6 1984 12.500-
Volkswagen LT 28 diesel 1987
Mazda323 Sedan 1.5 1986 15.950-
Mazda323 Sedan Sport 1.3 1985 13.900-
Mazda323 Sedan 1.3LX 1986 16.900-
Mazda323 Sedan 1.3 1983 8.900-
Mazda 323 Sedan 1.3 1982 6.500-
Mazda 323 Sedan 1.3 LX 1986 15.900-
Mazda323Hßl.3LXl9B7 17.700-
Mazda323Hßl.l LX 1986 15.900-
Mazda323 HB 1.3 LX 1988 19.900-
Mazda323Hß 1.3 1982 4.500-
Mazda323Hß 1.5 GT 1981 7.500-
Mazda 626Sedan 1.6 LX 1986 16.900-
Mazda 626Sedan 2.0 GLX 1983 10.900-
Mazda 626Sedan 1.6 LX 1986 16.900-
Mazda626Hß 1.6 autom. 1985 14.900-
Mazda 626Coupe 1.6 LX 1983 12.900-
Mazda626 HB I.6GLX 1986 20.900-

Exclusieve auto's:
BMW 730inieuw model + div. extra's 1987
Toyota Celica met (zeer) veel ace. 1986
Volvo 740 GL Stationcar 1987
Mazda 323 GL 4-wheel drive zeer excl. 1987
Mazda 626 4-wheel drive zeer excl. 1987
Mazda 626 Coupé GTS Injection 1986
Mazda 626 HB 2.0 Injection + twr uitgev. 1987
Mazda 626 Coupé 2.0 + stuurbekr. + twr 1987
Mazda 929 Sedan 3.0 Injection V.6 direktieauto 1987
Mazda RX7 + vele extra's 1979+1988

Radrema u moet er echt geweest zijn.
Radrema inmiddels een begrip voor Zuid-Limburg,

al meer dan 20 jaar.
Radrema auto's, Galjoenweg 73, Beatrixhaven-Maas-

tricht, tel. 043-632250.
Radrema uw Mazdadealer

Ook voor de beste
inruilprijs.

Spoed!!! Wij zoeken drin-
gend AUTO'S v.a. bj. '80-
-Is7. Dir. cont. ook sloop.
045-414372 tevens alle type
Mercedes.
Te k. UNO diesel '84 5-drs.
get. glas radio-cass. i.z.g.st.

’ 7900,- Tel. 458286.
Te k. V.W. golf DIESEL 5
deurs trekh. bj. 11-79.
Vr.pr. ’ 1200,-. 04490-37810.
ZASTAVA GL bwj. '82
APK '90 ’ 1650,- i.z.g.st. 045-
-457145.
MAZDA 323 1300, 3-drs.,
APK i.g.st. ’ 4000,-; Deken
Keulenpln. 3 Schinnen.
Te k. SPORTVLG. v. Ford
14x6'/2 + band ’ 1250,-. Tel.
045-316940.
Te k. TOYOTA STARLET
bwjr. '79 APK tot 28-3-'B9.
Tel. 045-312923.
BMW type 316 i.z.g.st. '82
APK. Kerkraderweg 166,
Heerlen.
Opel COMMODORE 25S
LPG APK typ '80. Vr.pr.
’2100,-. Te bevr. Kleingra-
verstr. 36, Kerkrade-West.
Te k. SAAB 900 GLS kl.
wit, 5 drs. combi coupé,
bwjr. 1982. Tel. 045-220069.
Te k. DAF-VRACHTAUTO t
april 1986, 145.000 km, Ivi
schuifzeilen 850x245x230. 1

'ek. SUZUKI Swift, bj. '85,
m.st. 52.000, le eig. Tel.
45-464314 of 043-630347.
'e k. PEUGEOT 505 GR,
tiodel 1987, electr. schuif-
iak, 68.000 km, onder-
loudsboekje, kl. antraciet,
i nw.st, vr.pr. ’13.750,-.'
Lanwezig tussen 10.00 en
8.00 uur, Kissel 46A, Heer-
»n, tel. 045-723142.
fOLVO 360 GL, april '88, 2
tr. imectie. Tel. 04498-
-4141.
)PEL Ascona, '80, type
Jerliner 2.0 S, bruinmet., le
ig., goed onderh.. vr.pr.
5500,-. Inl. 04498-52142.

?e k. MAZDA 323 Sedan,
>j. 8-'Bl, groenmet., trekh.,
iw. uitlaat, i.g.st., APK tot
!-'B9, vr.pr. ’4700,-. Tel.
145-410425.
re k. van Volvo-medew.
/OLVO 340 GL 1.7 kat., bi.
88, bloedrood, km.st.
6.000, prijs ’21.800,-. Tel.
145-316994.

Knutselkoopjes
Dpel Ascona 1.6 S '77

500-
Dpel Ascona 1.9 N '79

2950-
Honda Civic '79 1500-

Lada 120080 1000,-(3x)
Renault 18 autom. '81

2000-
Skoda Coupé '83 3950-
Talbot Horizon '79 1950-

Smeets Opel
De Griend 2, Maastricht

tel. 043-252250
re k. MITSUBISHI Colt
jwj. '81 pr. ’4500,-; Mazda
523 bwj. rBl ’ 3500,-;Toyota
Corolla ’950,-; Te bevr.
)4490-26002 b.g.g. 04490-
-15723.
re k. SAMARA mei '87,
teer mooie auto. Vrpr.
f10.900- met gar. Tel.
34490-28581.
re k. VOLVO 360 GL irrjec-
tie, bwjr. '88, kleur metallic
blauw, tel. 04743-1552.
Ford Scorpio 2.0 GL 5-bak
85 en 2.0 CL automatic '86
v.a. ’22.500,-; Ford Sierra
2.0 laser Combi '86
f 19.500,-; Ford Sierra 2.0
Laser 5d automaat '85
f15.750,-: Ford Sierra 1.6
Laser LPG '87 ’19.750,-;
Ford Sierra 1.6 Laser 5d '86
f17.500,-; Ford Sierra 2.0
GL abak LPG '83
f 12.500,-; Opel Corsa 1.3
LS 3d '87 ’14.750,-; Opel
Corsa 1.2 LS 2d .7

’ 14.750,-; Opel Corsa 1.2
LS 2d. ?85’ 12.250,-: Mazda
626 1.6 4 drs. '83 ’9500,-:
Peugeot 505 GL sbak LPG
'85 ’15.500,-: Renault 25
GTS 5 bak '86 ’22.500,-:
Renault 11 1.4 Broadwav
'86 ’ 12.750,-: Mitsubishi
Galant 1.6 GL 5 bak '8e

’ 16.500,-; Nissan Stanzï
1.8 GL 5 bak '83 ’9500-
Nissan Bluebird 1.6 GL '81

’ 4250,-; Ford Sierra 2.0 La
ser '86. inruil, financieren
Bovaggarantiebewijs erAPK Keuringsstation Auto
bedrijf P. VAN DIJK er
Zn., Hompertsweg 33
Landgraaf (Schaesberg, ka
kert) tel. 045-311729. Alk
keuringen toegestaan.
Te k. JAQUAR 4.2 XJ bj
'79. prijs n.o.t.k. na 18 uur
045-229453.
Te k. FIAT 127 Confort
Lusso, bwj. '80 i.z.g.st. APK
tot 22-01-1990. vr.pr.’ 1500,
045-228294.
Te k. MERCEDES 230 T
bwj. '79, km.st. 160000. tel
045-222790. na 15 u.
Opel KADETT Caravan bj
05-'B7 LPG, km.st. 48500
pr. n.o.t.k. 04490-72927.
Tek. BMW 316 bwj. '83 nw
mod. Lpg enz. ’ 13.250,- tel
045-316940.
Te k. VW JETTA bwj. '81
autom. ’2350,- tel. 045
317162.
Te k. Opel ASCONA 16I<
bi. '77 Straatsburgstr. 33
Vrieheide (Heerlen).
BMW 316, T '85 in perf. si
keuringsrapp. d.d. 14-!
aanw. mr. mog. tel. 045
455778.
MAZDA 323 APK 10-'B9pi

’ 1250.-, geenroest! Tel. 045
415528.
Te k. Fiat PANDA 1000 Cl
metkatalysator, bj. juli 198
rood, km. 47000 i.z.g.sl
’9OOO,- van Caldenborghs
weg 3, Houthem-V'burji
tel. 04406-40794.
Te k. Austin ALLEGRC
1300 i.z.g.st, bj. '80,APK to
sept. 1989 ’900,-, 04490
10126.
VOLVO 345 grand luxe h
1981 vr.pr. ’4750,-, 0449f,
21284.
Te k. VW TRANSPORTEI
2 L, '80, i.z.g.st, prijs n.o.t.k
Tel. 043-620014.
Te k. MAZDA 323 LX
km.st. 26.000,van le eig., b;
eind maart '87. prij

’ 17.500,-. Tel. 04490-35539.
MAZDA 626 GLX Hatcl
back 2.0L, bwj.'B4. 5-deur;
72.000 km, pr. ’10.750,-
-045-442125.
FIESTA 1300 S, wit, spoi
tief, ’ 3950,-. Rotterdamst
24, Heerlen.
Te k. AUDI 80 GLJ
bwj.'Bo, kl. zwartmetalic n
striping, APK-gek
’3250,-. Ariensstr. 2, K;
kert-Schaesberg.
Opel KADETT 1300 L
Champion '88; Opel Kade
1200 del '83; Ford Fiësl
1100 del '86; Ford Escoi
Laser '84; Ford Sierra 18C
laser '86; Ford Scorpio 2
CL '87; VW Golf 1600 G
5-drs. automatic '84; Mazd
323 GLX '87 en '84; Toyol
Corolla 1300 DX 4-drs. *»Garantie financ, apk en ii
ruil. Autobedrijf P. Veei
stra, Rotterdamstr. 9i
Heerlen, tel. 725806, r,
18.00 uur 312059.
SUBARU Mini bus, gri
kent., '84, '’3800,-. Tel.M!
440590.
Te k. Golf CL diesel, '8
rood, 51.000 km, in nw.sl

Êr. ’ 15.500,-. Te bevr. Aut
KAS, Kokelestr. 11

Kerkrade, tel. 045-454763.
RENAULT 5 TL '80, ap
12-89, ’ 1850-, zeldz. moe
045-417122.
Te k. GOLF 1600 Cl
bwj.'Bl, apk-gek., kl. bo
deaux-rood, vraagp

’ 5750,-. Kieskoel
Schaesberg.
DAIHATSU Cuore, bv,
7-'B3, apk 4-'9O, 32.000 krr
verbr. 1:20, wegenbel.
mnd., vraagpr. ’4750,-. 04
319328.

MITSUBISHI Colt GL bwj.
'80, APK, goudmet. i.z.g.st.
f 3950,-; Deken Keulenpln.
3 Schinnen.
VW Golf C bwj. '83, APK,
zilvergrijsmet., nieuwst.,
64.000 km ’8950,-; Deken
Keulenpln. 3 Schinnen.
Te k. ZASTAVA bwj. '81,
APK 3-90 (z. mooi) ’ 1100,-;
04754-6801.
Te k. FIAT Ritmo bwj. '79,
APK 2-90, LPG (z. mooi)

’ 1350,-: 04490-10058.
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-
gevoerd; Mercedes 190 E,
2.3, 16 klepper, 1985, 30.000
km gel.; BMW 316, 1984,
met gas, sportwielen, enz.,
nw. type; Ford Escort 1600
Laser, 4-drs., 1985, zwart;
OpelKadett 16D, 1984,AN;
Citroen 2 CV 6 Special,
1986, AN. Inruil en finan-
ciering mogelijk. 3 maan-
den o? 10.000 km-garantie.
Europaweg-Zuid 304,
LandgraafTtel. 045-324498.

type FAS 2103, 6x2, 205 pk,
rm 15.000 kg, laadbak met
Tel. 045-210715.

Te k. Opel KADETT GSI wit bwj. 1985, 20.000 km., pr.
/ 23.000,-. Financ. mog. Lecor motorhomes, 045-
-323154.
COMMODORE 64 met datarecorder, drive 1541 en
MPS 802 printer, alles in een koop: ’ 800,-. Tel. 045-
-715372. .

Fiat REGATA diesel sedan, '.
bwj.'B4, 5-bak, groenmet., 'apk 11-'B9, trekh., i.z.g.st., rvraagpr. ’6950,-. 045- "319328.
OpelKADETT 13 N Hatch-
back, bwj. 7-'BO, apk 4-'9O,
trekh., vraagpr. ’ 3750,-.
Tel. 045-319328!
Te k. Ford FIESTA KR 2,
bwj.'B2, ’7750,-. Tel. 045-
-316940.
Zeer zuinige DAIHATSU
Cuore 850, 3-drs., '83, apk
290, i.z.g.st., ’ 4650,-.
453572.
Volkswagen GOLF,
bwj.'77, apk, 1100, heel zui-
nig, 100%, vraagpr. ’ 1000,-.
Haesenstr. 44, Landgraaf.
Te k. OPEL Rekord 2.0 S
autom., bwjr. 10-'B4,div. ex-
tra's. Horstplein 13, Hoens-
broek.
Opel REKORD Caravan
20E met trekh. bwi. 2-11-79
z.m., APK tot 2-11-'B9 gl.
kent. vr.pr. ’3750,-; 045-
-714987.
Te k. TALBOT tagpra 2.2 1,
met extra's, LPG, APK,
1981, ’2950,-. Rockmart,

Kissel 46A, Heerlen. Tel.:
045-723142.
VW GOLF 1300c'M' 82. z.
mooi APK radio, ’5750,-.
Tel.: 045-454087.
Te k. VOLVO 343 L bwj.'7B
i.g.st. APK, Vr.pr. ’ 1550,-.
Tel.; 045-221861.
GOLF D '84 nw. mod. d.
froen 4 drs. 5 versn. 111.000

m. uitst. onderh. Vr.pr.

’ 11.900,-.Tel.: 045-425725.
Te koop RENAULT R 4GTL '82, APK tot febr. '90,
donkerblauw, ’ 2950,-. Tel.:
045-751709 of 751660.
Div ond. SAAB 900 EMS bj.
1980, motor, velgen enz.
Tel.: 04499-4628.
Tek. OpelKADETT Combi
1.3 SL. i.z.g.st. Bj.'Bl. Tel.:
045-424123.
Te k. HONDA Civic auto-
maat bj.'77 APK tot 11-'B9
i.g.st. Pr.’600,-. Tel.: 045-
-413773.
Te k. TOYOTA tercel cou-
pe, 5 sp. 1979, pr.’2000,-.
Klossterlaan 46 B, Schin-
veld. Tel.: 045-273040.
Te k. SPORTVELGEN en
band. nieuw v. BMW oud
en nw. type 7 JX 15 tev.
band. nw. 15X195 50 serie.
Tel.: 045-318521.
MERCEDES bus 508, D.
'82, km. 130.000, ’9500,-. 2
zijruiten, 045-353160.
Te k. Alfa Romeo GIULET-
TA i.st.v.nw. kl. zwart. Tel.:
045-464314.
Te k. Datsun SUNNY
bwj.'Bo, vraagpr. ’3500-,
APK tot 5-'B9.T_storijstraat
101, Nuth.
Te k. Ford TAUNUS 1.6 L.
magn. velgen bwj.'7B APK
aprü '89. Vr.pr. ’ 1300,-. na
12.00 uur. Tel.: 045-722866.
Te k. Datsun SUNNY
bwj.'79. Zuinige auto
’llOO,-. Nic. Beetsstr. 98,
Heerlen.
Te k. SUZUKI GS 1000 de
luxe, APK gek. bwj.'Bl m.
radio/cass. verk. in g.st. zeer
zuinig auto. Pr.’ 2750,-.
Stanleystr. 30, Heerlerhei-
de-Heerlen.
Te k. Opel KADETT 12S,
aut., bwj.'76, APK sept.
Vaste pr. ’ 1000,-. Tel.: 045--228397T
Te k. RENAULT 11 GTL,
bwj.'B4, km.st. 44.000, alarm
en ster. Vr.pr. ’8750,-. Te
bevr. 045-424674 na 18.00
uur.
Tek. MINI spec. bwj.'7B, kl.

fijs met APK, vr.pr.
1150,-. Tel.: 045-751607.

Te k. AUDI 100 cc avant
turbo diesel bj.1984 kl. wit
veel extra's km. 107.000. Pr.

’ 22.500,-. Inl. Hotel Alpen-
zicht, Mechelen. Tel.: 04455-
-1252.
VERBOUWINGSVOOR-
DEEL met fikse kortingen!
Subaru RX Turbo '85, Sub-
aru Combi 9L 4 wd. '87,
Subaru Piek up 4 wd. LPG.
'85, Subaru 1800 GL coupe
'83, Subaru 1600 GL coupe
LPG. '86, Suabru Justy SL
2 '87, Suabru Justy SL '86.
Subaru mini jumbo '83 '84
'85 '88, Ford Fiesta 1600 D
'85, Citroen Visa 11 RE '84
(2x), Honda Civic 4 drs.
autom. '81, Suzuki Alto FX
'85, Suzuki Alto autom. '83,
Opel Kadett 12 LS '86, Nis-
san Sunny autom. '84, Mit-
subishi Lancer F '83, Pon-
tiacFiero AM4 '85, Renault
5L Alpine Turbo *83, Ford
Sierra 1600 Laser '83, Off.
Subaru dealer gar. J. Coe-
nen, Prinsenbaan 65, Ko-
ningsbosch. Tel.: 04743-
-1574.
Te k. Opel KADETT, bi.
1971, groen, APK okt. '89,
prijs ’750,-. Tel. 045-229607.
Te k. Austin METRO Surf,
'84, 65.000 km, APK-gek.
Tel. 04492-4792.
Te k. MERCEDES 250 T.
met alle extra's autom. enz.
'81; Porsche 928 nw.st;
Ford Sierra 2.0L 5-drs. '84;
Opel Kadett 1.6 S LPG '82;
Opel Kadett Stationcar '81;
Ford Escort 1.3 L Station-
car '81; VW Jetta LPG '81.
Bernhardstr. 12 Munsterge-. leen.
ESCORT type 13 GL '81
zeldz. mooif5950,-; als nw.

' Hamerstr. 37-39 Heerlen.
Te k. FORD Capri 111, op■ LPG. Tel. 04490-78354.
Te k. of te r. tegen kleine; wagen MITSUBISHI Ga-■ lant GLX, Bwj. '79, LPG,

! APK, trekhaak, zeer mooi.
I Tel. 043-642508.

i I
i |^Bgg^^B__k____i

Zien iskopen. Motor HON-
DA bol dor.Kijken na telef.

' afspr. Tel. 045-728508.
I HONDA 125 CC bj.'79

i.z.g.st Pr. ’ 500,-. Tel.: 045--: 413773.
■ Tek. KAWASAKI Z 500, bj.

'80, i.z^g.st, vr.pr. ’2750,-.

" Tel. 045^313205.

" 2e hands CROSSERS van-» af ’900,-; Honda CB 250- ’1500,-; Honda Chopper. ’1975,-; Yamaha TT 600--: '88 als nieuw ’7750,-;, Tweewielerspecialist Math
Salden Limbricht.

i HONDAKR 500 RD, bwjr.- '83. Mgr. Hanssenlaan 85,. Hoensbroek.

' HONDA CB 550F'7B mooi- en techn. i.pr.st. ’ 1750,-.■ Tel. 045-313818.
j Te k. SUZUKI GS 850, bj.- '79, i.z.g.st. vr.pr. ’2250,-.

Tel. 045-28114.

Ter OVERNAME gevr.: detailhandelsonderneming of
lunchroom, of drankenhandel. Eventueel deelname
waar opvolging ontbreekt. Br. o. nr. HO 695 aan Limb.
Dagbl., Kouvenderstr. 215, 6431 HE Hoensbroek.

In de week van 6 maart start de Stichting Mensen Zon-
der Werk een viertal AUTOMATISERINGSCURSUS-
SEN in Valkenburg en Voerendaal, Basic, Basis Burger
Informatica, AMBIII en tekstverwerken. Inl. en opg. Tel.
045-753142.

Volg een van de mondelinge opleidingen bij het

Opleidingsinstituut
Politie- en

Beveiligingspersoneel
voor Basisdiploma Beveiligingsbeambte: Vakdiploma
beveiligingsbeambte; Certificaat Beveiligingsonderzoe-
ken; Certificaat Detailhandel; Sociale Vaardigheden;
Jachtdiploma; Horecadiploma en Milieuwetgeving. Aan-
melding OPB, postbus 5112, 6097 ZJ Heel. Tel. 04747-
-3249.

Te k. TOYOTA jeep bwi.
'77, benzine en LP& Tel.
045-310142.
Te k. MITSUBISHI Celeste
1600 bwj. '79, vr.pr. ’750,-,
Hekelweg 26. Landgraaf.
Mooie Opel KADETT cou-
pé '78, gaaf en 100% in orde
APK 3-390 ’1650,- Hae-
senstrt. 34, Schaesberg.
Te k. Ford TAUNUS 2.3
GLS mod. '80, APK dcc.
'89, zeer mooi, goede condi-
tie, vaste pr. ’5500,-; Tel.
04406-12665.
Te k. MERCEDES 190 E
bwq. '86, kl. groenmetallic
automaat, schuifd., sportv.,diepergelegd, leren Dekle-
ding, centr. deurvergr.
electr. spiegel,km.st. 3500Ö.
Pr. f36300- Diepen-
brockstr. 1, Heerlen. Bij
DSM.
MITSUBISHI Saporro bwj.
'78 orig. 80.000 met front-
schade met 4 nw. banden.
Zonstr. 206,Kerkrade na 18
uur.
Te k. zeer mooie PEU-
GEOT 305 GLS, bwj. '82
APK 3-'9O ’3950,-. Zien is
kopen! Tel. 045-455778.
Te k. TOYOTA Tercel bwj.
'79, pr. ’1250,-. Tel. 045-
-456549.

Autobedrijf FRANS VAN-
HAUTEN biedt aan: Volvo
240 GL. LPG '86; Volvo 244
GLE LPG t'80; Volvo 345
GL '82; OpelKadett 1.3 '85;
Opel Kadett 1.3 LPG t-'81;
Peugeot 205 GTI '85; Peu-
geot 205 XE '85; Peugeot
505 SR LPG '80; Peugeot
505 GR LPG '80; Ford Tau-
nus 1.6L '82; Renault Fue-
go 2.0 TX '82; renault 5 '88;
Mitsubishi colt GLX TBs:
BMW 316 t'80; BMW 316
'86; Fiat Panda 45 S 19.000
km '85; Opel Kadett '87;
Honda Civic '83; Porsche
911, '77, '78., '79; Talbot
Samba '83. Hoge inruilprn-
zen, eigen werkplaats, snel-
le en discrete financiering.
APK klaarmaken, event. 6
mnd topgarantie, evt. leen-
auto. Autobedrijf Frans
Vanhauten, hoek Kaalhei-
dersteenweg/Dentgenba-cherweg Kerkrade, tel. 045-
-423288.
Te k. MAZDA 323 t '80
APK 19-10-'B9 i.z.g.st

’ 1750,-, 045-452008.
LADA 2105 bwi. '82 APK
tot 2-'9O, vr.pr. ’ 1500,-, tel.
043-612580.
Voor liefhebber VAUX-
HALL Velox 6 cil. bwj. '63;
Opel Kadett bwj. '71, APK
5-89, 045-453930.

Impala t. '81 1
jut. Lpg, wit, 85.000 km k
5250,-; VW Golf '78 0

' 1650,- en ’ 1950,-; Volvo n
143 aut. '78 ’ 1500,-. Inruil r
nog. 045-211071. Overbroe- cLerstr. 54 Hoensbroek. j-
fe k. v. liefhebber VOLVO i
142 L, le eig. Bwjr. '75, t
.z.g.st. Einderstr. 29 Nw. 1
Sinde-Heerlen. , 1
fe k. HONDA Accord se- >ian bwj. '5-'B5 de luxe 1,6 1:.g.a.n. Vingweg 3 Simpel- Ereld. (
/an part. te k. Fiat UNO '86, I
10.000 km, alle beurten ge- (
ïad ’11.000,-. Tel. 04459- J
1827.

_
re k. Ford ESCORT 1400 1
Z_, RS-uitv., biiz. spoilers, J
sportwielen, Dwj. '87, i
)-gang. Pr. ’16.750,-. Bo- (
/endevoonstr. 4, Zeswe- ;
;en-Heerlen. \
re k. OPEL Kadett D bj. '80, apktot febr. '90 i.z.g.st. 1Vr.pr. ’ 4450,-. 04454-1203. (
VIERCEDES 240 D kl. wit,
aj. 1977, automaat, trek-
laak, radio. Spekhou- (
iverstr. 17 Voerendaal. 045-
-750743.
re k. BMW 316 bj. '78,
i.z.g.st., stereo, sportwielen,
trekh. Vr.pr. ’2650,-. 04490-
-27521.
re k. OPEL Kadett 1,8 GSI |
bwjr. '85, wit, getint glas.
Pas 20.000 km gelopen.
Auto is nieuw. Voor info.
tel. 04750-31698 na 6 uur of
in hef weekend.
Te k. AUDI coupé GT 5 S,
bj. '82,kleur diamant-zwart,
verlaagd, banden 2.05,
sportvelgen, spoiler, bum- ;
per, nw. inter. type '85
Quattro-look. Vr.pr. ]
f 14.500,-. Tel. 04493-4922. ;
VW Passat 1.8 '87' Ford Es- ]
cort CL 1300 '87; Honda
Prelude EX'B5; BMW 318 i j
'85; BMW 316 autom. '85;
BMW 316 '85: Ford Sierra :
2.0 GL '83; VW Golf 1600
'83; Fiat Panda '84; Peugeot '305 '82; Renault 5 '80; Pas- 'sat stationcar CLD '84.
Autobedrijf Reubsaet, Op
de Vey 47-49 Geleen. Inruil,
garantie, financiering. Tel.
04490-44944. Uw adres voor
apk-keuring en alle auto-
rep.
KADETT typ. 12S hatch-
back '83 zeldz. mooi Her-
longstr. 43, Heerlerbaan.
R5Alpina '81; Mini Special
1100 '78; Lada jeep '79 met
lpg; camper Opel Blitz r.j.w.
gekeurd; BMW 633 CSI '77
nw.st. Inr. mog. Autoservi-
ce Meezenbroek, Ru-
bensstr. 23 Meezenbroek-
Hrl. 045-723621.
Te k. van le eig. VW kever,
bwj. sept. '83 (laatste bwi.
van kever) 47.500,- km. Tel.
04405-2006.
Pim. 15 AUTO'S voorradig
v.a. ’ 1500,-. Inkoop/ver-
koop, financiering. Auto-handel de Hommert, Hom-
merterweg 77A Hoens-
broek.
Voor al uw AUTO-ON-
DERDELEN moet u zijn
bij Stiba-autosloperij Ra-
pie. Tevens schade- en ge-
bruikte automobielen. In-
en verkoop.Locht 70, Kerk-
rade-West. Tel. 045-423423.
V. grensovergang Locht.
Te k. MERCEDES 280 TE
bj. '80, veel extra's, apk mrt.
'90. K. Doormanstr. 3
Brunssum. Na 18.00 uur.
Te k. VW GolfD bj. '80, apk

fïk. Vr.pr. ’ 3250,-. Te bevr.
iluurstr. 22 Zeswegen-

Heerlen. 045-721647.

Te k. OPEL Kadett Club 13
EN '87, v. extra ’19.000,-,
rood. Tel. 04406-14082.
Te k. MERCEDES 200 aut.
op gas, bwj. 10-'7B i.z.g.st.
met rem-, stuurbekr., centr.
vergr., nieuwe banden.
Vr.pr. ’4500,-. Tel. 045-
-225523. Inruil BMW 3-serie
mog.
OPEL 2.2 i 7e mnd. '85, elec.
spiegels, w.w. glas, centr.
deurvergr., Ford Escort 7emnd. '86, schuif/kanteldak,
60.000 gelopen in abs.
nw.st.; Opel Ascona 19 N
4-drs., lpg, trekh., met.
groen, bj. TjO, Ascona 19 N,
lpg, rood, 4 nw. band., bi.
'79; Opel Ascona nw.mod.
bj. '82, 16 S, lpg; Opel Ka-
dett combi 1200 bj. '82,
kl.geel; Opel Ascona
A-mod. 16 S Recardo inter.,
14 inch sportvelg., compl.
gerestaureerd; Mini 1150
special nw. band., bj. eind
'77. Alle auto's apk incl.gar.
Tel. 04490-52697.
HONDA Civic bwj. '80,
5-drs. ’3750,-. Tel. 045-
-412165.
Tek. FORDEscort 1400 CL
Bwj. '87 km.st. 32.000, le
eig., mr. mog. 04498-53498.
Te k. FORD Escort bwi. '84
net gekeurd met schade
aan motor. 04498-51710.
WETZELS AUTO'S: Mer-
cedes 300 CE autom. '88;
Mercedes 300 E autom. '86;
Mercedes 300D veel extra's
'86; Mercedes 230 E '85;
Mercedes 2.5 D Turbo '88;
Mercedes 380 SEL '84; Mer-
cedes 450 SL uniek '79;
Mercedes 2.5 D '88; Merce-
des 190 B '88; Mercedes 230
Station '79: Audi '80 LS '87
+ '88; BMW 730 I autom.
'87; BMW 323 I Cl Alpina
'86; BMW 323 I turbo '85;
BMW 323 I '85; BMW 324 D
'86; BMW 525 I apart '84;
BMW 525 I '85; Opel Omega
3.0 I Sport '87; OpelKadett
GSI Cabriolet '89; Opel Ka-
dett GSI uniek '86; BMW
323 I Bauer Cabriolet '84;
BMW 316 5 bak '85; Volvo
480 ES '87-Porsche 911 SC
'80; Ford Fiesta 1.1 '89; Ci-
troen Pallas 2.4 autom. '83;
Toyota Celica 2.0 Coupé '82;
Golf 1.3 apart '84-Fiat Uno
'87; Peugeot 505 Turbo '86.
Alle typen Mercedessen uit
voorraad leverbaar. Indus-
triestr. 35 Sittard, tel. 04490-
-10655.
Opel ASCONA 1.6 S bwi.
'82, APK '90 i.z.g.st Tel.
045-323151.
BMW 525 I, nieuw m. '82,
donkerblauwmet, sport-
velgen, get glas. Tel. 045-
-414600.
Te k. Opel REKORD 2.0 S,
bj. '78, APK tot okt. '89,
vr.pr. ’1750,-. Tel. 045-
-313205.
Te k. FIAT 242 diesel, ge-
sloten bus, verlengd en ver-
hoogd, bj. 1980, ’3950,-
-excL Rockmart. Kissel 46A,
Heerlen, tel. 045-723142.
Te k. BMW 316 bwj. '77,
sportvelgen. Vr.pr. ’ 1700,-;
Tel. 045-310117.
Te k. VOLVO 360 GLS 2 1.
5-drs. 1985, 44.000 km. Tel.
045-223301.

ANWB auto- + motorrij-
school Wischmann & Zn.,
Europaweg Zuid 337,
Übach 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. .
BIJLES Ned. moderne en
klassieke talen door erva-
ren docent, 045-317161.
SPAANSE LESSEN voor
beginners; gevorderden en
conversatie. Tel. 045-
-418971.
Op 4 maart start weer een
cursus CHAUFFEURSOP-
LEIDING CCV-B oplei-
ding wordt gegeven door
vakkundige docenten. Aan-
melding nog mogelijk.. Ver-
keersschool Arnoldussen,
Hoogstr. 201, Landgraaf,
tel. 045-311631.

Te k. SAAB 99 EMS, bwjr. }
'78 + APK ’1750,-. Pan- I
huisstr. 15, Amstenrade. J04492-3141. «
Te k. BMW 316 bwjr. '83, {
nw. mod. Zeer mooi, sport- fvelg., + orig. met banden, -100% in orde. Pr. n.o.t.k. "Kennedystr. 33, Hoens- Jbroek. J
Te k. FIAT 127 bwj. '77, ;
APK tot 31-l-'9O ’600,-. ■Margrietstr. 15, Hoens- jbroek. 'Ford TAUNUS GXL 2 L. (
bi. '72, in pr.st. met veel ac- =cess. ’750,-. 045-219955.
Te k. SUZUKI Alto, 1982, \pr. ’3750,-. Tel. 045-254119. ,
Mitsubishi GALANT 1600 i
GL, 4 drs, eind '79, APK ,
juni '89, na 15.00 uur, vr.pr. ,
’ 2500,-. Tel. 045-253936. ,
Tollistr. 10, Brunssum. ;
Tek. V.W. GOLF 1100 type i
'79 APK i.z.g.st. ’1650,-.
TeL 045-720951. \
Te k. V.W. PASSAT S type 1'79 APK t/m febr. '90 km.st. 1
56.000 ’1650,-. Tel. 045-
-720951. ■
Te k. DAIHATSU Charade <
turbo diesel 5-drs. km.st. j
12.000 bj. sept. '87. Tel. 043-
-476104. i
Te k. R5GTL bj. '81 APK
i.z.g.st. km. 81.000 100%. iVr.pr. ’2375,-. Tel. 043- i
630390. ;
Tek. MERCEDES 200 D bj. .
'80 APK i.z.g.st. 100% met |
st.bekr. cent.vrg. Vr.pr.

’ 6650,-.. Tel. 043-212458.
VW DERBY GLX bj. dcc.
'80 APK LPG. Tel. 043- j
476096.
Te k. originele Opel MAN-
TA I 200 bj. '85 km pim.
67.000 grijs met fraaie stri- ;
ping. Zien is kopen. Pr. ±

’ 20.000,-. Tel. 045-451747.
Te k. Ford CAPRI 20 GL (6
cil.) nw. mod. type '79. APK
t/m 9-'B9. Sunroofrad./cass.
Vr.pr. ’1950,-. Tel. 045-
-459889.
Te k. Ford FIESTA 13 S.
type '79 APK t/m 7-'B9.
Vr.pr. ’1450,-. Tel. 045-
-459889.
Te k. Toyota COROLLA
diesel spec. H.Back. Bj.
7-'B6 i.z.g.st. 045-455873.
Te k. CITROEN Visa club
bwjr. '80 APK aug. '89

’ 1250,-. Tel. 04451-1500.
Te k. blauwe OPEL Ascona
1976, APK 18-l-'9O, Julia-
nastr. 33, Merkelbeek.
Te k. Opel COMMODORE
2,5 L berlin bj. ’ 1850,-. VE
kever bj. '71 1302. Tel.
228745.
Te k. Ford SIERRA 2.3 D
Laser 5-drs. '85 76.000 km
i.z.g.st. alle extra's 04405-
-2300.
Te k. SIMCA bestel gr.
kent, bj. '79 04406-15390.
Te k. MERCEDES 280S,
LPG, bj. eind '81, groen.
Tel. 043-218633.
OPEL Ascona 16S Luxus,
bj.'B2. Vr.pr. ’6500,-. APK-
gek. 2-'9O. Tel: 043-614140.
Te k. CITROEN type 2 CV
bwj.'B2 kl. rood APK tot
17.06.'89 i.z.g.st. Vr.pr.
’2750,-. Tel.: 04498-52956.
Te k. VOLVO 343 DL grijs
met. km.st. 93.000, met
trekh., APK tot 10-02-'9O
bj.'79. Pr. ’1750,-. Tel.:
04498-54319.
Te ruil Alfa Romeo GIU-
LETTA 2 L bwj.'Bo i.z.g.st.
tegen stationwagen (geen
Volvo). Te bevr. 045-224458
-na 20.00 uur.
Te k. OPEL Manta GTJ
kleur wit, bj.'B3 i.z.g.st.
APK. Vr.pr. ’7950,-. Tel.:
043-218331.
Te k. FORD Sierra 2.0 L 5
drs., bj.'B3 i.z.g.st. APK
blauw met. eerste eigenaar.
Vr.pr. ’8950,-. Bosscher-
weg 211, Maastricht.

!FORD Sierra 1600 Laser

' bj.'Bs. Tel.: 04405-3453 na
; 18.00 uur 04406-14603.
DATSUN 280 ZX T-bar

' bj.'Bo div. extra's. Tel.:
04405-3453 na 18.00 uur.
Tel.: 04406-14603.

! Opel KADETT station die-
sel '86. Schoolstraat 48,

' Hulsberg.

" NISSAN Cherry 1.3 DX
t bj.'B3 APK 22-4-'9O echt als

nieuw, ’6350,-. Tel.: 04406-- 14307.

' TOYOTA Corolla liftback
1.6 SE bijna '82 duurste
uitv. 5 speed sportvlg. met.

ï brede platte bnd. sportst.
APK enz. zeldzaam mooi

" ’3950,-. Tel.: 04406-13137.- Te k. GOLF GTI, bj.'B2,- type '83 div. extra's km.
) 79.000. Tel.: 04490-43208.

■ VOLVO 340 GL, bj. laat '83,

' 79.000 km, 3 drs., LPG, als: nieuw, ’6500,-. Tel.: 043-
-' 432388.
t Te k. ASCONA 18E, bj.'B4,
t i.pr.st. zwart, 4 drs,, 5 versn.,- Vr.pr. ’12.000,-. Tel.: 043-- 615242.
! VOLVO 2L. 360 GL inj.
I bj.'B6 km. 44.000 met veel

" acces. APK gek. Tel.: 04404--| 1380.
I TALBOT horizon, diesel,
j '85 gr. kenteken, 60.000 km.: Vr.pr. ’6800,-. Tel.: 04406--.41620.
; Te k. PONTIAC Trans AM» Targa bwj. '80, 70.000 ml, pr.- ’14.500,-; Tel. 045-225550
1 na 17.00 uur.

Te k. BMW bj. '78, 6 cil,- i.z.g.st. Pr. ’ 3900,-. Tel. 045-
-254098.

jTe k. OPEL Rekord bj.' 82
i.g.st. ’3500,-. Tel. 04492-
-1304.

[ Te koop GOLF 1600 auto-. matic, bj. '76, i.z.g.st, trek-
haak, sunroof, spoiler- ’ 1300,-. Eikstr. 168 Heer-; len. Na 18.00 uur.

'.Ford Sierra 2.3 GL Combi
diesel 1984; BMW 316 1986;- Opel Corsa 1984; Opel Re-
kord 2.0 automatic 1978;
Audi 100 diesel 1980: Ci-I troën 2 CV 1977. Inruil, ga-

l rantie en financiering mo-
l gelijk. Autobedrijf J. VAN

MIL, Sportstraat 10, Kerk--1 rade. 045-410826.
! VOLVO 343 APK 1-3-90,> sunroof, trekh., goede nette
i auto, ’ 2250,-. 04498-52479.
) Van part. BMW l.h. BMW
/ 524 turbo D., bjr. 28-9.83,. schuifd., kuipl. 4 kopst,
■ trekh., stuurbekr., 4 g.■ autom., sp. v. beige metall.
$ Zien is meenemen., ’ 15.450,-. 04498-52479.
5 Te k. HONDA Accord

3-drs. '83, LPG, kl. blauw-

" met, 90.000 km, i.z.g.st, le

" eig. ’8900,-; TeL 045-
-414191.

Huwelijks - partner - homo -
lesbies. Op zoek naar een
relatieburo. CORRECT
helpt direct. Inschrijving
gratis. 045-451453.
Blijf niet langer eenzaam en
alleen en bel voor een se-
rieuze relatie naar huw.-rel.-
bem.buro LEVENSGE-
LUK. 045-211948.
Man 50+ z.g. bemidd. goed
mil. zkt. dito VROUW 45 tot
50 jr., ook goed bemidd. om
eenz. op te lossen. Lfst.
brieven met foto o. nr. GE
831 LD, Markt 3, 6161 GE
Geleen.
Alleenst. weduwnaar 58
jaar zoekt een VROUW.
8r.0.n0. RO 549 LD, Post-
bus 46, 6040 AARoermond.
Café-dancing WINDROSE,
Akerstr. Nrd. 150, Hoens-
broek. Elke dond., vriid.,
zaterdag en zondag gezellig
dansenvoor het iets oudere
publiek.

Eenzaam? Bel hu*l
.bureau "GELUK
04498-54604.
Jongeman 43 jr., rW
auto, gescheiden, zO*J
ve VROUW 40-45 jr-yï
kinderen. Br. met K
crew. ret. Hobby's m
round. Br. o. no. rlO°j
Limb. Dagbl., KoU«
str. 215, 6431 HE v
broek. __^
J.man, 44 jr. ongeh-_
blond, z.k.m. MAN j
55 jr. v. moderne m
schap. Alle br.o.no. <%
L.D. Stationsstraat *"BN Maastricht. s
Zaterdag 25 februari'
lige dansavond vp*f.
LEENSTAANDEN iThe Corner, Sittar»
114, Heerlen. A^20.30 uur bewijs ve»
Het bestuur.
VROUW 57 jr., z l
nette heer. Br.o.nr.f
LD, Geerstraat 6, 6*'
Heerlen. J
ALLEENSTAAND^ 1Werkgroep 't GuliKfj
Hoek Agricolastraa1'

ven 1 Sittard, org^
iedere zondag een d#
contactavoncT Zon**
tis verloting. BewUs„,
Inl. 04490-47962 oijj,
Eerlijke spontane V»J
50 jr. zkt. contact rn«
leeft. totssjr. Alle 5
worden beantwoord
met tel. nr. o.nr. C(
Limb. Dagblad, \3100, 6401 DP Heerje
ALLEENSTAAND^VER. Rumperlind<
sum. ledere zonda
zellige ontmoeting*!*
vanaf 21.00 uur. i
leuke attracties. vAj'!
het bestuur. Be« 1
plicht. —<P]
Man begint 50 jeuP i
zoekt ser. kennis"'}.]
nette VROUW tusseM
50 jr. Doel samen * «
het leven te maken- J
nr. HK 709 Limburg' {
blad. Postbus 3lOu'
PP Heerlen. só. Jonge vrouw 28 jr-ms\Izkt leuke vrouwl
DIN. Br. m. foto o£ë1 nr. SB 060 LD, Fr-i^f laan 4, 6371 GV LgTjp

' Jongeman zoekt *JJi. DIN om samen te sj^IGeen sex. Br. ono- $- 697 aan Limb.IKouvenderstr. 215, °^ ;
I Hoensbroek.

Alleenst vrouw 60+' $■ y. goed gesprek, *a K- handw. huisel. 9rSfi\r zkt. all. vrouw liefsi e,r
kend om deze din§t/j

" men te doen. Br. rrie'jj
Br. o. no. SB 061

" Erenslaan4, 6371kv
graaf. Kil
Poolse VROUW 27 Jr'l*
kind zkt. kerm. nl'^
man. Kind. geen
8r.0.n0. lfst. m. foto- fl f
LD, Reinaldstraat * fi
EC Valkenburg &<*
bed. -"?
VROUW, 40 fa ofii
z.s.k.m. weduw. ° at0
man±H.B.O. nivo-^stla MA 556 LD, Statiofu.~ 27,6221 BN Maagtr^

i; Goeduitziend PA^ft'~ heelonthouders, zoe ipi, voor leukeomgan^jjg,
" jaar. Br. o. nr.Hrv,'niPostbus 3100, 64u
" Heerlen. -*Jj

" R.K. weduwe, 61 ja3r>i VRIENDIN %f., Hoensbroek. Br.o- y.

" 698 LD, Kouvender»- 6431 HE Hoensb£gg>'
1 J.man, 37 ir., ongen"jc

" werk, zoekt k.rn-- vrouw. ± 30 jr., ojn i" een relatie mee ovo_ wen. Br.o.nr. tVJ. A r
i postb. 46, 6040 A^
t mond. __.—^n Voor een betrouwt* j
t. tic in POLEN belt "
S CKP. 04920-52267^^2 VRIENDIN gezocht e,_ 40-48jr. om samen %r
8 uit te gaan en wat ijjO
f. nemen. Br.o.nr. p'foftl
t- Geerstr. 5. 6411 J>l omg. HeerienflterKj^
J, Eenv. man, 58 J[v 6
>- eenv. VROUW, tot'v.
~ om samen nog if^ o.nrg ven te maken. *>'." 4.
e 059 LD, Fr. Erensin-_ GV Landgraaf^^-^

Autobedrijf Leymborgh BV
biedt aan: Mazda 323 1.3 HB GLX '87-88; Mazda 323
1 3 HB sport '83 87; Mazda 323 1.3 HB LX '86; Mazda
323 HB 1.5 GLX 5-drs. aut. 11-86; Mazda 323 1.5 HB
GT '84; Mazda 323 1.3 HB DX 5-drs. '82; Mazda 323 1.3
NB LX 15.000 km '87; Mazda 323 1.5 NB GLX Limited
'87 Mazda 323 1.3 LX stationcar 11-'86; Mazda 323 1.5
DX stationcar 85; Mazda 626 2.0 HB GLX '85; Mazda
626 1.6 HB LX '84 85 '86; Mazda 626 1.6 LX + GLX 2.0
2x '83; Nissan Sunny 1.3 HB Trend '85; Nissan Cherry
1.5 HB 5-bak '84; VW Passat 16 HB '83; VW Jetta 1.6;
VW Jetta 1.6kat., abs. nw.st. '87; Volvo 245Van station-
car 2.0 D '85; Volvo 360 2.0GLS LPG '86; BMW 316 1-8
L rood '81; Ford Escort 1.3 L, alle acces. '82; Citroen
Visa RE II 19.000km ’ 10.950,- '87, nw.st.; Mazda 626
2,0 + 1.6 '80. nw.st. Occasions met Mazda-kroongaran-
tie. Auto Leymborgh BV, Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel.
04490-15838. _^^^^
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" Wegvervoer in het begin van deze eeuw

Het idee werd eind jaren vijftig uit nood geboren: de Venlose vrachtondernemer J.P.
Janssen moest op korte termijn een lading kleding van Amsterdam naar Düsseldorf ver-
voeren. Omdat er geen tijd was de vracht behoorlijk in te pakken, werd er een touw in de
wagen gespannen om de kleren' hangend aan een knaapje zo snel mogelijk te kunnen
vervoeren. De noodoplossing bleek het ei van Columbus te zijn. De kleren kwamen zon-
der kreukels en direct winkelklaar bij de klant aan. Inmiddels is het bedrijf, dat dit jaar
zijn 150-jarig bestaari viert, in Nederland de grootste specialist in hangend vervoer van
kleding.Grootstekledingtransporteur150 jaar

vatuat vereist een flinke organisatie,| *Ja nt JP Janssen is voor de 11.000
l _ edingzaken 'n Nederland, duizen-, en minder gespecialiseerde win-

se's5e's en grote warenhuizen als Yen
;~< de Hema en de Bijenkorf de. die de kleding uit de fabriek
ari het winkelrek krijgt. De trans-
j°rtonderneming zorgt voor hetervoer vanaf fabrieken in Neder-
nd, Europa en de rest van de we-> ed, slaat de kleren op, sorteert de

sOederen per winkel en zorgt dcs-
Oods voor het strijken en persen,

I ’' zogenaamde reconditioneren.
i tweehonderd vrachtauto's be-ogen dagelijks de blouses, hem-en, winterjassen, zwembroeken en
i j?^ken bij de kledingzaken in de

enelux - of het nu om een enkel, uk gaat, of om duizend.

komst van een Amerikaanse leger-*
truck kon de onderneming zich be-
roemen op de eerste vrachtauto in
Venlo. Op die allereerste trucks
met massief rubberen banden was\
nog een speciale remmer in dienst.-.
Als de wagen op een helling stil
moest staan, claxonneerde de
chauffeur en schoof de remmer wig-;~
gen achter de wielen zodat de
vruchtauto niet zachtjes de berg a£'rolde.

Zo rustig als het toen ging. zo snel
werkt JP Janssen vandaag. Een zen-i
ding kleding die de ene dag van de■■fabriek binnenkomt, wordt de daar-J
op volgende nacht in de sterk geau-.
tomatiseerde loods naar winkel uit;
gesorteerd en kan de volgende och 1r
tend bij de klant in de winkelrekken-
hangen. Kan, maar hoeft niet. JP .
Janssen slaat de goederen desge- ~wenst op en neemt het magazijnbe.—
heer van de winkels over. Als de ,",
klant dat wil. sorteert JP Janssen de
kleding op kleur. maat. snit of arti-'
kelnummer en voorziet de kleren 1
van winkellabels en etiquetten.

'Fashionservice' noemt Hendriks ~deze vormen van dienstverlening en
hij voorziet dat dit deel van het be-
drijf in de toekomst steeds belang-M
rijker zal worden: ..Je moet dan **denken aan het overnemen van eed
deel van de administratie van de le-
verancier, het verzorgen van factu£
ren op hun eigen briefpapier en der,,
gelijke."

Collecties. alonexpediteur' wordt JP Jansenn de transportwereld wel eens ge-
hemd. Directeur P. Hendriks is

'et direct gevleid met deze bena-
ng, maar die maakt wel duidelijk

J*'*r het bij het bedrijf om gaat.
"n het vervoer van kwetsbare wa-

l^n- die met zorg moeten worden

# P. Hendriks in
Venlo, directeur
van het grootste
kledingvervoer-
bedrijf.

I °°ral in de tijd van de modecol-
ct'es kan het bedrijf zijn beste

laten zien. Voor een sta-
P?' bloesjes van de Hema is het al

'et zo goed wanneer ze in dozen
orden vervoerd, maar de chique
o'lecties moeten met extra zorg
orden behandeld. Hendriks: „Dat

'.' e^n toptijd voor ons. Zon collec-
'.? moet de ene dag in Amsterdam
'Jn, de volgende in Brussel en de

v
er°e in Londen. Het vervoer daar-
in luistert misschien niet op de mi-
üut maar wel op het uur."

Gevestigd op luttele meters afstand
van de douanepost Venlo en sterk
georiënteerd op de internationale '^lmarkt houdt Hendriks zich niet al-,
leen met nieuwe activiteiten in Ne-
derland bezig. De Benelux is nu al.
een belangrijk werkterrein en naasf
de Rotterdamse haven en Schiphol'
heeft het bedrijf ook vestigingen in
België. Onvermijdelijk valt de term
Europa 1992 als het over de toe-
komstplannen gaat.

Modevervoer

stegen tot 100 en inmiddels werken
er 1000 mensen en heeft de onder-
neming zon 300 wagens op de weg:

die kunnen niet, zoals wij en Bleck-
mann, het hele pakket aan diensten
aanbieden."

JP Janssen al sinds 1839 be-
Ua', kwam de grote doorbraak

.°or het bedrijf pas met de uitvin-
dJngvan hfet hangend transport. Tot.an toe werd kleding altijd verpakt
■ grote dozen vervoerd, en dat. wam de kwaliteit niet ten goede.

°°rdat een winkel een nieuwe
onding in de rekken kon hangen,
°est de kleding eerst worden ge-

vreken, geperst en opnieuw in
°rm gebracht worden. Nu kunnene fleren zo het winkelrek in.

Hendriks: „Het kledingvervoer is ._

de laatste jarennogal teruggelopen,
door de slechte zomers en de zachte
winters. Daarom hebben we onze "
activiteiten al uitgebreid naar wat
wij modevervoer noemen: schoe-
nen, sportartikelen, zelfs cosmetica
en speelgoed. Ons moederbedrijf "Nedlloyd ziet het vervoer van kle-.;
ding als een kernacitiviteit. Nu al
heeft Nedlloyd een belangrijke
Europese positie op dit terrein,
maar dat moet op korte termijn tot
een echte Europese organisatie uit-
groeien."

runa hellinga

den. Hendriks vertelt met smaak de
bedrijfsanecdote, hoe te zamen met

die inboedel ook een wijnkelder
van een klooster moest worden ver-
huisd. Een vracht van Venlo naar
Aken brengen duurde in die dagen
nog een week. Dat bood tijd genoeg
voor de verhuizers om tegoed
te doen aan hun vracht èn hun roes
uit te slapen. Het paard liep immers
toch wel.

Aan het eind van de Eerste Wereld-
oorlog deed het gemotoriseerde
vervoer zijn intrede. Dank zij de

Wijnkelder
Textiel is in het honderdvijftig jarig
bestaan niet altijd 'van doorslagge-
vende betekenis geweest. Een foto
uit hét begin van de eeuw, toen er
nog met paard en wagen werd gere-
den en JP Janssen over een eigen
stal beschikte, toont hoe de werkne-
mers van het bedrijf uitrustten in de
inboedel die vervoerd moest wor-

Och was er bij de fabrikanten aan-
lokkelijk grote huiver tegen het, arjgend vervoer. ~De meestenJJdden zoiets van 'onze kleding
v "der verpakking zomaar in een
Juchtwagen, dat kan toch niet."
?8t Hendriks, ~ln die eerste jaren

f Jn we vaak met een wagen bij de
a"rikanten langs gegaan alleenaar om te laten zien hoe die wasgericht en hoe we de goederen be-

Dat de nieuwe transportmethode
binnen vrij korte tijd aansloeg, is er
volgens Hendriks mede aan te dan-
ken dat het idee bij Nederlandse en
Duitse fabrikanten en transporteurs
snel aansloeg. Inmiddels is deze
vorm van vervoer uit Europa niet
meer weg te denken: ~Alleen bij de
Franse kledingindustrie, met al die
tricotdingetjes, heb jeer niet zoveel
aan. Die komen hangend aan een
rek twee keer zo lang in de winkel
aan."

handelden. Dat overtuigde meestal
wel."

Dank zij .het feit dat moederbedrijf
Nedlloyd in 1987 concurrent Van
Gend en Loos- overnam, is JP Jans-
sen op dit moment uitgegroeid tot
het grootste bedrijf in zijn sector--
De belangrijkste andere onderne-
ming met deze specialiteit volgens
Hendriks nog steeds de Oldenzaalse
firma Bleckmann, concurrent van
oudsher. Daarnaast is er een aantal
kleinere ondernemingen, ~Maar "

Of JP Janssen nu echt de uitvinder
van het hangend vervoer is, dat is
volgens Hendriks niet echt duide-
lijk. Twee andere bedrijven, Bleck-
mann uit Oldenzaal en Van Gend
en Loos, begonnen rond dezelfde
tijd met dit gespecialiseerde ver-
voer. Zeker is wel dat het voor zijn
bedrijf een doorslaggevende factor
in de groei is geweest. Toen Hen-
driks in 1960 bij JP Janssen kwam
werken, stond het nog aan de voor-
avond van de grote groei. Er waren
toen twee wagens en dertig mensen
in dienst. In 1970 was dat aantal ge-

vrijuit
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In de 15 jaar dat we nu bestaan, hebben we het Jeans Centre-konsept kunnen uitbouwen tot een suksesvolle
keten met twintig jean»- en vrijetijdsmodewinkels. Tot nu toe waren onze ruime en modern ingerichte winkels
alleen maar in Noord-Brabant en Zuid-Holland te vinden. Maar we gaan nu ook onze vleugels uitslaan naar
Limburg. Binnenkort openen we 4 nieuwe vestigingen in Roermond, Geleen, Heerlen en Maastricht.
Daarom zijn wij op zoek naar:

Filiaalleider m/v (leeftijd 23-30jaar)

Verko p ers/ste rs (leeftijd 1.22 jaar) ff
Part-time verkopers/ste rs (leeftijd 17-21 nd
voor 25 uur per week II
Als je beschikt over de voor deze funkties nodige flexibiliteit, inzet, enthousias- Jeans Centre B.V.
me en vakkennis, kunnen wij je misschien een goede tot héél goede beloning o£se/sza^en
bieden. M#de/we£24.
Heb je interesse, stuur dan snel je sollicitatiebrief met pasfoto naar: M^..9A...^.(?.^.!<.H!È.

_HK a IMMMIIILJMIWi^^ |

ö alberts onderwijs b.v. Él
hofleverancier

De commercie boeit U.
U wenst als verkoper te starten in de binnendienst om vervolgens door
te groeien naar de buitendienst. ,
Nauwgezette service spreekt U aan.
danhebben wij een uitdagende funktie voor U bij Alberts Onderwijs B.V. te Sittard als

commercieel medewerker m/v
Alberts onderwijs opereert in Nederland, gebruikt U de kennis, opgedaan in de
België en Duitsland als totaalleverancier van binnendienst. Zo zult U de afnemers moeten
boeken, leermiddelen en meubilair voor het overtuigen van de kwaliteit en de service van
basis- en voortgezet onderwijs. het bedrijf en hen wegwijs maken in het

omvangrijke produktaanbod.
Naast producteigenschappen als kwaliteit en
prijs is service een begrip voor Alberts In de binnendienstfunktie heeft U een vast
Onderwijs. salaris. In de buitendienst kunt U naast een

vast salaris een goede provisie verwachten.
Met een 50-tal medewerkers in Nederland is De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn
Alberts Onderwijs mede marktleider. bovendien zeker gunstig te noemen.
Collegialiteit en enthousiasme vormen de
basis voor een goed team. Funktie-eisen:

- Een hbo-niveauDe funktie _ g en commerciële opleiding
Als medewerker verkoop binnendienst bent - Leeftijd tussen 25 en 30 jaar
U belast met een efficiënte orderverwerking - Goede contactuele vermogens.
en offerte- en begrotingsbehandeling.
Gesprekspartners zijn schoolbesturen en U moet bereid zijn in de buitendienst te
onderwijsdirekteuren. Deze zult U zowel werken. Anderzijds zult U zich eerst in de
persoonlijk als telefonisch behulpzaam zijn. binnendienst moeten bewijzen.
Onze/ayonmanagers in de buitendienst
vertrouwen op een juisteen volledige Geïnteresseerden worden uitgenodigd om
afhandeling van zaken. zich met een bondige brief met volledige

gegevens over opleiding en ervaring te
Na 2 tot 3 jaar ervaring, wordt U als richten tot Drs. L.E. Hermans, psycholoog

g^mm rayonmanager in de buitendienst ingezet. van het Adviesbureau Herold te Maastricht.I Een psychologisch onderzoek kan deel
In deze buitendienst zult U direkt als uitmaken van de selektie-procedure.. . onderhandelingspartner optreden. Hierbij mmm

I IP" _^^ Ér^\ I I^^mmv I Adviesbureau dr. Joseph L. HeroldL___ | 1 V_^ l__i -mm/ Spoorweglaan 16,6221 BS Maastricht

lid van de organisatie van adviesbureaus voor werving en selektie/oaws

Kotterman Neurink & Co. is een maatschap vanaccountants-
adminislratieconsulenten met 21 vestigingen in Nederland.

i I Mede als gevolg van de samenwerking metvoorheen zelf-
l^-v^. standige kantoren is de maatschap in deafgelopen jarenbelangrijk
| l*v. gegroeid. Demaatschap heefteennauwe band met Paardekooper&

"""""■ '~^-^/^m^mU^t___. Hoffman Registeraccountants en Paardekooper & Hoffman Belas-
400ÊM _^^^ tmgadviseurs. Hierdoor is het mogelijk voor de relaties van deze

m¥F^mtt' maatschappen een hoogwaardige en specialistische dienstverle-
r nmg te verzorgen. Voor onzevestiging te HEERLEN zoeken wijcon-

tact met een

f%^^g|^^^K. (MA/)
die de SPD-studie volgt. De geschikte kandida(a)t(e) beschikt

fcover praktijkervaring als assistent-accountant. Het dienst-B^^verlenende karakter van de werkzaamheden vereist goedei^r contactuele eigenschappen alsmede initiatief en inventiviteit. Schrif-
telijke sollicitaties kunt u richten aan: Kotterman Neurink & Co.

g Aecountants-administratieconsulenten, t.a.v. de heerA.H.M. Bakker,
_mc AruTconu qi i iet _k Centraal Personeelsbureau, Calandstraat 25, 3016 CA RotterdamWIE ACHTEROM BLIJFT tifc. / ... N.n ___.__*-

KIJKEN KOMT NOOIT \Ê / (tel. 010-4364867).
verder / I KOTTERMAN NEURINK & CO.

/ J~~0» **■-" ACCOUNTANTS-ADMINISTRATIECONSULENTEN

rj3 X^JTLT De P&H-groep B een samenwerkingsverband van Paardekooper & Hoffman Registeraccountants. Paardekooper & Hoffman Belastingadviseurs en Kotterman Neurink &Co
j C_^_^T_ Accountants-admmistratieconsulenten Internationaal lid van MooresRowland International Amsterdam / Apeldoorn / Bergen op Zoom / Breda / Culemborg / Eindhoven /
qpq p p Etten-Leur ■ Goor / Gouda / 's-Gravenhage / Haarlem f Heerlen / Hulst / Meppel / Oostburg / Roosendaal / Rotterdam / Ripsen / Terneuzen / Utrecht / Zaandam. |

C&S STEENFABRIEK BV~^^^
_f C&SSTEENFABRIEKB.V. te Brunssum vervaardigt sinds meer dan30 jaarbakstenen diebij

g dearchitektenen handel bekendzijn onder denaam PORISO. Dezevolle, lichtgewicht, kerami- \
m schebinnenmuurstenen worden vervaardigduit een mengsel vanLimburgseklei, steenslik, zaagsel

m en andere specifieke toevoegingen. PORISO wordt zowel decoratiefals gestucadoord toegepastenheeft
Ë o.a. goede geluid-en wazmte-isolerende eigenschappen. Hetproduktieproceswordtop ditmoment ingrijpend

gemoderniseerdomook in detoekomst snel envan degewenstekwaliteit tekunnen blijvenproduceren en
leveren. Om hetvernieuwde produktieproces en dedaarbijbehorende, adequaataan tepassen, kwaliteits-

zorg mede op testarten enin detoekomst te begeleidenzijn wij opzoek naareen (m/v)

MedewerkerKwaliteitszorg i
diesamen met debedrijfsleider zorg draagtvoor

een optimale produktie-kwaliteit

De functie: Gevraagdwordt: Gebodenwordt:
-Na een inwerkperiode geeft u - Een pragmatische kwaliteitsman - Eenorganisatie metkorte

mede gestalte eninhoud aan, metb.v. een produktie- of labora- communicatielijnen.
met name dekwaliteitsaspecten toriumachtergrond. -De mogelijkheid om eigen
van hetinnovatie-en produktie- - Ervaring metkwaliteitsbeheer- inzichtenin praktijk te brengen,
programma waaronder het sing en desturing daarvanis een - Goedeprimaire en secundaire
samenstellenvan derecepturen, pré. arbeidsvoorwaarden.- U organiseert dekwaliteitsdienst - lemand diehet laboratorium als -Degelegenheidom een wezen-
enwordt eindverantwoordelijk eensturings-enkontrole- lijkebijdrage aan decontinuïteit
voordeproduktiekwaliteit. instrumentvan dedaadwerkelij- en deexpansie van C&SSTEEN-- Ukontroleert dedagelijkse ke produktie ziet. FABRIEK B.V. te leveren,
aanvoervan grondstoffen, het - Devaardigheid om metalle
produktieproces en de gefabri- geledingenbinnen hetbedrijf
ceerde produkten. samen te werken. Spreekt dezevormvankwaliteits-- U signaleertafwijkingen en - Leeftijdsindicatie: 30-40 jaar. zorg u aan? Schrijf danuw sollicita-

\ tekortkomingen in deproduktie- tiebriefmetc.v. ondervermelding
% apparatuur. vanref.nr. 3.7106 aan:
\ -Uwerkt nauwsamen met de MercuriUrvalß.V., J

bedrijfsleider endemensen Vrijthof50-51, Jbinnen hetproduktie-apparaat, |^^^^ 6211LE Maastricht. /
>. maarrapporteert recht- M| WrW^9L W^_\

streeksaan de direktie. il Li _Z_ I*_l i _vtV\ 1 /^

i _M
i ____—_^^^^^^^^^^^^^^^^^» -
| bewaarder /portier v/m
| . >:::>vï::xS::^

j in de nieuwe gevangenis te Sittard
In verband met de capaciteitsuitbreidingbij - 25 jaar en ouder vanaf’ 2100,- tot maximaal

I het Gevangeniswezen wordt in Sittard (nabij ’ 2589,- bruto per maand, afhankelijk van
het NSstation) hard gebouwdaan een nieuwe leeftijd en ervaring.
penitentiaire inrichting. Na de opleiding is na enige jareneen salaris
Het ligt in debedoeling dezeinrichting met van’ 2755,- bruto per maand te bereiken.
ingang van 1 maart 1990 in gebruik te nemen Deze bruto-salarissen zijn exclusief

| als Gevangenis voor 252 volwassen lang- 8% vakantietoeslag en een toelage voor het
I gestraftemannen. verrichten van onregelmatige diensten.

Wijzijn nu al opzoek naar30 vrouwen en
mannen die interesse hebben in de baan van Me 01 W6t e Q 0V e I d i iUB 6 1 1 $ «
bewaarder/portier. Aanstellingkan per
1 september 1989plaatsvinden. Stuur dan de onderstaande bon (in een„ , enveloppe als brief gefrankeerd) naar:
tiet Werk Penitentiaire Inrichting Sittard,

afdeling Personeelszaken, Postbus 5555,
De bewaarder/portier 6130 MC Sittard. -

" verricht portiersdiensten U krijgt dan een informatiepakket met

" bedient communicatie-apparatuur (P.Z.I) en sollicitatieformulier toegestuurd,
beveiligingssystemen De bon moet uiterlijk 6 maart 1989 binnen zijn.

" bewaakt en beveiligt gebouwen en terreinen . T , .. " , . '_. ... .
u v * __._ i u. i _ »..;♦ Na selectie van de geretourneerde solhei-

" regelt het gehele bezoek-gebeuren met uit- . .. f .. ~ , ._ " v. *^ * ♦ u*wi -«_„ tatieformuheren zullen de hiervoor inzondering van het directe toezicht bij bezoek ~ , , . _■__■_ ,. ~. jr. .. ~, ~. , aanmerking komende kandidaten worden
" houdt indirect toezicht op gedetineerden .. ~ H ~ , ....., \__ __. _ ■ _ , uitgenodigd voor éen van de voorhchtings-

" bewaakt gedetineerden in burgerzieken- ... . a4
wio o/i _*u», bijeenkomsten die op 17, 18 en 24 maart in het

Nationaal Sportcentrum in Sittard worden
m . . gehouden.Wij vragen

Justitie wil een bijdrage leveren aan het

" een opleiding op MAVO- ofLBO-niveau wegwerken van de achterstand op de

" leeftijd van 19 tot 40 jaar arbeidsmarkt van leden van etnische

" bereidheid' minderheden. Zij worden dan ook met nadruk
- in Sittard of directe omgeving te wonen uitgenodigd te solliciteren.
- te werken in een volledige baan op
onregelmatige tijden h A n ('nzenden in enveloppe, gefrankeerd alsbrief)

- mee te werken aan een psychologisch, UilU ,
medisch en antecedentenonderzoek

- de opleiding en stages elders in het land
(óók ver van huis) te volgen Wilt u mij een informatiepakket toezenden.

- na de opleiding, tot aan de opening van de
inrichting, in andere inrichtingen (óók ver Naam: ,
van huis) te assisteren. Straat. en huisnummer:

WIJ bieden Postcode enplaats: „

" een interne beroepsopleiding in diensttijd Geboortedatum: .

" een aanvangssalaris bij een leeftijd van Project: Gev. Sittard 1990bewa/portier
-19 jaar’ 1439,- Man O Vrouw O vac.nr. 9-027/1172
-20 jaar’ 1644-
--21 jaar/1850,- Q- 22 t/m 24 jaar’ 2055,-

\_\ MINISTERIE VAN JUSTITIE mW

Zaterdag 25 februari 1989" 28



doorl

'Organische mestkorrel grote
concurrent van kunstmest'

'et ideale plaatje zou zijn:
"lest door de vrachtwagen
len ophalen, in de fabriek

verwerken dat het'ocibare deel van de mest
s schoon water op opper-
'^ktewateren kan worden
('°osd en dat de vaste sub-
'antie als mestkorrel over
fc ' land kan worden uitge-
!,rooid. Daarmee zou de
'oeiende strontkar, die de

nu te pas en te onpas
'll hun archief opdiepen,
!?rgoed voltooid verleden
')d zijn." Dat zegt in Hel-
önd ir Bert Hilberts, direc-
jjr van de proeffabriek die
*now how zal moeten aan-
een voor een grootschali-
f < industriële verwerking
11 mest.

Zo kwam het dat ir Hilberts begin
1986 werd gevraagd om de directie
van een op te zetten mestfabriek op
zich te nemen.

lijk, de aanpak bovendien te klein-
schalig. De tijd is rijp voor een in-
dustriële aanpak, zo oordeelde de
NCB-top."

.Proeffabriek draait reeds. De
[*en door het broekland zijn pas
18elegd. Ofschoon er per dag al
Pjiinus 100 m' varkensmestdt verwerkt, ruik je mestfabriek
rde Zuid-Willemsvaart niet. Op

kantoren hoeven
°ok geen parfums te worden

jPfenkeld. Stalgeuren in de kle-
S zijn niet te duchten. Curriculum

Bert Hilberts werd op 1 juni 1938 in
Gasselte geboren. De Drent be-
haalde in Den Haag zijn gymnasium
b-diploma en studeerde in Delft ci-
viele techniek. Hij begon zijn loop-
baan als weg- en waterbouwkundige
op een waterloopkundig laborato-
rium te Delft. Van 1968 tot 1983
was hij verbonden aan een raadge-
vend ingenieursbureau in Amers-
foort. Hij hield er zich vooral met
milieuprojecten bezig. In 1983 werd
hij directeur Milieutechniek bij
Heijmans Wegenbouw in Rosmalen
die zich ook op bodemsaneringen
heeft toegelegd. Op 1 juni 1986
werd ir Hilberts benoemd tot direc-
teur van de nieuw te bouwen proef-
fabriek die de knowhow zou moe-
ten aanreiken voor een aantal mest-
verwerkingsfabrieken in Brabant en
Limburg.

„De NCB was voor mij waarborg
genoegom deze overstap te maken.
Bovendien was het voor mij een uit-
daging om zon immens maatschap-
pelijk probleem op te lossen. Daar-
om noemde ik de BV, die in novem-
ber 1986 werd opgericht, 'Promest:
vóór mest.

Aandeelhouders zijn de Noordbra-
bantse Christelijke Boerenbond
(NCB) en de Limburgse Land- en
Tuinbouwbond(LLTB), de Cehave
in Veghel, de Chemische Bedrijven
in Son, DMV Campina in Veghel,
de Encebe in Boxtel, Interpolis en
de Rabobank.

" Ir Bert Hilberts
bij het bassin,

waar de aërobe
zuivering van de
vloeibare fractie

van de vergiste
drijfmest plaats

vindt.

Belang
lil .
fcn n 'nf°maP' die bezoekers krij-
gt aangereikt, wordt nadrukkelijk
dit. Zen °P de belangrijke bijdrage
iin °e intensieve veehouderij aan

e nationale welstand levert. Er

l^dt jaarlijks voor plusminus ’ 50
gtJ'lrd aan agrarische producten
v(J "Porteerd. Een vijfde deel is
hm! lening van de intensieve; ch°uderij.
vü i.'"" m''Joen kippen, 14 miljoen
Ptn i

ns en de 4 miljoen runderen
"duceren bi j mekaar, Zon HK)

(. loen ton mest. Een deel daarvan
Ve ln de landbouw worden aange-
«ql " De overschotten vormen
t^.'er een bedreiging voor mens en

Mjl;
,d;i.Eu in Brabant richtten
g Uroni de Stichting Verwijdering; panische Stoffen op.

jnallegaartje," aldus ir Hilberts,
l^aurin echter de boeren ontbra-n- Ook de NCB werd gevraagd
NC»11'^ mec'e le financieren. De
v 0, tr°k er niet hard aan. Mennd de technologie niet deugde-

stoom en warm water wordt de mest
vergist, gedroogd en ingedampt.
Met de electriciteit - circa 35 kWh
per m' mest - worden pompen en
overige apparatuur aangedreven.

Omdat de proeffabriek nog niet op
volle toeren draait, moeten stroom
en gas worden bijgekocht. We zul-
len ook eerst het verwerkingsproces
moeten beheersen vooraleer we
energiebesparingen uitproberen.

Bubbelbad
Na het vergistingsproces, dat onge-
veer 15 dagen duurt, wordt het mest
gecentrifugeerd. Daardoor ontstaat
een concentraat- de mestkoek; be-
nevens een centrifugaat dat nog stijf
van organische stoffen en mineralen
staat. Het wordt in een soort bub-
belbad van miljarden bacteriën ge-
zuiverd. Deze zogenoemde aërobe
zuivering duurt 10 tot 15 dagen. Het
effluent - in feite het gezuiverde
centrifugaat - wordt op de riolering
geloosd. Het is reeds van zon hoge
zuiverheid dat het in oppervlakte-
wateren kan worden geloosd. Om-
dat het echter een proeffabriek is en
er dus iets miskan gaan, loodst men
vooralsnog op de riolering.
Het concentraat, dat na aërobe zui-
vering overblijft, wordt toegevoegd
aan de mestkoek die uit de centrifu-
getrommels wordt geschraapt. Een
en ander wordt ingedroogd, het
poeder opgezakt. Van 10 m' var-
kensdrijfmest houd je een ton droge
stof over.

Mestkorrels
Van dit poeder worden mestkorrels
gemaakt. Dat gebeurt vooralsnog
bij Vefinex in Weert, sinds eind

den we de hinderwetvergunning
nog niet nodig. We liepen natuur-
lijk wel het risico dat de bouw zou
worden stil gelegd, indien de Raad
van State anders zou hebben beslist.
Doordat in de winter van '87-'BB
flink kon worden doorgebouwd,
konden we de fabriek een half jaar
eerder opstarten.

■ werken 18 mensen, onder wie
jProcesoperators. Dat aantal
'at over twee maanden, na de of-
;Ve opening van de fabriek door
EJster Braks, verdubbeld. De
jerkingscapaciteit wordt dan

I
Excursies
Paantal aanvragen voor een ex-
iv'e is overstelpend. Directeur
Ij "erts ziet zich dan ook tot stren-
t^electie genoodzaakt. Voorrang
IWii boeren en boerinnen, amb-
C^en die met milieuzaken zijn

ast en politici.
Mjvyi is stomverbaasd. Men heeft
tv 'e vertrouwen in dat we het
l^raagstuk zullen oplossen. Het
Lj! alleen tijd en geld. En als de
k"'ek ons dat niet geeft, kunnen
t er beter vandaag nog mee op-

"den."

* in omliggende landen wordt
t.e belangstelling de gang van za-
(l* ëevolgd. Een Franse televisie-
tj 8 was druk bezig om opnamen
li^aken, toen ir Hilberts ons ont-

In °H Bretagne kampt met een gi-
lisch mestprobleem. De Breton-

[wVarkenshouders lozen veel gier
j^Ppervlaktewateren en in zee.

lij Paalde stromingen vinden dat het
Ij,' langer kan. De groene soep be-
L c'nt een bedreiging voor het toe-
tje. Bijgevolg gaan ook daar
d^rnen Qp om het mest fabrieks-
t*''B te verwerken. We laten de

nscn natuurlijk niet het achter-
tr Van onze tong zien. Trouwens,
t^'jn nog verscheidene stappen te
di'"1- Maar zodra wij alle proble-
-I^l meester zijn, zullen we zeker
j^f's gaan verkopen teneinde een

ljee' van de investeringen via licen-
terug te krijgen."

jaar.De kosten werden geraamd op

’ 21 miljoen;wat ’ 23 miljoen is ge-
worden.

We gingen uit van een proeffabriek
met een verwerkingscapaciteit van
1(K).0(K) ton varkensdrijfmest per

Kostenplaatje

Dank zij VROM kwam het project
van de grond. Het ministeriekwam
met een subsidie van ’ 5,5 miljoen
over de brug, EZ met ’ 1,5 miljoen
en het ministerie van landbouw met

’ 1,2 miljoen. Van de EG kregen
we een subsidie van ’ 1 miljoen,zo-
dat we uitkwamen op een totaal van

’ 10 miljoen aan subsidies.

Wij sloten een contract met een
tiental varkenshouders in de buurt
en met drie transportbedrijven die
de mest ophalen. De boeren beta-
len het ophaalftarief dat de Lande-
lijke Mestbank heeft vastgesteld,
wij de transportbedrijven ’ 5,50 tot

’ 11,- per m\"

Staten van Limburg beperkten hun
aandeel tot een eenmalige bijdrage
van één ton."

Ir Hilberts nam een aantal techno-
logen in diensten kon bovendien te-
rugvallen op deskundigen van de
Chemische Bedrijven in Son en de
Cehave in Veghel. Enkele inge-
nieursbureaus zetten hun ideeën in
grote lijnen op papier. Leveranciers
en aannemers werkten bestekteke-
ningen uit.

Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant hebben zich voor de duur
van vier jaar voor jaarlijks vier ton
in de exploitatie van de proeffa-
briek garant gesteld. Gedeputeerde

Bedoeling is om met 50 tot 60 boe
ren een contract af te sluiten.

Vergunningen

Procesgang
De procesgang is kort gezegd deze:
bij aankomst wordt de vracht gewo-
gen; vervolgens via aangekoppelde
slangen van tankwagen naar opslag-
tank overgepompt. De capaciteit
van die tank is 1.000 m\ Door mid-
del van een grofrooster worden on-
gerechtigheden opgehouden en in
containers naar stortplaatsen afge-
voerd. Via warmtewisselaars gaat
de drijfmest naar een van de drie
vergistingstanks die een capaciteit
van 1.100 tot 2.100 m' hebben.

Als locatie werd Helmond gekozen.
Daar aan een zijarm van de Zuid-
Willemsvaart had ook de Stichting
Verwijdering Organische Stoffen
haar fabriek willen bouwen. De ge-
meente Helmond verleende alle
medewerking. Begin 1987 werd de
bouwvergunning en medio 1987 de
hinderwetvergunningverleend.
(Een Afvalstoffenwetvergunning
was toen nog niet vereist; inmiddels
wel.)
Bewoners van Brouwhuis kwamen
in verzet. Zij vreesden dat het bij
een stijve bries uit het westen in het
dorp niet meer te harden zou zijn
van de stank. Ook de bakkers van
de Hema waanden hun gebak in ge-
vaar met een mestfabriek in de on-
middellijke nabijheid van hun bak-
kerij. Zij dienden een schorsings-
zoek in bij de Raad van State. Wel-
iswaar ging er een half jaar over-
heen, maar de president van de
Raad van State zag geen aanleiding
om het verzoek te honoreren.

Onderwijl was men echter al met de
bouw van de fabriek begonnen.

„Omdat wij nog niet bezig waren
om een bedrijf op te richten, had-

De vluchtige organische stoffen (de
stank) worden er in biogas omgezet.
Een m' varkensdrijfmest is goed
voor 20 m' biogas. De energie-in-
houd ervan is gelijkaan 16 m' aard-
gas. Het biogas wordt daarom als
brandstof voor stoomketel en
warmtekrachtmotor gebruikt. Met

" Ir Bert Hilberts
(50) met de eerste

Promestkorrels.
Foto's:

PAUL KUIT
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" Een schets van de
proeffabriek in
Helmond. Van de
losplaats (1) gaat de
mest naar de
vergistingstanks (4
en 5). Na 15 dagen
wordt de vergiste
mest in de
verwerkingshal (18)
gecentrifugeerd. Het
concentraat (de
mestkoek) wordt
ingedroogd en het
centrifugaat in een
soort bubbelbad van
miljarden bacteriën
(13) gezuiverd. Zelfshetbiogas, dat wordt
afgefakkeld (11) en
een grondige geur
verspreidt, is op de
kantoren (20) niet te
ruiken.

1988 een dochteronderneming van
de Cehave in Veghel.

„Het is nog erg moeilijk." kantte-
kent ir Hilberts. „Het is niet hetzelf-
de als het maken van kunstmestkor-
rels. Maar zoals men dut proces be-
heerst, zo zullen we ook dit proces
onder de knie krijgen."

Ook worden in de kunstmestfabrie-
ken van de Nederlandse Stikstof
Maatschappij (NSM) in Sluiskil en
van DSM in het Belgische Gent
reeds proeven genomen met het
verrijken van organische mestkor-
rels.

De resultaten van de eerste proeven
met de eerste probeersels verwacht
ir Hilberts binnen twee maanden. —"
De mestkorrels waren bereid van de
varkensmest die op een fabriek van
de NCB in Nistelrode was vergist,
op de Chemische Bedrijven in Son
was gedroogd en op de Cehave in
Veghel tot korrel was geperst. De
mestkorrels werden in wijngaarden
in de Elzas uitgestrooid. Er is daar
een instituut dat zich beijvert de
wijnproductie te verbeteren. Via de
NSM kwamen we met dit instituut
in contact. De wijnboeren in de El-
zas kampen met erosieproblemen.
Als gevolg van de eenzijdige samen-
stelling van de kunstmest verschra-
len de wijngaarden. Het is overi-
gens geen Elzasser, maar een mon-
diaal probleem.

Enthousiasme
De wijnboeren zijn redelijk enthou-
siast over de Promestkorrel. De ka-
vels die met Promest werden be-
mest, haal je er zo uit. Het loof is
groener. Bijgevolg gaat de voeding
aan de druiven langer door.

Ook werden Promestkorrels in akl
kerbouwgebieden op Tholen en in
Drente uitgeprobeerd.

Af fabriek moet de Promestkorrel
f 150,- per ton opbrengen, op de
buitenlandse markt ’ 2(X),- tot

’ 250,- per ton om uit de kosten te
komen. Kunstmest kost overigens
het dubbele."

Zonder blikken op blozen voorspelt
ir Hilberts dan ook „dat de organi-
sche mestkorrel de enige grote con-
current van de kunstmest wordt, al
zal de kunstmest nooit geheel kun-
nen worden weggeconcurreerd. Het
voordeel van kunstmest is dat je elk
gewenst mineraal kunt toevoegen.
Maar dat kan misschien ook aan de
organische mestkorrel.

Ideaal
Het ideale plaatje zou derhalve zijn
dat de mest bij de boer wordt opge-
haald, op de fabriek tot korrel
wordt verwerkt en vervolgens door
de boer over de akker wordt ge-
strooid. Er hoeft dan geen mest
meer te worden uitgereden. Dus is ■
er geen stank meer te duchten."

Ook elders zijn onderzoekers druk
doende om het stankprobleem op te
lossen. „Als wij van de politici de
tijd en het geld krijgen, komen ze er
gegarandeerd uit," verzekert ir Uil-,-
berts.

„Halvering van de veestapel is een
pure armoede-oplossing. Alsof er
geen technologie, geen wetenschap,
geen management, geen marketing
is. Politici, die zich zo uitlaten, we-
ten niet waarover zij praten. Door
deveestapel te halveren zou een be-
langrijk stuk nationale economie de
grond worden ingeboord. Het is
ook geen oplossing voor het verzu-
ringsprobleem. Het helpt slechts
marginaal."

Bewijs
Aangezien de bemestingsnormen in

1991 en 1994 nog zullen worden ver-
scherpt, is het de hoogste tijd dat er
grootschalige mestfabrieken ko-
men. Dat zon mestfabriek met een
gerust hart op een industrieterrein
kan worden gebouwd, bewijst Pro-'
mest in Helmond.
„Hoeven gemeentebestuurders de
bal niet meer aan buurgemeenten
door te spelen." concludeert ir Hil-
berts.
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DE LIMBURGSE J?^P
PERSONEELSOGIDS

PIPING SQUADRON LEADER
CONSTRUCTEUR ALGEMENE WERKTUIGBOUW

CONSTRUCTEUR PIPING
TEKENAAR/CONSTRUCTEUR-

Polydesign b.v. is een PIPINft Constructeur
onafhankelijk Nederlands ■■■■_!« Algemene Werktuigbouw

ingenieursbureau dat zich Uw werkzaamheden bestaan uit het
bezighoudt met ontwikke- Voor onze kantoren te Sittard en ontwerpen en tekenen van machines

ling, engineering en detail- Hasselt (België) zoeken wij en installaties voor de industrie in
lering van renovatie-, het algemeen.

uitbreidings- en nieuw- Piping Squadron Leader
bouwprojecten t.b.v. onder U gaat een groep van 4-5 tekenaars Constructeur Piping

andere de chemische, en tekenaar/constructeurs begeleiden Als constructeur piping wordt u
farmaceutische, machine- bij uitbreidingen aan chemische en belast met het opzetten van layouts,

bouw-, voedingsmiddelen-, petrochemische fabrieken. Enige ontwerpen van leidingschema's en
vliegtuig-, en automobiel- ervaring met CAD is vereist met als het checken van isometrics. U stelt
industrie' Momenteel telt voorkeur Autocad of Intergraph. pijpondersteuningen samen, maakt

Polydesign ca 350 mede- materiaalbulks en controleert teke-
werkers, verdeeld over ningen van fabrikanten.

kantoren te Amsterdam, ___ __ .
Haren, Hengelo, Sittard, Tekenaar/Constructeur Piping
Terneuzen en Voorburg. \ onder supervisie van een construc-

Daarnaast zijn er / . » teur houdt u zich bezig met het ont-
vestigingen in België, ___^ bi werpen en maken van tekeningen

Duitsland en Engeland. vS*'' ¥Hf tb-v- PiDinS P|ans- schema's, isome-
/ 1 ü \^ tr'cs en Pijpondersteuningen.

IV /jL fflll^lilLü^^iOo- Functie eisen
m^\_\h!_-ë__^_zy^fi voor alle functies geldt een

c-" "■ v T#'^fl^^e??_^'\'li' Ü opleiding op minimaal MTS-,
S^^^-kïÖ^ -^^_^_^iro^* ft 4 bij voorkeur HTS-niveau.
tt_4! . '^I!!*'''^*»^^ Kandidaten met ervaring in

11 j rrr!!?_J!nr* J-P^j^^yv^^'apj^s- een soortgelijke functie

CfHl ft>$J?PP i' |ii:^:':l_l_o^iSw/ Telefonische info
De heer TGH- Kessels en de

'\^^m^ heer MWG- Winthagen zijn
U.V"^:C_^%nir^^_r*Jv^^j-^^^r gaarne bereid informatie te
:'^t_\^F-^^/*{Wm_r'fc [Jk-^v-^k^ verstrekken onder nummer

jUflïïrrJ^aj&Lt' tl^jk [?/{iff,,ii Uw schriftelijke sollicitatie met c.v.

-' av' de afdelin§ Personeelszaken,

polydesign u fel^9:

W Hobru Algemene Bouw bv

-~Y Postbus 200 6430 AE Hoensbroek / Heerlen Als gevolg van de toenemende aktiviteiten en de
A^^F Telefoon 045-225500* omzetgroei, zal de administratie van het bouwbedrijf

[^^^r worden uitgebreid met een

Hobru Algemene Bouw bv is een modem ja ■ \m je
bouwbedrijf dat haarbouwaktiviteiten op een breed _f\ I _"* ♦ 1^"fr
terrein ontplooit. f*^^^ | _*_" I \mHet werkgebied van Hobru bestrijkt de regio's
Nederlands- en Belgisch-Limburg, alsmede _ _
oostelijk Noord-Brabant. _^^ __tmm m_U u_o _omm0mm I I a*-\ __*Haar dynamisch en flexibel bedrijfsbeleid is erop B _«J ■ ■ IJI lIW^ 1gericht dat ieder onderdeel van de bouwmarkt \dm I l«l \dm I 1 \mW I
bestreken wordt.
Steeds heeft de Hobru demeest uiteenlopende ter assjstentie van de controller en deprojekten in voorbereidingen uitvoering, zoals: .

aHminictrato,,r
scholen, ontmoetingscentra, multi-funktionele dumirii&irdieur.

gebouwen, winkelcentra, gebouwen gezondheids-
zorg, industriëlekomplexen, woningbouwprojekten, Van de kandidaten wordt verwacht, datzij
renovatiekomplexen, restauraties, individuele voldoen aan devolgende vereisten:
bungalows en landhuizen. - in het bezit van het diplomaSPD-1 of vergevorderd

met deze opleiding,
Voor een optimale voortgangvan haar bouwwerken _ mjnjmaa| 3^4 jaarervaring in de bouwnijverheid
is het bouwbedrijf daartoe onderverdeeld in de of op een mjddeigroot accountantskantoor,
S Utiliteitsbouw ~~ ervarin9 met automatisering is gewenst, bekend
- Seriematige woningbouw zi Jn met MS-Dos, Lotus, Wordperfect e.d. strekt
-Renovatie tot aanbeveling,
-Restauratie - leeftijdsindicatie tussen 23 en 28 jaar.- Individuele bouw-Klantenwede De kandidaat wordtgeboden:- een vast dienstverband met een volledige dagtaak,
De projektverwerving wordt gerealiseerd door middel _ , fe afhanke|y k van|eeftijd en ervaring,van het werken in bouwteams, turn-key projekten, . «_.i_. ,T.4_i~__^u._..,»<_*
projektontwikkeiing en de aanbestedingsmarkt. " 9oede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Telefonische informatiekunt u inwinnen bij de heer
HobruAlgemene Bouw bv P.L.M.L. Hardy, controller, telefoonnr. 045-225500
met vestigingen in-Heerlen / Maastricht / Eindhoven /Hasselt (B) (tijdens kantooruren) en 043-435542 (na kantooruren).
is een dochteronderneming van Hobru Beheer bv.

SSÏÏ^uS^ j?°IHcite
htieBm?/rProjektontwikkeiing / Verhuur tijdelijke wooneenheden / Verhuur kunnen binnen 14 dagen vertrouwelijk worden gezonden

bouwmaterieel / Sanitair / isolatie, ventilatie / Alternatieve aan Hobru Algemene Bouw bv, Postbus 200,
verwarming / keukenverkoop / Deelnemingen. 6430AE Hoensbroek. t.a.v. De Heer P.L.M.L. Hardy. Mm

Bent u die MEAO'er
die zijn ervaring graag inzet

om een administratieve
service-afdeling te managen?

Dagelijks zijner bij DSM op Lokatie Noord Een veeleisende baan waarvoor gedegen kennis en

in Geleen zon 3.000 mensen aan het werk. ervaring met administratieve hulpmiddelen (p.e.'s, micro-

Specialisten van verschillende niveaus bewegen zich op systemen etc.) noodzakelijkzijn. Na uw MEAO-opleiding

uiteenlopende gebieden. deed u een aantal jaren ervaring op in een soortgelijke

Ze zorgen ervoor dat het produktieproces waar ze functie. Zodat het leidinggeven u geen moeitekost.

voor staan optimaal functioneert. Durft u dezeuitdagende functie aan?

Bij hun specifiekewerkzaamhedenworden ze onder- Schrijf dan een brief met c.v. onder vermelding van

steund door de afdeling Lokatiebeheer. Een afdeling nr. 11/89 PVB aan DSM Limburg bv, t.a.v. de heer
#

die sterk servicegericht is ingesteld. T. Ancion, Mauritspark 1,6163 HM Geleen.

Dat bewijst bijvoorbeeld het onderdeel Algemene Voor eventuele informatie kunt u contact opnemen
Administratieve Diensten met haar 20 medewerkers, met de heer M. Hul, chef Lokatiebeheer Noord,
waaraan u leiding gaat geven. tel. 04490-66395 of mevrouw G. Heerkens,

U wordt daar de stuwende kracht achter zaken als Personeelsdienst DC, tel. 04490-63053.
adequate archivering, correcte postverzending, snelle Tot de selektieprocedure behoort een psychologisch

repro-activiteiten, perfecte typewerkzaamheden. en medisch onderzoek.

Uiteraard beschikt u daarbij over de nodige (geauto-
matiseerde) hulpmiddelen. Zodat u uw "klanten" efficiënt

kunt servicen.

Maar naast een goed lopende dagelijkse praktijk
vragen we meer van u. Beleidsontwikkelingbijvoorbeeld.

Ukomt metvoorstellen waardoor de dienstverlenen-

de taken van de afdeling nog professioneler worden.Auto-

matisering is daarbij een belangrijk gegeven. Terwijl ook DSM Ö
het kostenplaatje het een en ander van uw aandacht zal

vragen. We hébben een oplossing of we vinden er een.

NVINDUSTRIEBANK LIOF
Bij de afdelingAcquisitie en Ontwikkeling zijn momenteel 2 vacatures,

uw deskundige op het gebied . .. ... ..
van projectontwikkeling voor innovatieontwikkeling. Kasteeltuinen Arcen Tot zijn/haartaken behoren
" Maastricht Airport - het stimuleren, activeren en begeleiden op management niveau van vernieuwingen

" Thermae 2000 binnenkleine en middelgrote ondernemingen; deze vernieuwingen kunnen betrekking
hebben op produkten, produktieprocessen, produktiebesturing, logistieken marketing.

- het onderhoudenvan contacten met bét bedrijfsleven m.b.t. nieuwe ontwikkelingen;
uw adviseur voor vraagstukken _ het in teamverband werken aan de toevertrouwende projecten.
over onder andere: _ ervaring in het organiseren van cursussen/seminars.

" kennisbemiddeling
technoloaische Functie e/sen: ..,,-■■■'■■""""

" vernieuwing TU-ingenieurfnet bredetechnische belangstelling: enige jarenervaring in het bedrijfsleven,
bij voorkeur in een kleinere of middelgrote onderneming;aantoonbare financiële kennis of

" management interesse; goed analytischvermogen, uitstekende contactvaardignelden creativiteit;

" financiering ✓ actievepersoonlijkheid; bereidheid tot werkenin teamverband; bljvQorkeufjk.ennis van het

" organisatie Limburgse bedrijfsleven; leeftijd tussen 30 en 40 jaar;goedebeheersing van de moderne
talen m.n. Engels in woorden geschrift.

" marketing

uw partner voor de
__

Fa^^P"'_rrT_P'^T}_r_TTa^r_r^^_________________________i
verdere uitbouw van uw bedrijf I■_ Imd _V_P J"__i I"|j___________i_l
door onder andere: mmM ■■■■"^■■■"^"^Hpiw*""*""^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^-

" deelnemingen voor projectontwikkeling/management

' fe
C
nh]ne„rfn 9telde Tot zijn/haar takentsehorenoa,;

- het zelfstandig aandragenvan projecten die kansrijk geacht moeten worden voor de
markt en bijdragen:'i_^;öeversteyigirtg van de sociaal economische structuur in de

uw acquisiteur voor Limburg: Provincie Limburg.
nieuwe bedriiven ■■<"*'" - het in teamverband voeren van het projectmanagement;

- het onderhoudenvan contacten met bedrijfsleven en overheid;
" nieuwe ontwikkelingen
" licenties Functie eisen:

" Joint ventures voor TU-ingenieur, econoom of jurist; goed financieel inzicht; enige jaren ervaring in het
Limburgs bedrijfsleven bedr|fsteven; kennis van de Limburgse marktsector; kennis van en affiniteit met de

overheidssector; commerciëlevaardigheid; actieve persoonlijkheid; leeftijd tussen 30en
40 jaar.

uw contactpersoon naar
en voor de overheid onder andere:

Honoreringen verdere
" investenngs- arbeidsvoorwaarden zijn inpremieregeling overeenstemming met het gewicht,
" Technisch Ontwikkeling» dat aan deze functies wordt

Krediet toegekend. Een psychologisch
onderzoekkan deel uitmaken van de

" Subsidie Management selectieprocedure.
Ondersteuning

Schriftelijke sollicitaties,kunnen met
deaanduiding "persoonlijk", binnen
14dagen na verschijnen van deze
advertentie, worden gericht aan
Mr. A.M.H. Platen,
secretaris van LIOF, Postbus 800,
6200AV MAASTRICHT.
Desgewenst kunnen nadere
inlichtingen telefonisch
(043-280280) worden ingewonnen
bij de heer drs. J.P.M.J.Palmen,

I plv. alg. directeur.. ■' NV Industriebank LIOF
Boschstraat 76
Postbus 800
6200 AV Maastricht
tel. 043-280280



Allergieën hebben een lichamelijke oorzaak. De vaak
gehoorde veronderstelling dat allergie 'iets psychisch' is
*■ en soms wordt daarmee 'aanstellerij' bedoeld - moet
naar het rijk fabeltjes worden verwezen. Eenmaal be-
gaande allergie kan echter wel door psychische factorenbeïnvloed worden. Allergenen, die de allergische reac-
l|es veroorzaken, zijn in enkele hoofdgroepen in te de-
len:

1. Aero-allergenen: stoffendie zich door de luchtverspreiden en worden ingeademd, maar ook wel via het
°og of de huid het lichaam kunnen binnendringen. Hier-
toe behoren bijvoorbeeld huisstof en mijten, stuifmeel
vun gras, bloemen en bomen, huidschilfers en haren van
bieren, mest, meel, houtzaagsel, kapok en niet te verge-
ten schimmels, die in een vochtig land als het onze ge-
ducht van zich doen spreken. Er zijn er ongeveer drie-
duizend bekend.

2. Allergenen in levensmiddelen die door consump-
tie in het lichaam terechtkomen. Dat is een eindeloze

r*ij, waartoe onder meer behoren: melk en melkproduk-
ten, cacao, chocola, noten, specerijen, vis, aardappelen,
groente, fruit, bier, wijn. Verder zijn geur-, kleur- en
s,naakverbeteraars erkende boosdoeners in deze groep.

3. Contact-allergenen, diedoor aanraking reacties
kunnen veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn zeep,
P«etsmiddelen, metalen, parfums, cosmetica, brilmon-
türen, kunstgebitten, lakken, verven, rubber en plastic.

4. Geneesmiddelen.

5. Een restgroep waarin onder andere bijen- en
wespenbeten thuishoren.

worden bepaald. En dan vaak nog
maar voor een deel. Allergie is een
mozaïek van duizenden steentjes.
Die krijgen we nooit allemaal bij el-
kaar. Bij de huidige stand van we-
tenschap ben ik tevreden als ik zo-
veel steentjeskan verzamelen dat ik
het motief kan vermoeden."

Allergie. Minstens één op de zeven
Nederlanders heeft er last van of
heeft er aanleg voor. En de jongste
bevindingen wijzen zelfs al in de
richting van één op de vijf. Sommi-
gen raken volledig in een isolement,
anderen moeten verhuizen of hun
werk opgeven. Toch wil het hoofd
van het Centrum voor Allergologie
en Immunologie De Klokkenberg
in Breda, dr Z. Pelikan, niets of nie-
mand in de banvloek doen. „Het le-
ven moet toch prettig blijven. Ons
leven is ondenkbaar zonder risico's.
Sterker nog, het hangt van risico's
aan elkaar."

Veertien jaar geleden zette Pelikan
samen met zijn echtgenote, de kin-
derarts dr M. Pelikan-Filipek, in De
Klokkenberg een afdeling allergo-
logie/immunologie op. Hij was
daarmee een van de pioniers op dit
nog steeds jonge terrein van medi-
sche wetenschap, dat in ons land
nog maar dertig jaarwordt beoe-
fend. In sommige landen, waaron-
der België, is het zelfs nog steeds
niet erkend. Ondertussen neemt het
aantal patiënten met wie huid, long
en keel, neus en oor-artsen geen
raad weten, hand over hand toe.
Dagelijks bezoeken vijftig of meer
patiënten dit centrum, terwijl er
voortdurend een kleine twintig zijn
opgenomen. En zij vormen nog
maar het topje van de ijsberg.

Allergie is een voor een leek bijna
hopeloos gebied. Welhaast nergens
lijkt de diagnose zo moeilijk. Er
zijn op zijn minst 350.000 stoffen
waarvoor mensen overgevoelig
kunnen zijn. „Elke seconde staan
we onder invloed van honderden al-
lergenen. Maar voor welke daarvan
iemand gevoelig is en van welke
iemand daadwerkelijk last krijgt,
kan pas na uitgebreid onderzoek

allergoloog die klok niet terugdraai-
en. Het gebruik van kunststof in
contactlenzen en in kunstgebitten
betekent wél vooruitgang. En wie
heeft er tegenwoordig geen planten
in huis? Stel je voor dat ik het prin-
cipe van de gastronomie - een aan-
trekkelijke aanblik, geur en smaak
van de maaltijd - ter discussie zou
stellen. Dat kan niet, al is het wel zo
dat ik hoop op meer steun van de
kant van de industrie bij het zoeken
naar de bestanddelen in hun pro-
dukten die de allergieën veroorza-
ken. Als een kaasfabrikant een kaas
kan maken waar allergiepatiënten
geen last van krijgen, heeft hij daar
vanzelfsprekend ook zelf profijt
van."

Het mag duidelijk zijn dat dr Peli-
kan vanuit zijn bevindingen - en de
wachtlijst op zijn kliniek van 35 me-
dewerkers loopt al in de maanden -
geen moreel oordeel over onze he-
dendaagse leefwijze wil vellen.
Zelfs niet over de manier waarop
wij met ons milieu omgaan.

„Milieu is een externe factor die
wel degelijk van invloed kan zijn op
allergie. Maar op dat terrein is wei-
nig te bewijzen. Ik ben niet in een
positie daar een heksenjacht tegen
te ontketenen. Het is zonneklaar
dat het niet goed is om in een van
luchtverontreiniging vergeven stad
te wonen. Maar ik heb hier ook wel
boeren gehad die moesten stoppen
omdat ze niet tegen koeien of var-
kens kunnen. Die voelen zich in
zon stad een stuk beter. Nogmaals:
allergie is een volstrekt individueel
verschijnsel. En hoe meer ik ervan
te weten kom, hoe terughoudender
en bescheidener ik word."

Jan Reynders

Pelikan dat negentig procent van
zijn patiënten er door de behande-
ling in elk geval op vooruit gaat. De
aard van die 'behandeling' kan ech-
ter zeer uiteenlopend zijn. Regel-
matig schrijft Pelikan medicijnen
voor. Vaak geeft hij richtlijnen
mee: doe de vloerbedekking weg,
eet geen kaas meer, stop met drop,
drink geenrode wijn meer of drink
helemaal niet meer of gebruik geen
biologisch actieve wasmiddelen.
Het komt echter ook voor dat hij
nog verder moet gaan. De azalea-
kweker die nu uitgerekend aller-
gisch is voor azalea's en daar vier
uur per nacht van wakker ligt, staat
al voor een veel moeilijker keuze en
wat te doen als het geliefde huisdier
de bron van de kwaal blijkt te zijn';

Dr Pelikan beproeft echter alle mid-
delen om de meest onherroepelijke
en verstrekkende maatregelen te
vermijden. „We doen alles om
mensen hun werk te laten doen, dat
mag duidelijk zijn. Ik voel er niets
voor om bij wijze van spreken twee-
honderd nieuwe werkloze invaliden
per jaarte maken. Daar maak ik die
mensen ongelukkig mee en bewijs
ik ook de maatschappij geen dienst
mee. Behandeling van allergie is
daarom vaak een kwestie van com-
promissen sluiten. Maar soms is de
meest verstrekkende stap onont-
koombaar."

maar geen bier verdraagt, daar kan
het bij de ander precies omgekeerd
zijn.

„Bovendien heb ik met de maat-
schappelijkerealiteit te maken. Ik
kan wel roepen dat er zoveel men-
sen allergisch zijn voor graspollen
en dat we dus het gras moeten be-
dekken met zand, maar dan zullen
we onze melk voortaan wel uit Bel-
gië moeten halen. lets anders is dat
we de Goden niet moeten verzoe-
ken. Als ik soms zie dat dichtbe-
volkte steden vergeven zijn van
honde- en duivehokken, dan vind ik
dat vragen om stukken. Dat moeten
we elkaar niet aandoen."

De welvaart maakt het er allemaal
niet beter op. Weliswaar zijn er
klassieke vormen van allergie als
astma, eczeem, hooikoorts en ne-
telroos, maar er komen wel voort-
durend nieuwe allergieën bij, die
toe te schrijven zijn aan moderne
gewoonten en leefwijzen. De wel-
vaart heeft tal van nieuwe consump-
tiegoederen gebracht, nieuwe pro-
dukten ook waarmee we in aanra-
king komen en nieuwe hobby's. Be-
staande produkten zijn voor een
veel breder publiek binnen bereik
gekomen. „Hoeveel mensen aten
vijftig jaar geleden regelmatig cho-
colade of hoeveel mensen dronken
regelmatig Franse wijn? En wie
hielden er toen duiven? En voor
twee-componentenlijmen die hele-
maal nog niet bestonden, was uiter-
aard niemand allergisch," legt de
Bredase dokter uit.

„In die zin is allergie deels een tol
die we voor te technologische en so-
ciale vooruitgang moeten betalen.
Zoals hartinfarcten en kunstgebit-
ten dat zijn. Maar ik kan en wil als

„En dan nog kan het onderzoek je
in eerste aanleg volkomen op het
verkeerde been zetten. Ik heb hier
een duivenmelker gehad met een
duivenmelkerslong. Dan is het heel
eenvoudig om te zeggen: weg met
die duiveTi. Maar het bleek dat die
man het vooral in het weekend had.
Laat die man nu allergisch zijn voor
bier. Om daar zo snel en efficiënt
mogelijk achter te komen, moet je
een goede verstandhouding opbou-
wen met je patiënt. Met louter tech-
nisch Onderzoek kom je er niet als
allergoloog. Je moet een relatie
hebben met je patiënt. En dan nog
moeten we hem soms enkele weken
opnemen om meer over zijn aan-
doening te weten te komen."
En zelfs dan is genezing lang niet al-
tijd gegarandeerd. Toch schat dr

Verkeerd

Loopt de geneeskunde in zijn visie
per definitie al achter de natuur
aan, waar het gaat om allergie geldt
dat in nog sterkere mate. De aan-
doening kan zich in principe in alle
organen voordoen en de oorzaken
kunnen uit alle hoeken komen en
zich in de meest onverwachte com-
binaties voordoen. Het kan hem zit-
ten in de melk of in de chocolade,
maar ook in de zeep, het vochtige
huis, het gras of de duiven van de
buurman. Je kunt het hebben door
inademen, maar ook door con-
sumptie, aanraking, medicijnen of
insectenbeten.

Welvaart
Omdat de aard en de oorzaak van
de overgevoeligheid zo enorm di-
vers zijn, voelt de allergoloog er
niets voor om de goedwillende bur-
ger met algemene adviezen te be-
stoken. Er is volgens hem absoluut
geen standaard te geven. Waar de
een eindeloos melk kan drinken,

Vijfjarig Loesje groeit voorspoedig
L e reikwijdte van Loesje,. van oorsprong Arnhemse,eisje, dat overal in Neder-

ar>d haar mening over de
gestand in de wereld ken-eaar maakt middels affiches

gr
n dergelijke, wordt steeds

" ter- Haar opvattingen zijn
v. "-middels ook in België te

"en en met Kerstmis werd
rj; esJe geïntroduceerd in Pa-
J " Er zijn bovendien verge-
ld rc*erde plannen om ook de

Duitsland en
te latenkennismaken met de Arn-nenise.

Loesje bestaat vijfjaar. Een ten-
toonstelling in de Gemeentebiblio-
theek van Rotterdam geeft op dit
moment een overzicht van die pe-
riode.
„Loesje is geboren aan de keuken-
tafel. Zes mensen zaten bij elkaar
en vonden dat zij de wereld op een
andere manier moesten aanpakken
dan door (harde) acties te voeren.
Het was tijd voor een frisse wind
door Nederland," vertelt Karin
Lasthuizen.

Lasthuizen en Maarten Reidt in
Arnhem behoren tot het landelijk
coördinatiepunt van Loesje.

Hun manier van praten verraadt
enigszins hun bijzondere denktrant:
„Loesje is ook van alle mensen die
er aan meewerken; honderden door

naar uit te kijken' en 'Pampers voor
iedereen - gratis.

Al snel groeide Loesje op: 'Loesje
kan al lopen - vooruit', 'Ik ben ver-
liefd' en 'Komt de meester voor mij- of voor zijn hypotheek. Omdat
niemand wist wie Loesje was en
waar ze vandaan kwam, was er gro-
te belangstelling voor de Loesje-
meningen.

Reidt: „In het begin is Loesje be-
wust als een mysterie gelanceerd.
Dat is de beste manier om aandacht
te krijgen. Dat is wel gebleken.
Maar na een tijdje moesten er meer
mensen betrokken worden bij deze
manier om iets aan de wereld te
doen, zodat er een postbusnummer
vermeld is. Daar komt nu dagelijks
een grote stapel post binnen, terwijl

ook steeds nieuwe afdelingen in het
land opgericht worden. Die worden
van affiches voorzien vanuit Arn-
hem, maar ze mogen ook zelf din-
gen bedenken, bij voorbeeld over
plaatselijke toestanden."

De niet gesubsidieerde Loesje
krijgt geld van leden en donateurs.
Bovendien zijn inmiddels drie
Loesje-boeken verschenen. De ver-
koop daarvan brengt ook geld in het
laatje.

Het vierde boek wordt op 2 maart in
Rotterdam ten doop gehouden.
Voor de boekjes is, volgens Loesje,
veel belangstelling.

Loesje is dus uitgegroeid tot een
forse organisatie. „Maar we willen
geen strak georganiseerd geheel,"
zegt de door Loesje bevlogen Last-

het hele land, verdeeld in 90 afde-
lingen. Wij zijn Loesje. Loesje is
geen actiegroep of een gezellig-
heidsclub. Loesje is een manier van
leven. Je hangt steeds een stukje
van jezelfop de muur," mee.nt
Reidt.

Lasthuizen en Reidt besteden de
hele dag aan Loesje. Beiden zijn
sinds drie jaar betrokken bij het
'eigenwijze meisje. Van de oor-
spronkelijke initiatiefnemers zijn er
nog drie met Loesje bezig.

Loesje zag het daglicht voor het
eerst in Arnhem, al snel gevolgd
door affiches in Nijmegen. Op mys-
terieuze wijze verschenen overal in
de stad telkens nieuwe aanplakbil-
jetten met teksten als 'Loesje - om

seld door „zomaar leuk of lief of
wijs."
„Zelf vind ik 'Wacht niet op jezelfl-knal eruit' een hele goeie." aldus '.
Reidt. En de beste van Lasthuizen *
is 'De mensheid op de versiertoer. *
„Dat is wat we met Loesje willen, "en daarom zal Loesje ook niet
doodgaan. Er blijven altijd dingen
waar je voor wil vechten, die je wil I
veranderen."

De expositie van Loesje is tot 9
maart in Rotterdam te bezichtigen.
Daarna worden tal van andere
plaatsen in Nederland aangedaan.

Maar de leden van Loesje zullen er.
aldus beide Arnhemmers, verder
niet teveel aandacht aan besteden,
want Een beetje plakker schudt de *

hele wereld wakker - Loesje'.

huizen: „Mensen zijn ook geen or-
ganisatie. We willen ook geen goe-
de sier maken met Loesje door naar
het buitenland te gaan. Dat idee is
geboren, doordat we grensverleg-
gend bezig willen zijn met Loesje,
die steeds nieuwe uitdagingen aan
haarzelf stelt. Loesje wil alleen
maar mensen op het verkeerde
been zetten, zodat ze na gaan den-
ken."
De huidige affiches van Loesje zijn
daarom steeds vaker van toepassing
op actuele situaties met teksten als
'Commerciële tv - Den Haag wordt
vandaag gesponsord door Hollan-
diaKloos" en „De PvdA is op zoek
naar nieuwe ingeburgerde ideeën.
Maar omdat de Loesje-leden Loes-
je bijna als een echt meisje zien,
zorgen ze er ook voor dat scherpe
affiches geregeld worden afgewis-

Allergie is tol van de welvaart
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HARCROS CHEMICALS 8.V., Haagen House, een middel-
grote onderneming te Roermond, produceert stearaten en
stabilisatoren onder meer ten behoevevan de P.V.C.-,
rubber- en papierverwerkende industrie.

Voor onze afdeling Produktie vragen wij

operators
voor debediening van onze produktieapparatuur in de 3-ploegen-
dienst.

Vereist:
VAPRO opleiding tot mechanisch operator of chemisch
vakman Aen/of B.
Geïnteresseerden die een l.t.s.- (minimaal B-niveau),
mavo- of havo-opleiding afgerond hebben, nodigenwij
eveneens uit te reflecteren.
Bereidheid tot het deelnemenaan vervolgopleidingen op
het gebied van procestechniek wordt danaanwezig
geacht.

Leeftijd: tot 30 jaar.

Ervaring in deprocesindustrie strekt tot aanbeveling.

Aanstelling kan geschieden in vast dienstverband.

Belangstellenden nodigenwij uit hun schriftelijke sollicitatie

«Uh> te richten aan Harcros Chemicals 8.V., Haagen House,
M t.a.v. de heer J.Köhlen, Molenweg 10,6041 KV
B ROERMOND. Tel. 04750-91777.

H ARCKUb Harcros ChemicalsB.V.
CHEMICAL GROUP Haagen House

—-^-—^-——■——^———■ II —■■__■■■■■■— —_^_^_^——■’

Voor ons te Sittard te vestigen bureau zoeken wij,
voorlopig voor een periode tot 1 januari 1992,

3 BELEIDSMEDEWERKERS
(iTI/V) part-time mogelijk

Verwacht wordt:
- opleiding op minimaal HBO-niveau;
- affiniteit met patiëntenbeweging;

P3tiënt6n - bekendheid met gezondheidszorg;
Pl3tfOriTl "" beleidsmatig kunnen denken en handelen;
I imhiirn /P P I \ ~ goede schriftelijke en mondelinge
liiiiuuiu, \r.r.-.) uitdrukkingsvaardigheid;
is een bundeling van " - goede contactuele eigenschappen;
patiënten-/ _ ze|fstancjjg kunnen werken;
consumentenorganisaties 3

ten behoeve van - bereidheid tot werken in teamverband;
gemeenschappelijke _ bescheid tot hanteren van flexibele werktijden.belangenbehartiging en 'ondersteuning. Salariëring en rechtspositieregeling geschieden
Het P.P.L. houdt zich bezig volgens de CAO welzijn.
met en wil uitbreiding geven
aan 0.m.: Het bureau werkt onder de
t. participatie verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur- in advies- en van het p p.|_.

overlegorganen van en
met overheden'- dij instellingen en Voor meer informatie kunt u contact opnemen
samenwerkingsverbanden met Voorzitter G. de Kort (04950-36385) Of
binnen de secretaris F. Bijvank (04493-2556).
gezondheidszorg; '- 6»
ziektekostenverzekeraars; Sollicitaties met curriculum vitae binnen 14

| 2. ontwikkeien van regionale dagen te richten aan het bestuur van de
werkgroepen; stichting tot instandhouding van het Patiënten

' 3. consumentenvoorlichting; Di«K«,m i imh,,rn

" 4. ondersteuning van Platform Limburg,
patiëntenorganisaties. p/a Hegge 105, 6365 EC Schinnen. 147302

GEMEENTE &p& MEERSSEN

' Wegens benoeming van de huidige functionaris in een andere functie is bij de
j sectie Algemene Zaken van de hoofdafdeling Algemene Zaken en Kabinet een
> vacature in de functie van:

i ADMINISTRATIEF
\ MEDEWERKER (M/V)
j Functie-informatie:, Functionaris zal in samenwqerking met de sectieleider belast worden met de

i uitvoering van de diverse tot het taakveld van de sectie Algemene Zaken
1 behorende wetten en verordeningen, zoals Algemene Plaatselijke verordening,

' Drank- en Horecawet, Winkelsluitingswet, Jachtwet
) Zo nodig verricht functionaris overige aan de sectie opgedragen

werkzaamheden.

| Functie-eisen:, " Bezit van diploma HAVO en/of MEAO;
■ " Bezit van diploma bestuursambtenaar;

' " Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

' " In staat en bereid zijn in teamverband te werken;
] " Ervaring met genoemde werkzaamheden.

Salaris:
Geboden wordt een salaris van maximaal ’ 3.284- bruto per maand (niveau 6).
Aanstelling in functieniveau is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Procedure:
Een psychologische test kan deel uitmaken van de selectie-procedure.

" Inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij de heer J.H.G.
1 Nijsten. hoofd van de hoofdafdeling Algemene Zaken en Kabinet (043-661671)
\ danwei bij de heer J. DElfant, sectieleider Algemene Zaken (043-661672).. Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie binnen 2

i weken na het verschijnen van de oproep in te zenden aan burgemeester en
i wethouders van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.

147448

Hoffmann-LaRoche B.V. is een in- vitaminen en diagnostica. Binnen
noverende farmaceutische onderneming, onze Pharma divisie hebben wij plaats
vooral bekendom haar geneesmiddelen, voor enkele

9

Artsenbezoekers (m/v)
voor de rayons Zeeland en Limburg.

Deze afdeling is sterk in ontwikke- Hebt ubelangstelling voor deze
ling, dankzij de groeiende belangstelling functie en meent u aan onze bovenver-
voor onze nieuwe produkten. melde wensen te kunnen voldoen, stuur

dan uw sollicitatiebrief met curriculum
Wij zoeken jongeenthousiaste en vitae aan Hoffmann-LaRochè B.V.,

ondernemende medewerk(st)ers met postbus 42,3640 AA Mijdrecht,
adequate opleiding en aantoonbare La.v. de heer H. Visser. Ukunt ook
ervaring op hetterrein van de chemo- bellen: tel. 02979-91222.
therapie. Leeftijd maximaal 35 jaar.

Uiteraardkunt u op niveau com-
municerenen bent u zich bewust van
derepresentativiteit van de functie.

Bezit van hetrijbewijs BE is nood-
zakelijk. /nnnurXOver onze arbeidsvoorwaarden, die C 111 Li lIL _f
goed te noemen zijn, informeren wij u f
graag tijdens een persoonlijk gesprek.

> "

mM Provincie
l^p Limburg

In deHoofdgroep Welzijn zijn alle beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende activiteiten
samengebracht op het gebiedvan welzijn, volksgezondheid, cultuur en sport, onderwijs en
bejaardenbeleid.Bij het bureau Cultuur en Sport is defunctie vakant van een

beleidsmedewerker cultuur v/m
vac. no. Wz.89.03

functie-inhoud: sollicitatiesen inlichtingen:- het mede ontwikkelenvan en adviseren schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen te
over een adequate culturele infrastruc- richten aan het College van Gedeputeerde
tuur in de provincie; Staten en in te zenden aan de Directeur van- het signaleren en analyserenvan ontwik- de Stafgroep Personeel en Organisatie,
kelingen op het terrein van dekunstzinni- Postbus 5700, 6202 MAMaastricht, onder
gevorming en amateuristische kunst- vermelding van hetvacaturenummerop brief
beoefening in de provincie; en enveloppe.- het beoordelen van plannen en subsidie- ~ ... ~ , ,
aanvragen- vrouwelijke kandidaten, dieaan defunctie-- het in voorkomende gevallenmeewerken eisen voldoen,worden uitgenodigd te solli-
aan het ontwikkelenen voorbereiden van citeren. De mogelijkheidtot kinderopvang is

andere projecten/subsidie-aanvragenop aanwezig. Deze functie kan ook in deeltijd
het terrein van cultuur en sport. worden uitgeoefend.

functie-eisen' Voor nadere inlichtingenover deze functie
- een voltooide universitaire opleiding in kunt u zich wenden tot de heer

bestuurskundige/juridischerichting, dan- drs-L.J. Benders, Hoofd van het Bureau Cul-
wel een door HBO-opleiding en ervaring tuui-en Sportvan de Hoofdgroep Welz.jn,
verkregen gelijkwaardig niveau; tel 043-897189.

- tenminste enkele jaren ervaring met het )n de laatstefase van de sollicitatieprocedure
ontwikkelenvan beleid in genoemde za( een vertegenwoordiging van het bureau
sectoren, bij voorkeur bij deoverheid; worden ingeschakeld,terwijl een psycholo-- een praktische instelling t.a.v. hetoplos- „ gisch onderzoek tot deprocedure kan beho-sen van problemen en het vermogen om ren
in multi-disciplinair werkverband te kun-
nenfunctioneren;- goederedactionele en communicatieve
vaardigheden.

salaris:
afhankelijk van opleiding, leeftijd en erva-
ring wordt een salaris gebodenvan maxi-

V 5/8-89 maal / 6107,-per maand.

i bewaarder/penitentiair i
i inrichtingswerker (v/m) j
I voor 38 uur pet week op onregelmatige tijden I

In de gevangenis en het huis van uitioopop grondvan diensttijd tot/3152,-
-bewaringMaastricht verblijven 216 .2^":het verrichten van onregel- | _
voornamelijkpreventief (voorlopig) matige diensten
gehechte volwassen mannen en - 8% vakantie-toeslag.

vrouwen alsmede 13langgestrafte Meol wetea oveï e functie?vrouwen.
WijZijn Op ZOek naar een twintigtal Stuur dan debon (binnen 10 dagen in een
enthousiastepersonen (v/m) die enveloppe alsbrief gefrankeerd) aan:

" t u j!u ;-^j- k-,^,-T-- de directeur van gevangenisen huisvan
interesse hebben m debaan Van bewaring Maastricht, Postbus 1099, 6201 BB
bewaarder/penitentiair inrichtings- Maastricht.
_we>rVe*r ' U krijgt dan een informatiepakket met sollici-

| werKer. tatieformulier toegestuurd. Na selectievan de
j U , geretourneerde sollicitatieformulieren, zullen

tl e t WS r K de hiervoorin aanmerkingkomende kandida- |
ten wordenuitgenodigdvoor een voorlichtings- j

- beveüigingswerk: zoals in-enuitsluitenvan wfw^zenSr wefop dat kandidaten die degedetineerden, cehnspectie, toezicht houden afg
J
elopen 2 jaar door ons zijn afgewezen in

bij luchten en bezoek principe niet opnieuwworden uitgenodigd.
| -begeleidendwerk: begeleiden van r

gedetineerdenin arbeid, vormmgs-, sport- of Justiti
_

wü een bl]drage leveren aan het
I ontspanningsactiviteiten. wegwerken van de achterstand op de
| _ . arbeidsmarkt van leden van etnische

Wij VI& _ c D minderheden. Zij worden dan ook met nadruk |
uitgenodigd tesolliciteren. j

- een leeftijd van min. 24 en max. 48 jaar i (eenden in enveloppe, gefrankeerd alsbrief)
- een opleidingop tenminste MAVO-niveau 0011| - een MBO/IW-opleiding dan weleen gelijk- ** v**
waardige opleiding of studerend hiervoor is

I . bereidheid Wilt u mij een informatiepakket toezenden.. in Maastricht of omgeving te wonen. mee te werken aan psychologisch, medisch Naam:
en antecedentenonderzoek. Straat

en huisnummer:
Wij Dieüen Postcode en plaats:

. . .... Geboortedatum: ,- een gedegenopleiding in diensttijd —— " ■ I
- een salaris (ook tijdens deopleiding) van Project: Hvß Maastricht |

min.’ 2.238,-en max. ’ 2.755,-bruto per Man O Vrouw O vac.nr. 9-033/1172 j
maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen
ervaring

- een doorgroeimogelijkheidin dezefunctie tot "".xPmax. ’ 2.993,- bruto per maand met een -^Q>__
MINJSTEKIEVANIUSTITIt

[vPhjf INTEGRAAL
lllkApl KANKERCENTRUM

Nr LIMBURG
In het Integraal Kankercentrum Limburg werken acht Limburgse
ziekenhuizen, het Radiotherapeutisch Instituut Limburg en de
medische faculteit van de Rijksuniversiteit Limburg samen. Het fc
I.K.L. bevordert en coördineert de samenwerking op het gebied W
van onderzoek en behandeling van patiënten met kanker. L
Tevens verzamelt en bewerkt het I.K.L. gegevens over
kankerpatiënten in Zuid- en Midden-Limburg en wordt aandacht
besteed aan voorlichting, preventie, vroege opsporing, bij- en ti|
nascholing en psychosociale zorgverlening.

Binnen het 1.K.L.-secretariaat is een vacature ontstaan voor een Jf
administratief medewerker.
Aanstelling zal in eerste instantie voor de duur van één jaar
plaatsvinden, waarna verlenging tot de mogelijkheden behoort.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (m/v) !
100%
Met de volgende taken:
het verrichten van diverse secretariaatswerkzaamheden, met
name gericht op:

* het beheer van het geautomatiseerd archief en het verzorgen .
van de post;

* het verrichten van secretariaatswerkzaamheden voor
werkgroepen binnen het I.K.L. (ook in de avonduren);

* secretariële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.

Functie-eisen:
- voltooide middelbare schoolopleiding (ten minste HAVO);
- voltooide secretaresseopleiding;- ervaring in een zelfstandig functie als secretaresse;- kennis van de medische terminologie;
- ervaring met tekstverwerkende apparatuur alsmede ervaring in de

gezondheidszorg strekken tot aanbeveling.

Het salaris en de overige arbeidvoorwaarden zijn conform de CAO
ziekenhuiswezen.
Schriftelijke sollicitatieskunnen binnen 14 dagen na het verschijnen
van deze advertentie worden gericht aan de directeur van het 1.K.L.,
drs. W.G.H. Visschers.
Inlichtingen worden verstrekt door de directiesecretaresse, mevr. J.
M.C. Erens.

Adres: Integraal Kankercentrum Limburg,
Parallelweg 45C,
6221 BD Maastricht,

Tel. 043-254059.
aj

4

In ons HEMA-warenhuis te Valkenburg bestaat de
mogelijkheid tot plaatsing van een

bedrijfsleider m/v
Hij/zij zal worden belast met het commercieel
beheer, met de leiding van verkoopchefs,
verkoopsters, het bestellen van goederen en
bevorderen van de verkoop..
Functie-eisen:
We verwachten ervaring in een vergelijkbare
omgeving en een opleiding op HEAO-niveau.
Een positieve klantgerichte attitude vinden we
vanzelfsprekend.
Uw leeftijd ligt tussen 26 en 35 jaar.

De werkkring is veelzijdig en interessant.
Salaris is overeenkomstig het niveau van de functie.
Het pakket secundaire arbeidsvoorwaarden is
goed.

Schriftelijke sollicitatie, voorzien van uitgebreid
curriculum vitae met recente pasfoto, gelieve u te
richten aan de directie van
WARENHUIS VAN SLOUN BV,
postbus 51, 6160 AB Geleen. „

GAMMA is een franchise-organisatie met meer dan
100bouwmarkten in Nederland en België.
U vindter o.a. ijzerwaren, gereedschap, verf, wand-
dekoratie, hout, plaatmateriaal, elektra, verlichting, isola*'j
kasten, keukens, klimmateriaal, fiets- en auto-artikelen, tU
artikelen, wand- en vloertegels, bouwmaterialen en
sanitair.
Onze vorig jaar geheel vernieuwde Gamma Bouwmarktin
Sittard maakt een stormachtige groei door. Vanwege de
steeds toenemende drukte is versterking van ons
bouwmarkt-team dringend gewenst. Daarom zijn wij op
zoek naar

H drie full-time verkoop
■ medewerkers (m/v)

De werkzaamheden richten zich o. a. opbestellen, prijzen/
inruimen, presentatie en verkoop, om uiteindelijk
deverkoopdoelstellingen te realiseren.
Opleiding: MDS-nivo.
Leeftijd: tot ca. 25 jaar.
Salaris en overigearbeidsvoorwaarden bespreken wij
graag met u persoonlijk.
Heeft u interesse, dan kunt u schriftelijk solliciteren bij:
Stevens 8.V.,
t.a.v. de Direktie,
Dr. Nolenslaan 122,
6136 GV Sittard.

Wenst u vooraf meer informatie, dan kunt u telefonisch
kontakt opnemen met de Heer J. Schreurs onder
nr. 04490-22100.

I ............. ....... ....... >--:8i

Limburgs Dagblad Zaterdag 25 februari 1989 32



ander-zijds
Zure Bom
Met vliegend vaandel en slaande

trom blies Frits Bom de bombardon
in zijn

Konsumentenman-uitzendingen:
Maar nu is diezelfde Bom dan toch
gebarsten. Hij is met veel bombarie

bij de Vara vertrokken na het
inzenden van een bombastische

brief. Daarin beschuldigde hij
voorzitter Marcel van Dam ervan
zich regelmatig bomvol alcohol te

gooien.

Zijn vertrek laat geen bomkrater
na, zo liet Vara-baas Van Dam

weten. Als Bom zelf niet was
vertrokken was hij door de Vara

weggebombardeerd. Toch was het
hek bij de Vara even van de dam,

toen de gewraakte bombrief
binnenkwam. Maar bij dammen
gaat damslag altijd voor en een

reactie op de bommelding was dan
ook snel gereed.

Nu is het melding maken van
alcoholproblemen in omroepland

niet echt iets buitengewoons, want
er wordt wat afgezopen in het

Hilversumse. Niet voor niets wordt
in bepaalde omroepkantines, daar

overigens restaurants geheten,
tegenwoordig overdag geen alcohol

meer geschonken. Veel
omroepmedewerkers gingen zich

namelijk al rond het lunchuur, dat
in Hilversum over het algemeen om

11 uur begint en tegen half vier
eindigt, dermate te buiten dat van

werken volstrekt niets meer
terechtkwam.

Van Dam is wat dat betreft dubbel
gehandicapt. Niet alleen heeft hij

zijn opleiding in omroepland
genoten, waar hij evenals Bom

Vara-ombudsman was. Bovendien
is hij ook nogKamerlid en

staatssecretaris geweest in Den
Haag. En het Binnenhof is

eveneens een plek waar met enige
gretigheid wordt ingenomen.

Nu is Bom dus degene die de eerste
(dam)slag heeft uitgedeeld door zelf

ontslag in te dienen. En dat heeft
hem een eerste voordeel (van de
twijfel) bezorgd. Want is Marcel

van Dam nu wel een drankzuchtige
omroepbaas of is hij dat niet? zullen

vele nieuwsgierige lezers en
lezeressen zich afvragen. Waar rook
is, is meestal ook een beetje vuur, is

het wat afgezaagde spreekwoord,
dat in dit soort affaires altijd even

om de hoek komt kijken.

Toch moet het de kritische tv-kijker
de laatste maanden zijn opgevallen
dat Bom in zijn programma uit een

ander (milder) vaatje begon te
tappen. Zijn uitzendingen werden

minder kritisch van toon. Zijn
laatste serie uitzendingen vanuit de

wintersportvakantielanden was
zelfs ronduit mild te noemen. Een

valse noot werd nog maar zelden
gekraakt ofgeblazen. En dat laatste

schijnt ook de Vara te zijn
opgevallen met als gevolg het
onderzoek naar de handel en

wandel van Bom en zijn
nevenactiviteiten. Die activiteiten

kregen gestalte via Boms eigen
Stichting Konsumenteninformatie.

Met die stichting deed hij
onderzoekwerk voor derden. Daar

was onder meer recent ook een
onderzoek voor de reisbranche bij,

een club die hij jarenlang als
Konsumentenman drastisch voor de

voeten heeft gelopen. Bom
weigerde het Vara-bestuur inzage te

geven in zijn nevenactiviteiten en
kreeg daarop min of meer de wacht
aangezegd, waarop hij vertrok. Zo
hield bij de eer aan zichzelf, want

anders had Van Dam hem eruit
gegooid. Wellicht heeft Bom met
zijn merkwaardige brief een dam
willen opwerpen tegen een al te

kritisch vervolgonderzoek naar zijn
stichting. Voor de Vara is te hopen

dat de uitspraken van Bom niet
leiden tot een dambreuk. Dat zou

de omroep, die net weer een beetje
uit een diep dal aan het kruipen is,

bepaald niet van pas komen. Een
ding is zeker: de druiven in deze

zaak zijn zuur en dat geldt ook voor
zure bommen.

'Het grote
waarom
blijft'

In 1988 namen 82 veteranen aan de
reis deel. Naar de mening van Lou
Thomassen, de Limburgse contact-
persoon van NINES, te weinig.
„Vooral de Indonesische autoritei-
ten zouden graag meer Nederlan-
ders ontvangen. Ze steken veel tijc
en geld in de organisatie. Het is echl
niet zo dat ze er aan verdienen,
want de reis kost maar een-derde
van wat het normaal zou kosten. Er
alles is eersteklas." De reis is be-
stemd voor de militairen van de vol-
gende legeronderdelen, die voorna-
melijk op Midden-Java vochten: 2-t

ging het veel beter toen we oorlogs-
kerkhoven en gedenktekens be-
zochten. Dan komt toch bij ieder-
een weer op hoe zinloos een oorlog
is en dat mensen, ongeacht ras en
stand, helemaal geen vijanden van
elkaar mogen zijn. Vandaar dat het
in 1988 veel beter ging. De meesten
die er twee jaar geleden bij waren,
gingen vorig jaar mee terug. Hun
ervaring was onvergetelijk en er wa-
ren echte persoonlijke vriendschap-
pen ontstaan. Vorig jaar was dan
ook alle schuchterheidverdwenen,"
zegt Lou Thomassen.

'Thomassen uit Stem,
Poraal in Nederlands
:r ten tijde van de poli-
tie akties van 1946 tot
i 1949 in Indië. De af-
DPen twee jaar maakte
deel uit van een groep
'burgse oud-militairen,
laar Java terugkeerde

'r een bijzondere reü-

'sgeen 'veteranen-reis', zoalstrt'en in een dozijn gaan, die
'commerciële reisbureaus

georganiseerd en de oud-ers in een mum van tijd over
van weleer leiden. De

Sg NINES (Nazaten Indische
panders en Sympatisanten)

J Jüseert dit jaarvoor de derde
"samen met de Indonesische
["eiten een verbroedering lus-
Je soldaten van beide legers.
"Jtien dagen lang trekken ze

(c'kaar op, leggen ze samen
bij gedenktekens, wisselen

uit en feesten ze sa-■ In juli vertrekt opnieuw een
*Limburgers voor 17 dagen

ei'geen macaber idee dat dege-ne veertig jaar geleden op le-
l dood met elkaar vochten, el-
Probeerden te doden, nu sa-
j'eestvieren? „Waarom? Er is
'eed geweest, maar je moet inp .2ljn om te vergeten. En be-uker, om te vergeven. Velen

(is hebben jarenlang geleefd
fcwetenswroeging. Ze grijpen
i *ans aan om goed te maken
Hoed te maken valt," meent

'nomassen.

J7en 1988 was hij bij de eerste. °ederingsreizen. „Toen we de.. erste keer uit het vliegtuig
j n> maakte zich inderdaad een
"tö gevoel van ons meester. Ik
A' vele malen terug geweestJava, waar ik gevochten heb.. ee n soort 'drempelvrees' had

last meer. Maar in 1987 was
JJch even anders. Zeker toeni^g in oog stonden met devoor-
lavijanden. Niemand, aan bei-
Jden dus, wist hoe hij moest
?'en. ledereen was heel erg, nter en dat verdween in die
j*eken maar langzaam. Het op-
en van persoonlijke vriend-

kJY >en Baat 'n rlet dagelijkse le-
k 'niet van een leien dakje. Laat

je enkele jaren op elkaar
°ten hebt. Vreemd genoeg

ueze bestonden voornamelijk uit
Limburgers.

Pers
Een verbroedering tussen bevol-
kingsgroepen komt echter niet al-
leen tot stand als slechts een hand-
jevol oud-militairen elkaar de hand
drukt. Daar is ook de Steindenaar
van overtuigd. „We hebben de in-
druk dat de bevolking in de stad Se-
marang, waar we verblijven, de ver-
broedering toejuicht. De jongere
generatie heeft niet geleden onder
de oorlog en vindt dus alles prima.
De oudere generatie heeft toender-
tijd meegevochten en neemt deel
aan de vele bijeenkomsten. Als je
autoriteiten als ministers, gouver-
neurs en burgemeesters representa-
tief acht voor het volk, dan mag je
gerust stellen dat iedereen achter
het doel staat. Vorig jaarwaren
aanwezig tijdens een feest minister
Soesilo Soedarmar, gouverneur Is-
mail van Java, de burgemeester van
Semarang en de Nederlandse ama-
bassadeur in Indonesië. Zij waren
allen erg enthousiast. Maar we mer-
ken het ook op straat. De reacties
zijn allemaal positief. Als je maar
een ding in de gaten houdt, name-
lijk dat je niet de rijke westerling
gaat uithangen, want daar houden
die mensen niet van. Dat advies ge-
ven we de deelnemers aan de reis
dan ook mee. Bovendien besteedt
de pers veel aandacht aan onze aan-
wezigheid. In positieve zin."

Lou Thomassen zegt dat een goede
begeleiding tijdens de reis erg be-
langrijk is. De Nederlanders be-
heersen de taal niet en omdat het
contact met de autochtonen een be-
langrijk onderdeel vormt, wordt op
verzoek gezorgd voor tolken. Wat
zeker zo belangrijk is: er doen zich
altijd emotionele momenten voor
en dan kunnen de veteranen terug-
vallen op strijdmakkers en begelei-
ders.

De reis wordt dit jaar gehouden van
22 juli tot en met 6 augustus en in-
schrijving is mogelijk voor iedereen
(eventueel samen met partner) die
tot bovengenoemde legeronderde-
len behoort. De kosten bedragen
3.425 gulden per persoon, waar on-
der meer bij inbegrepen de retour-
vlucht Amsterdam-Jakarta, de re-
tourvlucht Jakarta-Semarang, ver-
blijf in een eersteklas hotel en alle
geplande aktiviteiten tijdens de
reis. De stichting NINES.is bereik-
baar op het adres Lange Voorhout
5, 2514 EA Den Haag, telefoon
070-656983. Ook is informatie ver-
krijgbaar bij Lou Thomassen,
Scholtis van de Hartstraat 6, 6171
KV Stem, telefoon 04490-32542.
Overigens worden voor de deelne-
mers voor vertrek nog informatie-
avonden gehouden.

math wijnands# Luitenant-kolonel bd. Sutjipto overhandigt een van de Nederlandse veteranen twee kunstwerker

Handelsonderneming sleutelt aan milieu

# Jan van
Wijnen: „ledere
week word ik wel
voor een
calamiteit uit bed
gebeld. "

ONDERNEMEND BEGINNEN
)A r̂ s^ggeslies vuur deze
&Tnek- schrijf naar: Lim-
eo.J?4 Da9biad. redactie
640?°""^ postbus 3100.
?39263 heeTlen- °f bel ü45-

.l de moed der wanhoop,r jezelf beginnen en
jn een mum van tijdr 'jven als Rockwool

Itonus, KNP en Akzo tot
[i aste klanten kunnen
Jnen. Dat overkwam

6 8-jarige Jan van Wij-
„Juit Hoensbroek. Uit
/ede ging hij drie jaar
t den weg bij zijn oude

> (|[NSever. Nu heeft hij
s . een technische groot-
./ ( waar menig concur-

ij Jaloers op is en wordt
5n 'jna iedere week voor
kj calamiteit bij DSM uit
Jn bed gebeld.

'. '*i'1 Vkboeiende handelsonderne-
C leeft Van Wijnen niet alleen
!\vccee grote bedrijven als klant, hij
tfjgt z'cn ook op een - nog
\-" ongebruikelijk terrein in de
S| 'fOO6 sector. Van Wijnen ver-
Vi >v enke'e milieuvriendelijke
i^ 'ksvoorwerpen en oogst daar
W^ee. De Hoensbroekse on-titA^er heeft namelijk het alleen-
iijt?"iPrecht voor een navulbare
\ j.Us die geen drijfgas meer be-
Vi tl Ver^o°precht is enorm be-
!te Jk, gezien het feit dat het van

Sering aan net _\ n<_ Van dit jaar

afgelopen moet zijn met spuitbus-
sen die de ozonlaag aantasten. Van
Wijnen krijgt dan ongekende ver-
koopmogelijkheden.

De spuitbus bestaat uit een hulsvan
afbreekbaar plastic, waarin de
vloeistof via een pomp aan de on-
derkant onder druk wordt gebracht
met lucht. De onderhoudsdiensten
van bedrijven als DSM, Lips en
Akzo overwegen al om over te stap-
pen op het gebruik van Van Wij-
nen's schone spuitbussen.

In de detailhandel is de milieuvrien-
delijke spuitbus helaas nog niet te
koop aangezien Van Wijnen een
technische groothandel heeft en dus
voorlopig alleen levert aan de indu-
strie. In zijn spuitbussen stopt hij
bijvoorbeeld kruipolie, lasspray,
motorreiniger en lekzoeker, vloei-
stoffen waar het gemiddelde huis-
houden niet op zit te wachten. Van
Wijnen koestert weliswaar grootse
plannen, maar het zal nog wel even
duren voordat er haarlak en vlie-
genverdelger in zijn spuitbussen te
koop is.

„En als we het niet hebben, laten
we het maken," is zijn devies. „Fa-
brieken kunnen zich geen minuut
tijdverlies veroorloven. Als machi-
nes niet draaien kost dat duizenden
guldens. Dus omdat mijn medewer-
kers en ik dag en nacht bereikbaar
zijn, hebben we al snel veel grote
ondernemingen in Limburg bij onze
vaste klanten kunnen rekenen."
„Bij de NAK-4 van DSM hadden ze
laatst midden in de nacht gereed-
schap nodig om schroefdraad te
snijden op enorme buizen. Geen
enkele handelaar in Limburg kon
het leveren. Toen belden ze mij. 's
Morgens om kwart voor acht vond
ik het gereedschap in Neurenberg.
Met het vliegtuig is het instrument
opgehaald, 's Middags konden ze
weer verder in Geleen."

Riem
In onze sector moet je ongeveer 3.5
ton per man omzetten," aldus Van
Wijnen. „Terwijl we eigenlijk nog
in de startfase zitten, halen we al
meer. Dat komt omdat we nooit
'nee' zeggen. KNP heb ik bijvoor-

beeld als klant binnengehaald toen
daar in het weekend een transpor-
triem van 8 meter bijna volledig was
ingescheurd. Na talloze vergeefse
pogingen bij andere handelsonder-
nemingen, waar 's zondags niet
werd opgenomen, belde KNP mij
tenslotte. Hoewel ik zon grote
transportriem eigenlijk niet in huis
had, heb ik alles nog diezelfde zon-
dagmiddagkunnen maken."

Sinds de oprichting heeft het bedrijf
enkele mooie groeicijfers geprodu-
ceerd. In 1986 begon Van Wijnen
met een voorraad technische artike-
len van 30.000 gulden. Nu ligt er
voor zeven ton in het magazijn. De
omzet zal dit jaarongeveer vijf mil-
joen bedragen.

„Maar je wordt niet snel rijk in deze
branche," relativeert Van Wijnen
zijn eigen cijfers. „De winstmarge i<
marginaal,zeker als je kijkt hoeveel
tijd ik er steeds weer in stop."

peter bruijns

gen van de bank. Gelukkig werd dat
nog net op tijd door mijn accoun-
tant onderschept. Ik was namelijk
vergeten voor mezelf loon te bere-
kenen. Later werd het ook nog
spannend toen iemand kwam kijken
of mijn bedrijf het krediet wel
waard was. ik had in die tijd nog
weinig om handen en was als de
dood dat er niet één telefoontje zou
rinkelen in de tijd dat die man op
bezoek was. Het bezoek van de
man begon ook nog slecht, want hij
kon ons bedrijf nauwelijks vinden.
Maar toen hij eenmaal binnen was,
gebeurde er een wonder. Alles be-
gon te rinkelen en te ratelen en ik
had opeens geen tijd meer om de
man te woord te staan. Sindsdien
kan ik geen kwaad meer doen bij de
bank."

Moertjes

De brui

Hij liet er meteen zien dat hij had
geleerd van de fouten bij zijn vorige
werkgever. Het bureau waar hij
achter zat had hij geleend van een
vriend, maar de apparatuur waar-
mee hij werkte was gloednieuw.
Vanaf het prille begin werden alle
routinehandelingen via jersonal
computers verricht. Al het domme
werk, zoals het maken van pakbon-
nen, orderbonnen en facturen is nu
kinderspel. Ook de telefax, autote-
lefoon en de semafoon behoorden
meteen tot de standaard-uitrusting.
„Mijn handelsmerk is mijn bereik-
baarheid," aldus Jan van Wijnen.
„De klanten kunnen me 24 uur per
dag bereiken. In een branche waar-
in iedere minuut telt, is dat goud
waard."

„De eerste jaren hebben we als gek-
ken gewerkt," bekent Van Wijnen.
„Van een eenmanszaakje zijn we in
de doorstartfase uitgegroeid tot een
bedrijf met 14 mensen. Natuurlijk
liep het niet meteen van een leien
dak. Ik had een heel persoonlijk,
goudeerlijk rapport over mijn be-
drijf geschreven om krediet te krij-

Van Wijnen levert alles wat een
technische onderhoudsdienst van
een bedrijf nodig heeft. Dat va-
rieert van boutjes, moertjes en ge-
reedschappen tot draaibanken en
onderdelen van complete machines.

Na twaalf jaar trouwe dienst bij een
andere handelsonderneming gaf
Jan van Wijnen er in 1986 de brui
aan. Hoewel hij adjunct-directeur
was, kon Van Wijnen geen invloed
uitoefenen op zelfs de meest nood-
zakelijke nieuwe investeringen in
het bedrijf. Zijn baas stak geen stui-
ver in de zaak en wilde maar niet er-
kennen dat het bedrijf mojst auto-
matiseren. Uiteindelijk stapte Van
Wijnen op advies van een bedrijfs-
adviseur eruit en begon voor zich-
zelf.

Zijn vrouw en kinderen wilden ab-
soluut niet weg uit de Oostelijke
Mijnstreek, anders had hij een goe-
de baan in Rotterdam aangenomen.
Hij ging daarom maar in de regio op
zoek naar een geschikte plek om
een eigen technische handelsonder-
neming te beginnen. Zijn echtgeno-
te Annelie, die ervaring heeft als ar-
beidsanaliste, stelde een aantal cri-
teria op waaraan de nieuwe vesti-
ging moest voldoen. Het bedrijf
moest dicht bij de snelweg liggen,
nog genoeg ruimte hebben om uit te
breiden en er moest een woonhuis
bij staan. Op het Hoensbroekse in-
dustrieterrein De Koumen vond
Van Wijnen een geschikte plek.

" Veteranen van beide kanten uit depolitionele acties bij het monument voor de gevallenen in Semarang.
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regiment infanterie, 2-7 regiment
infanterie, 2-13 regiment infanterie
en het eerste bataljon stoottroepen.

vrijuit



■__-_-_i __-____. ________ "^H ____ ____ ____ ____
■ ■ Blr "/tr ■____■

«f mm?**__■ ___ ___ ___ _Mf..^'W' Am Mm Mmr*W M MW

|| |f r'"" _■ _L __!

DE LIMBURGSE* *J
PERSONEELSGIDS_

ii

%▼_’ gemeente lyWfflfllïH 1111l 111111 I 1 I I I I 1.1 Ilandgraaf||Cl?Wiii^^_iiiy
De bestuurscommissie openbaar basisonderwijs Landgraaf

vraagt voor de per 1 augustus 1989 te starten openbare basisschool in
de kern Übach over Worms, kandidaten voor de funktie van

LEERKRACHT (M/V)
Van de kandidaten wordt verwacht, dat zij:

- in het bezit zijn van een akte van bekwaamheid als leid(st)er bij het
kleuteronderwijs;- positief staan tegenover en zich volledig inzetten voor openbaar
onderwijs;- zich willen inzetten voor een goede sfeer, waarin de kinderen zich
thuisvoelen;- bereid zijn in samenwerking met team en ouders op enthousiaste
wijze het onderwijs gestalte te geven;

- bereid zijn vóór 1 augustus 1989 voorbereidend werk te verrichten.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de direkteur van de school,
de heer M. Smeets, tel. 045-317652 (na 17.00 uur).

Solliicitaties dienen binnen 10 dagen na het verschijnen van deze
oproep te worden gericht aan de bestuurscommissie openbaar
basisonderwijs Landgraaf, Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf.

——————— i
1 / — DRUKKERIJ

/ / i*e Geleen is een financieel

J/ gezonde onderneming, die al jarenlangprima druk-
/ werk levert. Dit gebeurt door een jongen enthousiast
/ team van vakmensen

' Deze offsetdrukkerij richt zich ten eerste op handelsdruk-
werk en wel van het eenvoudige tot en met het gecompli-

ceerde. Daartoe zijn meerdere grafische technieken in huis.
's tweede kan het inkopen/verkopen in binnen- en buitenland
grote partijen drukwerk worden genoemd,
drijf dat aangesloten is bij het KVGO, is voldoende uitgerust
mvangrijke orders te verwerken en klein en flexibel genoeg om

._ te wensen van opdrachtgevers in te spelen.

Om de te verwachten groei op te vangen zoeken wij een

PRODUCTIELEIDER
voor een kleine drukkerij

Deze heeft als hoofdtaak het stroomlijnen van de productie in de ruimste zin. .
Dit houdt onderandere in ordervoorbereiding, planning, kwaliteitscontrole, contact
met leveranciers en een deel van de inkoop.
Tevens geeft hij op een collegiale manier leidingaan de aanwezige medewerkers
en, als dit is gewenst, steekt hij zelf de handen uit de mouwen.
Kortom, als rechterhand van de Directeur zorgt hij ervoor dat alles op rolletjes
loopt.
Voor deze functie is iemand nodig, die een diploma Grafische MTS (GT) bezit
en enkele jaren relevante ervaring heeft opgedaan.
Ook kandidaten zonder voltooide opleiding Grafische MTS, maar die wel kun-
nen bogen op een ruime druktechnische ondergrond verzoeken wij te reageren.
Daarnaast is hij bekwaam op het gebied van organisatie en leidinggeven.
Als persoonlijke eigenschappen gelden sociale vaardigheden, verantwoordelijk-
heidsgevoel en het ontplooien van initiatief.
Zijn leeftijd is 30 a 35 jaar.
Tegenover dit alles stelt Drukkerij ANDI een goed salaris, een prettig werk-
klimaat, een hecht team en de mogelijkheid de functie naar eigen idee in
te vullen.
Bovendien krijgt men alle ruimte zich door het volgen van cursussen ver-
der te scholen.
Belangstellenden (m/v) voor deze afwisselende post kunnen hun sollicitatie-brief
richten naar onderstaand adres. Daar is ook nadere informatie in te winnen.

van Schevikhoven en Partners
Personeelsadviesbureau voor de grafische en aanverwante branches

Parklaan 17 - 6006 NT Weert - 04950-40759 I
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In ons HEMA-warenhuis te Geleen bestaat de
mogelijkheid tot plaatsing van een

VERKOOPCHEF M/V
Hij/zij zal worden belast met het beheer over
meerdere afdelingen en met de leiding van de
verkoopsters.
Daarnaast zal het bestellen van de goederen
en het bevorderen van de verkoop tot zijn
taakgebied behoren.
Vereist zijn:
Een goede algemene ontwikkeling,
HAVO/MEAO/MDS, of 'n vergelijkbaar
niveau.
Winkelervaring strekt tot aanbeveling.
Uw leeftijd ligt tussen 25 en 30 jaar.

Aangeboden wordt:
Een veelzijdige en interessante werkkring met
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
Schriftelijke sollicitaties met gegevens omtrent
verrichte werkzaamheden en voorzien van 'n
recente pasfoto richten aan:

WARENHUIS VAN SLOUN B.V.
postbus 51, 6160 AB Geleen „6760

aannemersbedrijf cremers bv

__C
heeft plaatsingsmogelijkheid voor een

CALCULATOR
Functie-informatie:
De nieuwe functionaris wordt opgenmen in een team |_
van 4 man. Zijn takenpakket zal o.a. bestaan uit
werkzaamheden t.b.v. werkvoorbereiding en
calculatie.

Eisenpakket:
- Opleiding MTS-niveau
- Leeftijd 22 - 30 jaar- Ervaring in gelijksoortige functie strekt tot

aanbeveling.

Uw schriftelijke sollicitatie dient te vermelden: leeftijd,
opleiding en ervaring en dient gezonden te worden
aan:
Aannemersbedrijf Cremers B.V.
Postbus 117, 6200 AC Maastricht

fl
e P&H-groep is een samenwerkingsverband van Paarde-

]_J kooper & Hoffman Registeraccountants, Paardekooper &
I Hoffman Belastingadviseurs en Kotterman Neurink & Co.

Accountants-administratieconsulenten. Binnen de P&H-groep wer-
ken ongeveer 500 mensen, verspreid over 21 vestigingen in het
land. Voor de maatschap van registeraccountants zoeken wij erva-

_lTU NOG WEL GOED? I__________________________________________________—
Een eerlijkevraag waar een duidelijkantwoord bij hoort.Zeker als v
drie avier jaarervaring heeft en met de N.1.v.R.A.-opleiding gevor-
derd bent in het Algemeen Deel. U kijkt vooruit en wikt en weegt uw
carrièremogelijkheden. Uw voornemen staatvast: U wilt doorgroei-
en naar het hoogste niveau. Maar hoezijn uw carrièrekansen? Pas-
sen uw wensen in de perspectieven die v geboden worden?
Oriënteert vzich eens. Bijvoorbeeld voorplaatsingsmogelijkheden
op de vestiging HEERLEN. Vrijblijvend maar doelgericht.

ERVAREN ASSISTENTEN-ACCOUNTANT

Voor het maken van een afspraak kunt v contact opnemen met het
Centraal Personeelsbureau, Calandstraat 25,3016CA Rotterdam,

PAARDEKOOPER & HOFFMAN

| CPj^j^L—T| De PSH-groep is een samenwerkingsverbandvan Paardekooper & Horfman Registeraccountants, Paardekooper & Hoffman Belastingadviseurs en Kotterman Neurink & Co.
L (_»_^_ Accountants-admmistratieconsulenten 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 / Ri|ssen / lérneuzen / Utrecht / Zaandam.

SOFTWARE
ENGINEERING
VINDTEEN
GOED BEGIN NIET ,
GOED GENOEG 'Ondernemerszijn te snel tevreden. Een perfecte analysevan hun
automatiseringsbehoefte, een weloverwogenplanning en alles lijkt in orde. Natuurlijk,
hetis ook weleen goedbegin. Maar voor SoftwareEngineering isdatnooitmeer danhet 'halvewerk. En als het daarbij blijft is datonvoldoende.
Als automatiseringsadviesbureau datopereert op hetraakvlak van organisatieen
automatiseringricht Software Engineering zich niet alleenop analyse, ontwerp en
planning, maar ook opeffectiviteit in depraktijk. Uitgangspunt iseen wezenlijke .
bijdragete leveren aan vorm en functie van informatiesystemen.De Software _^<4
Engineering informatici staan daarom nooit lang stilbij een goed begin. Zij zijn immers __^^&Wr
meer dan een uitvoerder van taken. Dit vraagtveel van visie en anticipatievermogen. cff^***'En stelthoge eisen aan theoretischekennis, en ervaring met de integratievan '
geavanceerdehard- en software indepraktijk. Daarom is een automatiseringsexpertbij
Software Engineering expert opvele gebieden. En pas tevreden als hetwerk is gedaan.
Stelt u ookhoge eisen? Geefdan het juiste vervolgaan een goedbegin. Kom eens praten
met Software Engineering en maak kennis met dewerkomgeving die
hooggekwalificeerde informatici inspireert. Bef: 070-907683. Vraagnaar de heer
W. Th. van den Pangaard of de heer P. Adriaanse ('s avonds079-512457). Zij nemen
graag de tijd voor een oriënterend gesprek. Treubstraat 1,2288 EG RIJSWIJK,
070-907683. Dr. Poelsstraat 21-23,6411 HG HEERLEN, 045-740707.

SOFTWARE ENGINEERING

1 ->

Waterschap M Bjjjj
Roer en Overmaas _S

De secretarie bestaat uit 3 afdelingen.
(Bestuurszaken. Interne Zaken en Financiën),
alsmede het stafbureau personeelszaken.
De technische dienst bestaat uit 3 project-
groepen (Algemene Technische Zaken/
Investeringen, Planning en onderzoek.
Beheer en Onderhoud).

Nadere informatie over deze functie
kan worden ingewonnen bij de secretaris,
de heer W.H.Th, van Megen.
tel. 04490-17343.
Voor de functie geldt dat:
a. de bij de overheid gebruikelijke

rechtspositieregels van toepassing zijn;
b. het waterschap aangesloten is bij het

1.Z.A.-Limburg;
c. sollicitaties dienen te worden ingezonden

aan het dagelijks bestuur van het water-
schap Roer en Overmaas, Postbus 185,
6130 AO Sittard binnen 10 dagen na
het verschijnen van deze oproep.
Op de enveloppe en op de brief dient
vermeld te worden: "Soll." met het
betreffende vacaturenummer;

d. als standplaats zal worden aangewezen
Sittard.

e. een psychologisch onderzoek deel uit
kan maken van de selectieprocedure.

Het waterschap Roer en Overmaas, gevestigd te Sittard is bel**
methetwaterkwaliteitsbeheerin hetgebied,grootca. 95.OOOW
omvattende Zuid-Limburgen eengedeelte van Midden-Limburg&
oosten van deMaas. Hetambtelijkapparaat bestaatuiteen secret"11:.
en een technische dienst en zal na volledige uitgroei bestaan u
ca. 100personeelsleden, waarvan 40 ter secretarie en 60 bij "technische dienst.

Bij het stafbureau personeelszaken kan worden geplaatst:

EEN HOOFD BUREAU PERSONEELS-
ZAKEN (M/V) vac.nr9o3
Functie-informatie:- Het voorbereiden van de besluiten tot opstelling en uitvoering van de

rechtspositieregels;- Het bijhouden van het personeelsinformatie-systeem en het functie-
formatieboek;

- Het voorbereiden en ontwerpen van voorstellen aan staf en dagelijks (
bestuur op het gebied van personeelsaangelegenheden;- Het voorbereiden van vergaderingen en het voeren van hét secretanaal
van de commissievoor georganiseerd overleg;- Het geven van leiding aan het bureau, dat rechtstreeks resorteert onder
de secretaris.

Functie-vereisten:- Opleiding op VWO-niveau;- HBO-opleiding met specifieke affiniteit tot rechtspositionele aan-
gelegenheden;- Ruime ervaring op personeelsgebied, liefst binnen de lagere overheid:- Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;

- Leeftijd 30 tot 35 jaar.

Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring van ’ 3.700,- totf 6.065,—. j,.Bij gebleken geschiktheid behoortverdere uitloop op termijn tot de moge"'
heden.

Wij zijn verhuisd
CONSULTATIEBUREAU VOOR
ALCOHOL EN ANDERE DRUGS

MAASTRICHT/MERGELLAND (C.A.D.)
Ons nieuw adres is:

WILHELMINASINGEL 68A
6221 BK MAASTRICHT

Ons telefoonnummer blijft ongewijzigd:
(043)-254081

▲ ▲ ▲ wegenbouw
limburg b.v.
benzenraderweg 271

▼ mMMMMMMMm' 6417 sr heerlen

vraagt op korte termijn

ERVAREN UITVOERDER
op hts-niveau
schriftelijke sollicitatie te richten aan bovengenoemd
adres ' ✓

r WERKEN IN EEN NIEUW BEDRIJF.
EEN UITDAGING VOOR U?

Begin april opent Bohemen Resort HoogVaals. Een voor Nederland unieke nieuwevakantie-mogelijkheid,
in het mooiste deelvan Zuid-Limburg. Een exclusievecombinatie van 285 luxe chalets en een sportief en culinairtrefpunt,

deEsplanade.
De Esplanade is reeds geopend en omvat o.a. toprestaurants, een indoor-golfschool metgolfsimulator en putting-green,

beauty- en fitnesscenter, sauna, luxezwembad, tennishal en squashbanen.
Resort HoogVaals trekt nieuwe mensen aan, die optimale dienstgjerlening als vanzelfsprekend beschouwen en het hoge niveau

t van ditvakantieconcept kunnen uitdragen. Enkele daarvan zijn: *

ZWEMONDERWIJZER EN
ASSISTENT ZWEMONDERWIJZER

Met KNZB diploma en bij voorkeur MBvO-opleiding.

BADMEESTER (m/v)
Een ervaren badmeester met minimaal diploma KNBRD-A.

Voor deze functies geldt een leeftijdindicatie van 20 tot 25 jaar.Als u de uitdaging aandurft en geen bezwaar
heeft tegen onregelmatige diensten, stuur dan uw schriftelijke sollicitatie met pasfoto aan.

Bohemen Resort HoogVaals, Randweg 1, 6291 DC, VAALS, t.a.v. de heerR. van Veen.

BOJfiMEIM
Resort HoogVaals

THE BEST WAY TO SPEND YOUR HOLIDAY .
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t)E LIMBURGSE *mF
PERSONEELS OCIDS

J 1

Schils B. V. is een internationaal operende producent van met
"ame kalvermelkprodukten, met eigen verkooporganisaties in
Duitsland, België, Engeland, Italië en Frankrijk,

onze produkten leveren wij ook technische en
economische know-how, voor zowel de binnenlandse markt als
"oor onze wereldwijd verspreide exportgebieden.

;y zoeken op korte termijn

medewerker data-verwerking m/v
:

medewerker is verantwoordelijk voor het verzamelen en
9eautomatiseerd verwerken van interne en externe gegevens m.b.t. de

s talvermesterijen in binnen- en buitenland.

,$t pu netievereisten:

JJ "" praktische vaardigheid op het gebied van geautomatiseerde
/jf gegevensverwerking;
"jt " afgeronde opleiding op M.8.0.-niveau met interesse voor het

agrarisch bedrijf, of, bij voorkeur, M.A.S.-opleiding;
" punctueel en accuraat kunnen werken;
* leeftijd 22-25 jaar.

ue functie biedt uitstekende toekomstmogelijkheden. />^\)
Sollicitaties kunnen worden gericht aan mej. E. Peters ing. Cl \*^__S f*
SCHILS B.V. KALVERMELK
Postbus 435, 6130 AK Sittard ___]P____

lA Nolenslaan 121, Sittard *^^V^ 146771

k ,
Ujltherm b.v.

op korte termijn een
VERTEGENWOORDIGER

reist: - Ir» bezit van eigen auto
..- ervaring fn kunststof

/. ramenendeuren,

~ I bieden aan de juiste man een leuke job
t,eteen Interessante honorering,

tel. of schriftelijk
HBeekerstraat 2b

Landgraaf, tel. 045-326707

RSJS ORENSTEIN 4 KOPPEL - STESSEN B.V.|£__40 Grondverzetmachines ■ Transportmateriaal - Servicedienst

Snel groeiend servicebedrijf zoekt 2 energieke
medewerkers ter versterking van zijn team, te weten:

* MONTEUR (elektro)

* MONTEUR (hydro)
Functie-omschrijving:
- alle voorkomende werkzaamheden aan hydr.

graafmachines en heftruck etc.
Functie-eisen:
- MTS auto-elektronica c.g. MTS WTB of

gelijkwaardige opleiding;- ±5 jaar ervaring in vergelijkbare branche;
- goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Uw schriftelijke sollicitatie richten aan O & K -Stessen 8.V., Sourethweg 10, 6422 PC Heerlen, t.a.
v. dhr. W.F. Stessen. ,W786

5r l i$H Provincie
r 0 Limburg

De Hoofdgroep Verkeer,Waterstaat en Milieu is onder meer belast met werkzaamheden op
het gebiedvan het milieu.
De afdeling Milieu, die is samengesteld uit de bureaus Milieubeleid, Vergunningen,Lucht,

A geluiden externe veiligheid en Handhaving, heeft een coördinerendefacetmatige rol om
een geïntegreerd provinciaal milieubeleid gestalte te geven.
Bij het bureau Vergunningen van deze afdeling kunnen worden geplaatst

twee projectingenieurs
milieuvergunningen v/m
vac. no. V.89.05/06
functie-inhoud: salaris:- het mede voorbereiden, ontwikkelen en afhankelijkvan opleiding, leeftijd en ervaring

uitvoeren van het vergunningenbeleid; wordt voor beide functies een salaris gebo-- hetcoördineren van vergunningsproce- denvan maximaal / 6.107- per maand,
dures in het kadervan de Hinderwet, Wet .... , __
Luchtverontreiniging, Wet Geluidhinder sollicitatiesen inlichtingen:
en Afvalstoffenwet, alsmede het vorm- schriftelijke sollicitaties binnen 14dagente
geven van de vergunningsvoorschriften; [jchten aan het College van Gedeputeerde

- hetzelfstandig voeren van intern en ex- Staten en in te zenden aan de Directeur van
tem overleg en het verzorgen van de de Stafgroep Personeel en'Organisatie,
(technische) ondersteuning bij debehan- p°-dus 5700, 6202 MA Maastricht, onder
delingvan beroepszaken; vermelding van hetvacaturenummer opbrief

- hetevaluerenvan de inhoudvan vergun- en enveloppe.
ningsvoorschriften en van hetvergun- Vrouwelijke kandidaten, dieaan defunctie-
ningenbestand en waarnodig het mitie- eisen vo|doen/ worden uitgenodigd te solli-ren van revisievergunningen; citeren.- het bijhoudenvan c.g. onderzoekver- De mogelijkheid tot kinderopvang is aanwe-
richten naar de stand en techniek t.a.v. zj

_
de bestrijding van milieuverontreiniging.

Deze functies kunnen ook in deeltijd worden
functie-vereisten: uitgeoefend.- een voltooideacademische opleiding aan

een Technische Universiteit in een tech-, Nadere inlichtingen kunnen eventueel tele-
nologische richting (milieukunde/chemi- fonisch worden ingewonnenbij de heer
schetechnologie), danwei een HBO-op- drs. F.W.M. Span, hoofd van het bureau
leiding met een door ervaring verkregen Vergunningen, tel. 043-897708.
gelijkwaardigkennisniveau; _ ... .. _,- enige jarenervaring op het gebied van "" de laatste fase van de soll.c.tat.eprocedure
de milieu-vergunningverlening; «I een vertegenwoord.g.ng van de afdeling

- goede communicatieve eigenschappen gorden ingeschakeld, terwijl een psycholo-
en redactionele vaardigheid; 9'sch onderzoek tot deprocedure kan beho-

'4/8 - het vermogen om zowel zelfstandig als ren-
y ' in teamverband te functioneren.

Randstad m^kheeft volop 'Effil
kantoor
Telefoniste/receptioniste
Voor een groot internationaal bedrijf in Heerlen. Het
betreft vervangend werk voor in de vakantieperioden en ter
vervanging van ziekte. Het telefoontoestel heeft 14
binnenkomende en 7 uitgaande lijnen. U bent full-time
beschikbaar en u beheerst detalen Engels, Duits en Frans
(niet in geschrift). De mogelijkheid om ingewerkt te worden
isaanwezig. U stelt zich alleen voor dit bedrijf
beschikbaar als vaste oproepkracht. U bent ouder dan 30 jaar
en u heeft ervaring als telefoniste/receptioniste.
Representativiteit is een must.
Informatie bij Franci van Bladel, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Jongste bediende
U wilt zowel administratiefals huishoudelijk werk doen.
Administratief zal dat voornamelijk copieerwerk zijn,
huishoudelijk zal hetvoornamelijk kantinewerk zijn. U bent
16 of 17 jaar en representatief. Het werk is voor lange
tijd.
Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

industrie
Confectietekenaar en uitsnijden
Hetwerk is lange tijd. U heeft ruime ervaring als
intekenaar en uitsnijder. U wilt full-time werken.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Modinette/naaister
U heeft een opleiding LHNO naaldvakken of gelijkwaardig en
enige ervaring. U wilt voor lange tijd aan de slag en bent
full-time beschikbaar. Binnen het bedrijf heerst een
uitstekende werksfeer.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Winkeldame
U wilt in een warenhuis op de mode-afdeling werken. U bent
18-20 jaar en heeft kassa-ervaring.
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

techniek
Technisch tekenaar
Voor diverse bedrijven in Heerlen en omstreken. Als u uw
MTS-dipolma Energietechniek of Werktuigbouw heeft behaald
en u heeft enige tekenervaring, dan kunnen wij u bij diverse
opdrachtgevers plaatsen. De duur van de werkzaamheden
varieert van 4 weken tot een aantal maanden.
Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Houtbewerker
Voor een houthandel in Hoensbroek zoeken wij een
houtbewerker metLTS of CW-opleiding houtbewerking.
Leeftijd: 20-25 jaar. Er bestaat een mogelijkheid tot het
volgen van een opleiding tot vierzijdig schaver.
Informatie bij Marlie Diederen, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Vaklieden
In Heerlen en omgeving hebben wij verschillende vacatures
voor bankwerkers en lassers. Werktijden variëren van 40 uur
per week tot part-time werktijden.
Informatie bij Claudia Peters, tel. 045-71 85 15.
Heerlen, Akerstraat 26.
Natuurlijk zijn mannen èn vrouwen welkom.

■v randstad uitzendbureau____________________________________________________________________
"gezocht"

Wij zoeken per direct

Werkzaamheden: het bedienen van diverse machines, hetgeen u
zal worden aangeleerd. U dient bereid te zijn om in een

ploegensysteem te werken. Wij zoeken doorzetters (mannen en
vrouwen) op LBO/MAVO-niveau. Wij bieden een interessante baan

met toekomstperspectief. Voor informatie en sollicitatie kunt u
zich wenden tot Harm Wiertz.

__KESER
uitzend-kracht

■ Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045-463700 ■,

tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

gemotiveerde
produktie-
medewerk(st)ers
in het bezit van een LBO- of MBO-
diploma. De werkzaamheden gaan
langeretijd duren en geschieden in
2- of 3-ploegendienst bij een bedrijf
in de omgeving van Bom. Vervoer
wordt voorde 2-ploegendienstgere-
geld. Wij bieden u een baan met
goede toekomstmogelijkheden,
ploegentoeslag, vakantiegeld en
een goede salariëring.

Vraag vrijblijvend meer informatie
over bovenstaande vacatures bij
een van onze vestigingen bij u in de
buurt:

Sittard, Rosmolenstraat 4.
tel. 04490-14222.Karin Poelman of
Mariëlle Schutgens.
Heerlen, Op de Nobel 1.
tel. 045-718366. Wilma Smaling.
Maastricht, Hoenderstaat 3.
tel. 043-210551. Hanny van der
Kragt.
Roermond, Wilhelminaplein 10,
tel. 04750-33649. Yvonne Rama-
kers of Ank Manders.

i.— ______V

ONDERHOUDSMONTEURS M/V
MORA B.V. te Maastricht is een

jong en dynamisch bedrijf met meer dan
390 medewerkers en een jaaromzet van ruim
90 miljoen gulden.

Eén varï de topfabrikanten van
diepvriessnacks in Nederland. Het totale
assortiment bestaat uit 60 verschillende
produkten. Voortdurend worden nieuwe
produkten ontwikkeld ter versterking van de
tot nu toe verworven marktpositie in binnen-
en buitenland. Om een konstante kwaliteit te
kunnen waarborgen investeert MORA niet
alleen in produkten en markten maar ook en
vooral in goed personeel.

VOOR EEN VAN ONZE PRODUKTIE UNITS
wensen wij in kontakt te treden met
kandidaten voor de funktie van
ONDERHOUDSMONTEUR

De onderhoudsmonteur heeft als
voornaamste taken:
- hetverrichten van periodiek en preventief

onderhoud aan produktie-installaties zowel
mechanisch als electrisch;

- het op efficiënte wijze opheffen van
storingen aan produktie-installaties;- het verrichten van algemene werkzaamheden
op technisch gebied (bankwerken, lassen
etc).

Funktie-eisen:
- een middelbare opleiding op het gebied van

electrotechniek aangevuld met enige kennis
van werktuigbouwkunde;- ervaring als onderhoudsmonteur op
disciplines electrotechniek. werktuigbouw-
kunde, pneumatiek/hydrauliek. bij voorkeur
opgedaan in de levensmiddelen-of proces-
industrie;

- werken in een 3-ploegendienstrooster.- bereidheid tot het volgen van cursussen.
Bent u geïnteresseerd in bovenstaande

funktie, dan kunt u voor nadere informatie
telefonisch kontakt opnemen met de heer

H. Jacobs/chef Afdeling Technische Dienst
toestel 234 Unit Hal 111.

Schriftelijke sollicitatieste richten aan:
Mevr. B. van der Mark/Afdeling Personeels-
zaken.

VOOR DE AFDELING CENTRALE
TECHNISCHE DIENST wensen wij in kontakt
te treden met kandidaten voor de funktie van'
ONDERHOUDSMONTEUR

De onderhoudsmonteur heeft als
voornaamste taken:- hetverrichten van onderhoud aan electrische

en werktuigbouwkundige installaties;
- onderhoud aan gebouwen.

Funktie-eisen:- een middelbare opleiding op het gebied van
de electrotechniek en/of werktuigbouw-
kunde;

- ervaring als onderhoudsmonteurmet
betrekking tot electrotechnische en werk-
tuigbouwkundige disciplines;

- bekendheid met koelinstallaties is een pré;
- rijbewijs B.E;
- afstand tot bedrijf maximaal 40 kilometer;
- werken in een dagdienstrooster in combina-
tie met wachtdienst. (Bereidheid tot werken
in een ploegendienstrooster.).

Bent u geïnteresserd in bovenstaande
funktie, dan kunt u voor nadere informatie
telefonisch kontakt opnemen met de heer
Ruud Meys/Chef Afdeling Centrale Technische
Dienst toestel 234.

Schriftelijke sollicitatieste richten aan
de heerR. Smeets/Afdeling Personeelszaken.

[§f mora
Fregatweg 53.6222 NZ Maastricht.

iW ♦ . ACADEMISCHUN/ ZIEKENHUIS*W MAASTRICHT

De Instrumentele Dienst heeft als primairetaak het optimaal
en veilig doenfunctioneren van medische apparatuur (Instru-
mentatie) binnen hetziekenhuis. Binnen de dienst houdt een
multi-disciplinair samengestelde Staf zich in toenemende
mate bezig met de ontwikkeling van veelal unieke Instrumen-
tatie.
Binnen deze afdeling bestaat daarom op korte termijn plaat-
singsmogelijkheid voor een:

HTS/TH-ingenieur m/v
als stafmedewerker Instrumentele Dienst

Vacaturenummer 078/4

Taken: het ontwerpen en (laten) realiseren van Instrumenta-
tie; het samenstellen van computerconfiguraties tot unieke
Instrumentatie; evalueren en optimaliseren van bestaande
systemen.

Vereisten: een voltooide HTS-opleiding richting Technische
Computerkundebij voorkeur met ervaring; of een voltooide
TH-E opleiding met aantoonbarebelangstelling voor medi-
sche technologie; kennis van: interfaces, data-acquisitie,
moderneoperating-systems en affiniteit met mathematische
(signaal) analyse. Ervaring in het programmeren in C strekt tot
aanbeveling.

Salaris: in deloopvan deselectieprocedure zal dekandidaat
een salarisaanbodworden gedaan dat in overeenstemming
is met opleidingen ervaring van dekandidaat en het niveau
van defunctie.

Inlichtingen:kunnen worden ingewonnenbij de heer
G. Schrouff, Stafmedewerker Instrumentele Dienst,
telefoon 043-862979, of bij de heer P. Le Bron de Vexela,
Personeelconsulent, telefoon 043-862022.

Bij de afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie bestaat er in
verband met vervanging opkorte termijn plaatsingsmogelijk-
heid voor een

mondhygiënistm/v
Vacaturenummer 89.052/6

Het betreft een functie met een deeltijdpercentagevan
52,63% t.w. gemiddeld 20 uurper week.

Naast de behandelingvan patiënten met kaakchirurgische
afwijkingen heeft de afdeling als bijzonder werkterrein de be-
handelingvan cardio-chirurgische en oncologischepatiënten
en patiënten dieeen niertransplantatie moeten ondergaan.

Taken: het preventief/curatief behandelen van klinische en
poliklinischepatiënten met pathologische afwijkingen in de
mond; het in staaten bereid zijn lessen aan verpleegkundigen
in opleidingte verzorgen in zijn/haar vakgebied.

Vereisten: opleidingtot mondhygiënist(e); ervaring in ge-
noemdetaken strekt tot aanbeveling;paradontologie-A strekt
tot aanbeveling; goede contactueleeigenschappen. Dege-
nen die de opleiding opkorte termijn afronden, kunnen even-
eens solliciteren.

Salaris: afhankelijk van ervaring, maximaal fl. 3.284,— bruto
permaand, zijnde schaal 806, BBRA '84-salarisschalen, bij
een fulltime dienstverband.

Inlichtingen:kunnen worden ingewonnenbij
drs.R. Koopmans, kaakchirurg, telefoon 043-862803 of bij
mevrouw mr. M. Rieu-Roosen, personeelconsulente,
telefoon 043-862013.

Binnen de Operatieve Dienst/Recovery bestaat plaatsings-
mogelijkheidvoor een

verpleegkundige m/v
Vacaturenummer 11/7

Taken: het verplegen en verzorgen van post-operatieve pa-
tiënten.

Vereisten: diplomaziekenverpleging A of HBO-V; diploma
Intensive Care-opleiding.

Salaris: afhankelijkvan opleidingen ervaring, maximaal
fl. 3.616,-- bruto per maand, conform schaal 807 BBRA '84.

Inlichtingen: kunnen worden ingewonnenbij de heer
R. Brouns, Hoofd Recovery, telefoon 043-862825, of bi]
mevrouw M. Mesman, Hoofd Operatieve Dienst,
telefoon 043-866666, sein 1240.

herhaalde oproep

Bij de Dienst Administratie en Bedrijfseconomie waar mo-
menteel ca. 60 medewerkers werkzaam zijn, onderverdeel^
naar de afdelingen Bedrijfseconomie. Boekhouding, Bud-
gettering, Centrale Inning, Financiële Patiëntenadministratie
en Secretariaat, bestaatbij deafdeling Boekhouding opkorte
termijn plaatsingsmogelijkheid voor een

medewerker
codering m/v
Vacaturenummer 173/5

Taken: coderen van inkoopfacturen, alsmede dagboeken;
controle inleesverslagen grootboek; analyseren en afwikke-
len saldi tussenrekeningen; bewaken vaste verrekenprijzen
magazijnadministratie; periodieke controle voorraadadmini-
stratie.

Vereisten: MEAO-BA of MBA-opleiding; zelfstandig pro-
bleemgerichtkunnen functioneren; ervaring binnen een
soortgelijke functie is vereist.

Diegenen diereeds een afwijzing hebben ontvangennaar
aanleiding van onze advertentie in december jl.,behoeven
niet opnieuv» tereageren!

Salaris: afhankelijk van opleidingen ervaring, maximaal
fl. 2.972,-- bruto permaand, conform schaal 805BBRA '84.

Inlichtingen: kunnen worden ingewonnenbij de heer
J.Timmermans, Hoofd Boekhouding, telefoon 043-862782,
of bij de heerW. Linssen, Personeelconsulent, telefoon
043-862015.

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht verricht op de
eerste plaats taken op het gebied van de patiëntenzorg,
en staatdaarnaast ten dienste van 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 deze procedure. 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
Personeelen Organisatievan hetAcademisch Ziekenhuis
Maastricht, postbus 1918,6201 BK Maastricht

foburgs Dagblad



BRUSSEL/GENT - In België begint men zo
langzamerhand eenreputatie op te bouwen die verder

reikt dan patates frietes en trapistenbier. Het
expositiebeleid heeft zich de laatste jaren bij onze
Zuidwester buren nl. zodanig ontwikkeld, dat in
Nederland met verbazing en zeker ook met enige

afgunst gekeken wordt naar de grote internationale
tentoonstellingen, die er met de regelmaat van de

klok gehouden worden. De Koninklijke Musea voor
Kunst en Geschiedenis hebben wat dat betreft een

naam hoog te houden; denk maar aan de fascinerende
expositie over de Azteken en de Chinese

ontdekkingen, die daar in voorgaande jaren te zien
waren. De Belgen slagen er wonderwel in exposities

uit de elitaire sfeer te halen en er all-round
evenementen van te maken, waar duizenden mensen
op af komen. Door deze toeloop van de grote massa

groeit de interesse van het bedrijfsleven voor de
expositie als mogelijk kunstsponsoringsproject.

Ondernemingen gaan in een 'cultural engineering'
een samenwerking aan met musea, die zich als

creatieve ondernemers steeds meer los kunnen maken
van overheidssubsidies. Momenteel lopen in België

twee exposities, die geheel volgens deze nieuwe
aanpak werden opgezet: in de Koninklijke Musea in

Brussel is tot en met 14 mei de tentoonstelling 'Indus.
Oude culturen in Pakistan' te zien, het Floraliapalies

in Gent is tot en met 21 mei omgetoverd in een
denkbeeldige internationale stad, waarin 150
fragmenten uit wereldfilms worden getoond:

Cités-Cinés.

# Een gezellig
Vlaams
dorpspleintje met
stamineeke,
rustplaats in
Cités-Cinés.

Exposities in België gericht op het grote publiek

Brussel en Gent in teken van
en

de Indus

# Beeldje in gebakken aarde van een vrouw met kind, ca 2800-2500
v r

" Drie vrouwenbeeldjes in gebakken aarde, ca 3000 v.C.

maar de laatste vijftien jaarzijn
Franse archeologen erin geslaagd
de evolutie van deze eerste
Pakistaanse culturen en de
ontwikkeling van de buitengewone
beschaving van Harappa aan te
tonen.
Dank zij de tentoonstelling 'Indus.
Oude culturen in Pakistan' kunnen
Westeuropese bezoekers de
kenmerken ontdekken van het
dagelijks leven van deze volkeren
uit het achtste tot het tweede
millenium. Zij leren hun
begrafenisgewoonten kennen, hun
geleidelijke beheersing van de
pottenbakkersdraaischijf en de
kwaliteit van hun keramiekkunst.
En dit aan de hand van voorwerpen
uit terracotta, schelpen, steen,
brons, goud en audiovisuele
middelen: zo worden de roosters
van de elkaar rechthoekig
kruisende straten van de ouroude
steden geïllustreerd aan de hand
van foto's en plattegronden. Sinds
1979 hebben specialisten van de
Akense Hogeschool voor
Architectuur een systematisch
geordende documentatie aangelegd
over de gehele archeologische
vindplaats Mohenjo-daro en over
alle aspecten van het leven aldaar in
het derde en tweede millennium.
Daarnaast werd een groot aantal
geëxposeerde voorwerpen
uitgeleend door de musea van
Mohenjo-Daro, Karachi en
Harappa.

Miniaturen
Er zijn prachtige voorwerpen bij,
soms niet groter dan 15 centimeter:
miniaturen, zegels, amuletten, heel
fijn en vol met afbeeldingen en nog
niet ontcijferde schrifttekens;

dierenbeeldjes, waarschijnlijk
speelgoed of rituele voorwerpen;
ook vrouwenbeelden - symbolen
van vruchtbaarheid - en vele
gebruiksvoorwerpen. Niet zelden
schitterend uitgevoerd in goud,
albast en brons.
Er is echter nog iets bijzonders met
deze expositie. De resten van de
5000 jaaroude stad Mohenjo-daro
■worden door milieufactoren
bedreigd: het stijgende grondwater
en de verzilting tasten de ruïne aan,
waardoor een groot cultureel
erfgoed verloren dreigt te gaan. Om
die reden heeft de UNESCO de
oude stad op de lijst 'Erfgoed van
de beschaving' gezet, naast o.a. de
Akropolis te Athene, de Chinese
Muur, de Inca-ruïne Machu Picchu
en de Egyptische pyramides. Een
bezoek aan de expositie levert een
rechtstreekse bijdrage tot de
redding van Mohenjo-daro: 20 %
van de opbrengst gaat naar het
UNESCO-fonds.

De expositie 'Indus. Oude culturen
in Pakistan' is dagelijks van 10.00
tot 17.00 uur te bezichtigen tot 14
mei, woensdag tot 22.00 uur,
maandag gesloten.

Filmstad
In het Gentse Floraliapaleis stapt de
bezoeker letterlijk en figuurlijk de
filmwereld binnen: gewapend met
koptelefoon, die bij elk decor via
infraroodstralen het geluid zal
opvangen, moet hij zich een weg
banen door een groot, in reepjes
gesneden filmscherm waarop de
'Man met de camera' van Vertov
wordt geprojecteerd. Hij treedt
binnen in een bizarre wereld van
schijn en bedrog, van werkelijkheid

en verbeelding; een stad,
opgebouwd door decorbouwers en
vervaardigd van hout, karton,
stucwerk en plastic, nabouwselsvan
filmsteden als Parijs, New Vork,
Rome en Berlijn: stukjes steden uit
films, waarin stukjes film uit steden
worden gepresenteerd, goed voor
drie uur vertier. Deze immense
expositie, die in de Parijse Grande
Halle ruim 400.000 toeschouwers
trok, moet ook in Gent, waar ze tot
21 mei te zien is, records breken.
Daarna verhuist het hele toestand
naar o.a. Tokio en Montreal.
Cités-Cinés biedt in het immense
Gentse Floraliapaleis, een
oorsponkelijk spoorwegstation, een
spektakulair kijkje achter het
filmscherm. In de diverse
stadswijken worden fragmenten uit
legendarische films getoond zoals la
Dolce Vita, Roma, Metropolis of
West Side Story. Van een parking >ergens in New Vork kan de
bezoeker via een heuse metrotunnel
over de daken van Parijs een
piepklein zolderkamertje
binnengaan. Ik moet zeggen: het is
een bijzondere ervaring op het dak
van een of ander etablissement in
het Quartier Latin Truffauts 'Les
400 Coups' te bekijken of René
Clairs 'Sous les toits de Paris. En
ook het bekijken van 'Die
Blechtrommel' van Schlöndorf of >
'Shoulder Arms' van Charles
Chaplin heeft iets bijzonders te
midden van gehavende
betonblokken van een verwoeste
stad.

Een wandeling door de straten van
de Gentse filmstad is een
overrompelende bezigheid. Je voelt
je een wereldreiziger en een
bioscoopganger tegelijkertijd, maar
ook een deelnemer aan een

door ,^^^^^l
M_____V

excursie, die nu eindelijk- op de set- de gelegenheidkrijgt de decors
van de hem zo bekende films mét
eigen ogen te aanschouwenen en ze
aan te raken; soms verkerend op
een grote New Yorkse avenue, dan
weer op een intiem Vlaams
stadspleintje met een gezellig
stamineeke. Het kan allemaal op
Cités Cinés, als U er tenminste de
gelegenheidtoe krijgt. Want de
expositie heeft minimaal 250.000
bezoekers nodig om uit de
onkosten te komen. En of je nu
werkelijk de typische sfeer van de
verlaten Parijse ondergrondse kunt
proeven met duwende en trekkende
mensen om je heen waag ik toch
echt te betwijfelen. Je kunt je dan
het beste terugtrekken in The

Diner, de Amerikaanse
jaren-vijftig junkfood-bar, te j|
vinden naast de Rialto-bioscoopl
42nd Street. Of een pilsje gaan J
pakken in staminee 't KelderkeJhet Vlaams pleintje waar films n
Belgische makelij worden
vertoond, dan wel in caf'e Luifl'l
of het Berliner Café.

Cités-Cinés is dagelijks geopenJjj
van 11.00 tot 19.00 uur, woens<~|
vrijdag en zaterdag van 11.00 t 0
21.00 uur. De toegangsprijs v°°'a
volwassenen bedraagt 350 BF, ;\,
kinderen tot 12 jaar 125 BF.
de bezoekers uit Nederland zijo
voordelige trein- en
toegangsbiljetten te koop. Voo",
mee informatie: 09-32-91/2189*5-

" De zogenaamde 'priester-koning, buste in steatiet, Mohenjo-
ca 2000 v.C.
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Onze kennis van Pakistan reikt over
het algemeen niet veel verder dan
dat men er aardig met een
hockeystick overweg kan en dat
men zich geregeld in de haren zit
met buurland India. Van het feit dat
naast de Nijlvallei en de vlakte van
de Tigris en de Eufraat ook het
stroomgebiedvan de Indus als
bakermat van de oude
beschavingen kan worden
beschouwd, is men in het Westen
minder op de hoogte. Aan deze
stiefmoederlijke behandeling van
de derde wieg van onze bechaving
proberen de Brusselse Koninklijke
Musea iets te doen door middel van
een bijzonder interessante
tentoonstelling, dieaan de handvan
350 archeologische voorwerpen de

vergeten steden aan de oevers van
de Bolan en de Indus onder de
aandacht brengt.

Mysterieus
350 Kleinoden, die aantonen, dat
Pakistan tot de vroegste centra van
menselijke beschaving gerekend
moet worden. Pas in de jaren
twintig van deze eeuw maakten dat
de eerste opgravingen duidelijk: in
1921 werden de resten van Harappa
blootgelegd, een jaar later gevolgd
door een oude Boedhistische site te
Mohenjo-daro (de 'dodenstad') op
ongeveer 600 km daarvandaan. De
oorsprong van deze zo hoge
beschaving aan de oevers van de
Indus bleef lange tijd mysterieus,



en op een later tijdstip de centrale unit te
kopen.

Alf bv in Utrecht is aan deze vraag tege-
moet gekomen en introduceert twee stan-
daardmontagepakketten. Door zelfwerk-
zaamheid wordt bespaard op de aanleg-
kosten waardoor het systeem praktischvoor elke beurs betaalbaar wordt. Boven-
dien kan de investering gespreid worden
door eerst het buissysteem aan te leggen

Het systeem bestaat uit drie componenten
t.w. het montagepakket, de centrale unit

Voor meer informatie en advies van zowel
dhz'er als winkeliers: ALF BV in Utrecht,« 030-895344

Uniek milieu-initiatief toonaangevend fabrikant
Nieuw systeem recycling
kunststof tuinmeubelen

ler de naam 'Recycologie' start in Nederland een uniek ini-
-6fvoor derecycling van kunststof tuinmeubelen. 'Recyco-
e staat voor: recycling in dienst van de ecologie.

" Links het spoelcentrum, in het midden de carrousel met centrale besturing, koel- en opberg-functies en rechts het kookcentrum.

Geesteskind ontwerper Frank de Blok
'Keuken van de toekomst'
sociaal ontmoetingspuntVignet

probleem, dat door de gigantische
aantallen tuinmeubelen kan ont-
staan, meent hij de oplossing daar-
van te hebben gevonden in een
grootscheeps 'recycologie'-plan.

[.gelopen drie jaarzijn alleen all ederland zon 7 a 8 miljoen
ü'stof stoelen verkocht. En die* groeit jaarlijks met zon drieJ 8" stuks met een gemiddeldeL^duur van 5 tot 10 jaar. Vol-

r directeur Frans Hartman van
l?elijknamige bedrijf, is kunst-
J^t ideale materiaal voor bui-

Het heeft slechts éénn-: het is zó weerbestendig, dat
!^et afval ervan niet of nauwe-
f 1de natuur wordt afgebroken.

de fabrikant zich sterk ver-
°ordelijk voelt voor het milieu-

en een rookoven. Boven kookplaat
en naast de friteuse is de afzuiging
aangebracht.

Het tafeldeel kan eventueel elders
geplaatst worden waardoor een
hoekkeuken resteert met een even-
wichtige sfeer, zonder verstoring
door zakelijke keukenfuncties.

Accentuering
Verdergaande individualisering,
meer vrije tijd, meer financiële mid-
delen en een verfijnde smaakont-
wikkeling vragen om een keuken,
dienaar eigen smaak is in terichten.

In deze 'Keuken van de Toekomst'
is ruimte gelaten om aan deze
trends tegemoet te komen en een
eigen kleuraccent aan te brengen.

Gekookt wordt op een glaskerami-
sche kookplaat met geïntegreerde
friteuse en daaronder is een multi-
functionele oven (magnetron, hete-
lucht, conventioneel systeem en
grill) geplaatst. Naast deoven en bo-
ven elkaar geplaatst een stoomoven

De Almat RATIO, keuken van de
toekomst, is het geesteskind van in-
dustrieel ontwerper Frank de Blok
uit Baarn. Begin 1987 ontmoette hij
Evert Kers, fabrikant van Almat
keukens. Beider interesse voor het
definiëren van de ideale keuken
leidde tot een vruchtbare samen-
werking. Ideeën werden op papier
gezet om in een voorlopig model
weer te geven. Voor verdere ontwik-
keling en realisatie van dit model
werd ATAG in het project betrok-
ken.
Zo op het eerste gezicht dus: alle-
maal toekomstmuziek en onbetaal-
baar voor de doorsnee consument.

Aan weerszijden van deze as*bevin-
den zich twee of drie werkbladen
met een werkhoogte van 920 mm
voor het snijden, hakken of deegrol-
len. Een spoelgedeelte met een
doordachte werkhoogte van 960
mm. Het kookcentrum is, rekening
houdend met de hoogte van de di-
verse te gebruiken pannen, slechts
880 mm hoog.

Welke vragen moeten beantwoord
worden bij het ontwerpen en ont-
wikkelen van de ideale keuken? Het
fascinerende resultaat van twee jaar
discussie en ontwerpen was on-
langs te zien op de Internationale
Bouwbeurs in Utrecht. De definitie-
ve plaats van dezekeuken is in het
'Huis van de Toekomst', dat medio
1989 in het Noordbrabantse Rosma-
len wordt geopend.

tv-scherm voor het visualiseren van
receptuur en de computer waarmee
alle keukenfuncties centraal be-
stuurd worden.

Een groot aantal speciaalzaken, wa-
renhuizen, tuincentra en andere
verkooppunten van tuinmeubilair
zijn vanaf 1 maart as. aan een spe-
ciaal 'Hartman-Groen-vignet' her-
kenbaar als 'depot', voor het inleve-
ren van oude of te vervangen (Hart-
man) tuinmeubelen.
Na verzameling wordt dit meubilair
in de speciaal voor dit doel ontwor-
pen en geïnstalleerde recycling-in-
stallaties herverwerkt tot voor pro-
duktie bruikbare kunststoffen.
Het systeem wordt gedragen door
de bereidheid van het bedrijf de
technische know-how te investeren
in dit kringloopproces en' door een-
drachtige samenwerking van het
netwerk van verkooppunten bij te
dragen aan verbetering van het mi-
lieu.

Voorlopig geldt het systeem nog al-
leenvoor de eigen produkten omdat
daarvan het exacte fabrikageproces
bekend is en dat daardoor voor her-
gebruik geschikt gemaakt kan wor-
den.
Voor de consument geldt overigens
bij inlevering geen enkele aankoop-
verplichting van nieuwe artikelen.
Met dit initiatief start het bedrijf'
niet alleen in eigen land, maar ook
in de ons omringende landen, met
het adequaat opruimen van het
kunststof 'afval. Volgens prof.dr.ir.
H.H.van den Kroonenberg, alge-
meen directeur Energieonderzoek
Centrum Nedereland (ECN) en
hoogleraar aan de universiteit
Twente is het recyclen van materia-
len nauwelijks milieubelastend en
is het aanzienlijk minder energie-
verslindend dan het aanmaken van
nieuw materiaal uit grondstoffen.

Voor professional en amateur

Verplaatsbare
mini-tennisbaan

Is een keuken bijvoorbeeld een
geordende verzameling hulpmidde-
len, materialen en grondstoffen
voor het voorbereiden van de dage-
lijkse maaltijden? Of is en blijft het
ook een sociaal ontmoetingspunt?
Deze en nog talloze andere vragen
werden beantwoord en verwerkt zo-
dat er een concept ontstond waarbij
de mens en leefgewoonten centraal
staan.

Centraal

en evntueel weer afbreken van de
baan in een tijdsbetek van enkele
uren kan plaatsvinden. De omhei-
ningen de palen waartussen het net
wordt gespannen zijn aan het
grondvlak bevestigd.

Het basisidee is volgens de ontwer-
pers zelfs binnen een ruimtemaat
van 210x270 cm realiseerbaar, afge-
zien van het prijskaartje dan wel.

Dakbedekking soepel
als kledingstof

Op de onlangs in Utrecht ge-
houden Internationale Bouw-
beurs, een traditioneel techni-
schevakbeurs, vond een onge-
bruikelijke presentatie plaats.

Door een achttal mannequins werd
een wervelende modeshow ge-
bracht van kleding, waarbij dakbe-
dekkingsmateriaal tot 'Haute Cou-
(ver)ture' werd getransformeerd.

Om de vormgevingstechnische mo-
gelijkheden van Wédéflex zachte
dakbedekking tot in het extreme te
tonen, werd dit materiaal gebruikt
voor een ultramoderne vormgeving

van pantalons, blouses, robes, bus
tiers enzv.

Toepassing
Dit modespektakel vond plaats bin
nen een entourage, waarbij het tota
le en veelsoortige aanbod van zach
te dakbedekking op veelvormige ei
veelkleurige wijze werd getoond.

Het materiaal is toe te passen bi
platte, hellende of gebogen dakei
en overgangen naar gevels. Het be
zit hoogwaardige eigenschappei
van ekonomische, duurzame én on
derhoudsvrije aard.
Aparte vormen en kleurgebruil

" Mode in dakbedekking, een
'Spectacle de variétés'.

De Franse onderneming TENKIT
brengt een mini-tennisbaan op de
markt, waarvoor slechts een geëga-
liseerd grondvlak nodig is. Het com-
pleet geleverde pakket bestaat uit
36 in een stalen frame gemonteerde
veerkrachtige grondpalen, de lij-
nen, het net, de omheining, de rac-
kets en de ballen.

Door deze wijze van vastzetten be-
hoeven geen gaten te worden ge-
boord in de grond of met speciale
lijnen te worden gewerkt.Verharden van het grondoppervlak

is overbodig waardoor het plaatsen

Centraal staat een grote carrousel
waarin alle koelfuncties en belang-
rijke opbergfuncties draaibaar zijn
ondergebracht. Daarboven vakken
met keldertemperatuur voor het op-
bergen van groenten, fruit en derge-
lijke. In deze spil bevindt zich een " Enkel-, dubbel- of gemengd

dubbelspel voor zowel profes-
sional als amateur.

Omdat de baan langzaam en flexi-
bel is, een stroef oppervlak heeft en
door het gebruik van de speciale
rackets en lagedruk-ballen lijkt het
alsof er op een standaard tennisveld "
wordt gespeeld.
Eigenschappen waardoor de baan
wordt aanbevolen voor onderricht
en training.
De geringe afmetingen van het veld
bieden nog een aantal voordelen.
Ballen kunnen sneller opgehaald,
worden en wisselen van baan gaat
gemakkelijker. Eigenschappen
waardoor een beginneling minder
snel moe wordt en meer plezier in
het spel krijgt.
Ook professionals weten de mini-
baan te waarderen omdat alle stan-
daardtechnieken van tennis zijn toe
te passen en de krachtsverhoudin-
gen gelijk blijven.
Door de ingebouwde waterafvoer is
.de baan nagenoeg onmiddellijk na
een fikse plensbui weer te gebrui-
ken.
Voor informatie: Stichting Fran-
tech, Bureau Informatie Franse
Technologie, © 020-254736.

Waardering

dezebaan ideaal is aan te brengen in
tuinen van vakantiehuizen, op
speelweides en bij hotels. Met name
op die plaatsen waar een normale
tennisbaan van 650 m 2niet ge-
plaatst kan worden.

De afmetingen van het speelveld
zijn 9xlB meter (162 m2) waardoor

kunnen in de toekomst - met be-
houd van bovengenoemde eigen-
schappen - een extra dimensie ge-
ven aan woning- en utiliteitsbouw.
Kontaktpersoon voor dit onderdeel
van Wand- & Dakprodukten BV in
's-Hertogenbosch is: L.B. Benedict,« 073-131040.

Stijgende omzet
detailhandel

woninginrichting

L °f-dr.ir. Van den Kroon-
f/.r 9: „Dit recycling-initia-
L°°nt aan dat optimale re-

■:■" "9 van kunststof mogelijk

Voordeuren, tuindeuren
''"(.deuren, vouwdeuren

■h elke maat en houtsoort.Ook compleet afgehangen.

" Voordeurluifels in div.
modellen in voorraad.

GEURTEN
Hoensbroek
Hornmerterweg 27, 045-212531

v s Maandags gesloten U72^

Cr~"°e' 'n de Part'cunere beste-
iW^?n aan artikelen voor wo-
itw glr>richting, die in het tweede
l>e artaal van 1988 een plotselin-
Vert

en onverklaarbare inzinking
dea°onde, heeft zich in het der-en vierde kwartaal hersteld.
tL detailhandel woninginrich-
C kon 1988 daardoor afsluiten
bf0 een omzetstijging van 1,6
fijjeffnt vergeleken met 1987, zok. net Centraal Bureau voortj^Pgmrichtings- en Meubile-

ësbedrijven bekendgemaakt.

Sï>nl?oVer de begin 1988 Uit§e"
°m? * Proënose var» 3 procent
ke i.-?tsl;iJging betekent de wer-
.MKe ontwikkeling een lichte

De vraag naar betere kwaliteit
(hoger assortimentsniveau) heeft
zich evenals voorgaande jaren
gunstiger ontwikkeld dan de
vraag naar kwalitatief mindere
woninginrichtingsartikelen.

Voor de stadszaak speelt nog
steeds een belangrijke rol het fe-
nomeen meubelboulevards.

Woningtextiel is een minder mo-
de- en trendgevoelig artikel dan
meubelen. Dat is wellicht de re-
den dat deze tak in 1988 enigetol
heeft moeten betalen voor de
duidelijke inhaalvraag van de af-
gelopen jaren.

te houden t.w.: de woningtextiel-
speciaalzaak en de zogenaamde
'stadszaak'.

teleurstelling.
Voor 1989 wordt een omzetgroei
van 2,5 procent verwacht. Deze
prognose van ondernemerszijde
weerspiegelt het vertrouwen dat
in de binnenlandse economische
ontwikkeling wordt gesteld.

Binnen de detailhandel woning-
inrichting hebben twee segmen-
ten duidelijk moeite de gemid-
delde branche-ontwikkeling bij

Limburgs WOONBLAD Mini-game
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ledere Nederlander die een beetje handig
's kan ook in een bestaande woning een
centraal stofzuig systeem monteren. Van-
Uit de dhz-markt ontstond de laatste jaren

steeds grotere vraag naar een systeem
voor zelfinbouw.

Zelfbouwpakket
voor centraal

stofzuigsysteem

en de zuigset.

Het buissysteem is vervaardigd van slag-
vast en minder statisch pvc in de kleur
blauw. De koppelingen zijn doorzichtig
en zodanig ontworpen dat de overgang
van buis naar bocht niet voelbaar is, waar-
door de luchtstroom geen enkele hinder
van deze verbinding ondervindt. Door de
grotere doorstroomopening van de buis is
de kans op verstoppingen in dit systeem
vrijwel uitgesloten.



SITTARD, Halders
halfvrijst. woonh. rt
garage, inh. 680 K
ren geïsol., deels
glas, deels roll. Ind
ders, ruime entree.
Bx4 m. keuken, 3
badk. m. ligb. va'
naar zolder m. 4e s
ruimte en bergin<

’ 195.000,-k.k. Mr
lis Brorens, mak.
teur o.g. Oranjela
Geleen. 04490-50 J

Hypothefi
Central*

Voor ambtenaren e
re beroepen. Re<
5,7% Spaarhyp. va
Ook hypotheken t(
e.w., tel. 077-5197 J
Dringend gezocht<HUIS tot ’200.»
Brunssum of direktj
ving. Tel. 045-271»
sen 19.00 en 21.00

Te k. te BRUNSSUM, 3e
Spoordwarsstraat 2: ouder
halfvrijst., goed onderhou-
den woonhuis met tuin en
garage. Ind.: voorkamer,
open keuken, achterka-
mer; 1e verd.: 3 slaapka-
mers, douche; zolverd.
Woning is geïsoleerd, dub-
bel glas benedenverd.
Vr.pr. ’llB.OOO,- k.k. Inl.
BAC, Heerenweg 316A,
Heerlen, 045-210101, van
ma. t/m vr.
Tussenligg. HUIS te k. 3
slpks., ligbad, 2e w.c, was-
tafel, zolder, L-woonk.
9.00x5.00, tuin 15 m.,
mog. v. garage. Pr.
’126.000- k.k. Bosberg-
Kerkrade, tel. 045-462301.
NUTH: geschakelt woon-
huis met patio en garage,
nieuwe keuken, doorzon-
woonkamer, 4 slpk. en
badk. met ligbad, vr.pr.
’159.000,- kk. Mak.kant.
Rob Dassen b.v. Tel.
04490-78431.

Gaat u kopen, bouwen of vernieuwen? Neem dan Bern.
Buro SILVERTANT in vertrouwen. Gratis bouwkundige
advies bij totstandkoming van hypotheken, financierin-
gen en/of verzekeringen. Ook liggen de bromfiets-
plaatjesvoor u klaar. Tel. 045-311286.
Te k. WINKELPAND op
A-stand, 200 m2, met bo-
yenwoning, middelgrote
plaats in Z.-Limb. Br. o. no.
HK7O4, LD, Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.

Geleen te k. schitterend
APPARTEMENT geh. op-
geknapt moderne nw. witte
keuken, 1 sle etage, tel.:
na 18.00 uur. 04490-
-44928. Prijs n.o.t.k.

BRUNSSUM, Klingbemden 146, halfvrijst. woonh. met
gar., ruime tuin, woonk. met plavuizen en openh., compl.
keuk. met app., gedeeltelijk voorz. v. rolluiken, 3 slpk.,
luxe badk. en aparte wasruimte + zolder. Pr. n.o.t.k. Inl.
045-271360.
Te k. perceel BOS op de Leifferd te Schinveld, sect. B
1220, gr. 12 are. Tel. 045-315992.
Ter overname aangeboden wegens leeftijd

ruime goedlopende winkel
in huish. en luxe art. in wijk nabij centrum Hoensbroek,
met 6 etalages en bijbeh. woonhuis. Zeer lage huur.
Voor nadere inlichtingen te reflecteren per brief ond. nr.
HO 681 aan Limb. Pagbl., Kouvenderstr. 215, 6431 HE
Hoensbroek.
Te k. in MUNSTERGELEEN halfvrijst. woonh.: gar.,
woonk. Bx4 m, aanb.keuken, ap. waskeuk., badk. met
ligb. en 2e toilet, zolder, terras en tuin 320 m2. Bez. na
tel, afspr. na 12 u. 04490-27881. Vr.pr. ’ 155.000,- k.k.
Te k. zeer luxueus APPARTEMENT in centrum Bruns-
sum. Ind.: woonk. (6x7 mtr.), keuken met alle denkb.
app., zeer luxe badk., 2 ruime slpk., hal en berging, alle
muren met sierpleister. Prijs en aanv. n.o.t.k. Inl. 045-
-272722.
HOENSBROEK, Middelste Wehr, landel. gel. woonh.
aan woonerf, vrij uitz.; beg. gr.: woonk. en keuken 42,5
m2, plav.vl., open h., aanb.keuken, dubb. gl. inp., bet.
gar. Verd.: badk, met ligb., 4 slpk. resp. 5.7 x 3.6, 2 x 3.6,
4.2 x 2.8, 2 x 2.3, tuin op z/w, zolder. Vr.pr. ’ 155.000,-
-k.k. Tel, afspr. 045-224251 na 18 u.

VERHUIZEN??? Doe-het-zelf! Te huur bestel- en
vrachtwagens (hydr. laadlift). Ook ruime keuze in perso-
nenauto's, 9-pers. busjes en campers. Bastiaans Inter-
faent Autoverhuur. Heerlen, t.o. busstation, Spoorsingel
60. Tel. 045-724141.
■

Een huis kopen?
Bel 045-750600

Van de Pas,. de makelaar van de koper!
Te koop in Bocholtz: kleine BOERDERIJ met huisweil-
and, ca. 4500 m 2,prijs n.o.t.k. Weiweg 2, Bocholtz. Ge-
legen in landelijke omgeving. Tel. 045-443847.
.Te koop gevraagd WINKELPAND in centrum Heerlen,
Sittard. Geleen, Maastricht. Br.ond.nr. HK 698 Limburgs
pagblad, postbus 3100, 6401 PP Heerlen.
,'KI halfvrijst. HERENHUIS ctr. H'broek, c.v. gr. t., gar.
"Ind.: port., hal, living, eetk., mod. k., 2e ing., bijk. Verd. 1:
£ slpk., badk. + 2e tl. Verd. 2: 2 slpk., 2 berg., geh. on-
de*. Inh. 800 m3. Vr.pr. ’215.000,- k.k. Tel. 045-
-222947.

Systeemplafonds/wanden
Verlichting, zonwering, dakbedekkingsmaterialen.

Snel geleverd of gemonteerd uit voorraad.
Voor offerte of informatie: tel./fax. 045-226604.

Akoutherm-Systeembouw
I van Hövell tot Westerflierhof 10, Hoensbroek
Te k. gevr. door particulier (half)vrijst. ruime WONING,
;minimaal 4 slpk. met grote tuin in Zuid-Limburg, pr. tot
max. ’200.000,-; Tel. 045-414925.
Goed onderh. halfvrijst. WOONHUIS met gar. in landelij-
ke omg. te Ransdaal geïsoleerd, openhaard, tegel- +
marmervloeren, veel houtw., treinverb. in alle richtingen.
Pr. ’ 142.000,- k.k. Ranzaerstr. 7 tel. 04459-1555. i

Heerlen-Noord ’ 65.000- k.k.
Fraai appartement met berging en eigen cv., bouwjr.
1982, zeer goed onderh. Ind.: woonk., keuken, 2 slpk.,
badk. en hobby/logeerkamer.
Schinveld ’ 75.000-k.k.
Past. Greymansstraat 2, ouder hoekhuis met flinke tuin.
Enig achterstallig onderhoud.
Kerkrade ’ 85.000 - k.k.
Pannesheiderstraat 93, zeer vakkundig gerenoveerde
tussenwoning met kleine binnenplaats, ruime hal, kel-
der, berging, fraaie douche, 2 slpk., mooie woonk. met
zonne-terras en aanbouwkeuken en zolder.
Hoensbroek ’ 105.000-k.k.
Mariarade, Emmastraat 149, halfvrijst. woonhuis met
grote tuin. Ind.: kelder, woonk., keuken, bijkeuken, dou-
che, 3 slpk., zolder.
Heerlen ’ 125.000-k.k.
Gouverneurstraat, zeer goed onderh. halfvrijst. woon-
huis met cv., tuin, berging en gar., grote woonk., aan-
bouwkeuken, badk., 3 slpk. en zolder.

Geheel vrijblijvend en kosteloos
bespreken wij met eigenaren, die nu of op langere

termijn hun pand wensen te laten verkopen de prijs- en
verkoopmogelijkheden.

Troost Onroerend Goed, Heerlen. Tel. 045-717976
VALKENBURG, Zonnebloemstr., goed onderh. aan
woonerf gel. geschakeld geb. huis met o.m. L-woonk.
met open keuken, 3 slpk., badk. met ligb. en 2e toil. en
zolder, achterom aangel. tuin en parkeergel. Bwjr. 1977,
inh. 390 m3, vrij te aanv., pr. ’ 128.000,-. Inl. G.M.H.
Pröpper Makelaardij o.g. Wehryweg 25, Valkenburg, tel.
04406-15010/13246.
Tek. BOUWGROND, 370 m2, a.d. Akerstr. te Kerkrade,
mcl. tekening, ’ 35.000- k.k. 04743-2224.
Tek. deg. vrijst. LANDHUIS, goede landelijke ligging op
8 km van Echt. Ind.: kelder, beg. grond hal, woonk., 58m2, met open haard, keuken, werkkamer, terras ged.
overdekt. Verd. overloop, 4 slpk., badk., zolder. Tuin en
weiland 3000 m2. Pr. ’ 350.000- k.k. Inl. br.o.nr. XE
091 LD, Markt 42, 6461 EP Kerkrade.

ZONDAGOCHTEND
bij u in de bus

Morgenochtend krygt u weer een omvangryk overzicht van de in
Oostelyk-Zuid-Limburg aangeboden woningen in de bus: het makelaarsblad
WONEN NU, uitgegeven door drie gerenommeerde makelaars die in dit
gebied werkzaam zyn.

In WONEN NU bundelen zy' hun selectie uit het totale aanbod van
zon 1800 woningen.
Niet ontvangen? Bel maandagochtend va. 8.30 uur 04709-4222 en wij zorgen dat u een exemplaar krijgt nabezorgd.

WONEN NL' wordt verspreid in Schinveld, Merkelbeek, Jabeek, Brunssum, Treebeek, Nuth, Wy-
nandsrade, Vaesrade, Schimmen. Hulsberg/Arensgenhout, Heerlen, Hoensbroek, Übach o. Worms,
Nieuwenhagen, Schaesberg, Kerkrade, Eygelshoven, Voerendaal, Klimmen/Termaar/Craubeek,
Ransdaal/Weustenrade/Retersbeek, Übachsberg, Simpelveld, Bocholtz.

I 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
Snel en goed uw; "huis verkopen?

Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,. Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen verkoop!
Geen kosten.

|Te k. goed gel. woonh. met

" inpand. gar. + tuin, alles

" perf. in orde, or.
! ’ 150.000,- gel. gem.
iLandgraaf. Inl. tijd. kant.u-
-■ren v. ma./vr. 9.00-17.00 u.
i Bemidd.bur. SILVER-
■TANT, tel. 045-311286.

;Te KERKRADE centr., a.d.
!Kapellaan te k. een riante
'bungalow, bijz. gunst, lig-
|ging, prak. indeling. Voor
ivele doeleinden gesch.
;’ 375.000,-k.k. Inl. 04490-
-148180.

URMOND: jonge halfvrijst.
woning met ruime woonka-
mer, 3 slpk. vaste trap gro-
te zolder, garage en aan-
gelegde tuin. (Sub.mogel.).
Vr.pr. ’134.000,- k.k.
Mak.kant. Rob Dassen b.v.
tel. 04490-78431.
ELSLOO: aan woonerf ge-
legen woning met vrije ach-
terom, woonkamer, keu-
ken, 3 slpk. badk. met lig-
bad, vaste trap zolder, ber-
ging en tuin. (Sub.mogel.(.
Prijs ’99.000,- k.k. Mak.
Kant. Rob Dassen b.v. Tel.
04490-78431.

Hoensbroek
Slot Hillenradelaan. Schit-
terend gelegen in het bun-
galowpark Schuureik. Vrij-
st. splitlevelbungalow met
inpandige garage en car-
port (2 auto's). Ind. 0.a.:
hobbykamer, berging, flin-
ke hal, keuken met kunst-
stof install., bijkeuken met
aparte douche, living met
vide (50 m2), 4 slpk. en zol-
der. Opp. 786 m2. Vraag-
prijs ’365.000- k.k. Inl.
makelaardij Peters & Part-
ners 8.V., Agnes Printha-
genstr. 36, Geleen, tel.
04490-48191.

BORN, halfvrijstaand woonhuis, De Lerodestr. 10. Ind.:
1e verd.: entree, L-vorm. woonk., inbouwkeuken, hal,
kelder, toilet; 2everd.: 3 slpk., badk. met toil. Pr. n.o.t.k.
Tel. 04498-51528.

Te koop in Landgraaf
Premie-A woningen
met garages.

Bij het nieuwe centrum van de gemeente Landg^*;
aan de Dorpsstraat en de Verdistraat fraaie eenge2'
ningenmet garage en tuin gerealiseerd. M if
De indeling van deze woning is hal, toilet, woon-
keuken, 3 slaapkamers, badkamer en c.v.-kast.

Kosten ’ 143.385,- v.o.n \

Rijkspremie ’ 44.000,-* l
Netto maandlast ’ 534,-* ** Afhankelijk van inkomen en hypotheekvorm

Inlichtingen/verkoop: van maandag t/m vrijde ■9.00-17.00 uuren
volgens afspraak; .;'_^^^^^^^ s' zaterdags volgens afsp'B'

___^_~
__M__r^______j

Edisonslraat 9, 6372 AK Landgraaf 045-31622* t
mA\J\~ |t

MHEER ’ 300.000' ?
,

Rustig gelegen, goed onderhouden landhuis met c-vji
te garage en tuin met vrij uitzicht. Indeling: ruim l' ■j
woonkamer (± 42 m.2) met loggia, keuken, badkajjS
slaapkamers, extra douche met toilet, hobbyruif1'

doka.

PUTH-SCHINNEN f 300.00^|
Onwaarschijnlijk goed gerestaureerde vleugel
carré-boerderij met grote garage, dubbelverwarmif%
teem en tuin met privacy. Perceelsoppervlakte 460'"Jdeling: fraai entree, keuken met bijkeuken, kelder-Jwoonkamer. Bij het pand behoort een zelfstandige 9K
woning (eetkeuken, woonkamer, 3 slaapkamers). &

ccl te koop zonder gastenwoning.

Voor serieuze gegadigden bieden wij aan-
in prijsklasse boven ’ 250.000,- .

diverse woonhuizen, waarmee wij op verz" F
van eigenaren niet adverteren.

Geef ons uw wensen te kennen;
wellicht kunnen wij u helpen.

URMOND ’ 33SJZeer fraaie semi-bungalow met garage en tuin. Pe'j
oppervlakte ±1100 m2. Indeling: mooi entree, *°|J
mer, eetkamer, keuken, kelder, 5 slaapkamers Pc
afwerking.

GEHEEL VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOSJ
bespreken wij met eigenaren, die nu of op |all

termijn hun pand wensen te laten verkop6
de prijs- en verkoopmogelijkheden.

Wij zoeken 0.a.:
Regio SIMPELVELD-VAALS pand in prijs van t
f 225.000,-
In MEERSSEN of ULESTRATEN pand in prijs tot
’300.000- «rf
In VALKENBURG of omgeving pand van ± ’ 350$<
In MERGELLAND (op te knappen) rustig gelegen
grote woning of boerderij. Eventueel bouwperceel-y

t TROOST
ONROEREND GOED, *HEERLEN. TEL. 045-7OT

Oud-Geleen
Bosbeek 22, ruim woonh.
(alles nieuw) met verw.,
garage, ruime 40 m 2
woonk., aparte eetkeuk.
(15 m 2), 3 grote slpk., nieu-
we witte badk. met ligb. en
2e toil., mooie privacy tuin
op zuiden. Moet binnen ge-
zien worden, ’129.000-
-k.k.

Oud-Geleen
Past. Vonckenstr. 92, oer-
degel, groot herenhuis met
garage, grote tuin, 5 slpk.,
cv.-zolder (vaste tr.), kel-
der, woonk. 40 m2met par-
ket en open haard, ruime
hal met Noorse lei, grote
dichte eetkeuk. (15 m 2).
Moet binnen gezien wor-
den. ’ 185.000-k.k.

Geleen-Zuid
Lisztstr. 3, ruim woonh.,
prima geleg., met hobby-
ruimte, tuin, 4 slpk., ruime
woonk. met pArket, dichte
keuk. (eiken), cv. (1985),
badk., ligb. en 2e toil.

’ 113.000-k.k.
Stem

Damiatestr. 44, stijlvol half-
vrijst. woonh. (alles wit),
met garage, leuke zonnige
tuin, 3 slpk., zolder, kelder,
nwe. c.v. Zien is kopen.

’ 125.000-k.k.
Sittard

Jozef Habetsstr. 5, prima
onderh. halfvrijst. hoekp.
met garage, mooie zonnige
tuin, 3 slpk., cv., nieuwe
keuk., nieuwe badk.
’125.000,-. Jos Storms
o.g. Tel. 04490-42550.

Roosteren
Steenakker 15

Heden open huis
van 12-17 u., keurig on-
derh. woonh. met garage
plus extra carport, 3 slpk.,
zolder (met verw.), dichte
eetkeuk. met tegelvl.,
woonk. met tegelvl. en
sierpl., ruime zonnige tuin
met overd. terras (15 diep).
Pand moet binnen gezien
worden. Kom vandaag
vrjblijvend kijken.

’ 120.000-k.k.
Beek

G. Gezellestr. 8
Heden open huis

van 14-16 u. Erg luxe half-
vrijst. hoekp. met mooie
aangel. tuin, garage, 3
slpk., kelder, cv., nieuwe
aanbouwk. met volled. in-
bouwapp., luxe nieuwe wit-
te badk. met ligb., 2e toil.,
aparte douche, woonk. 40
m 2met open haard en par-
ketvl. Zien is kopen! Kom
vandaag vrijbl. kijken.

’ 169.000-k.k.
Hoensbroek
Akerstr.-Nrd. 196 a

Heden open huis
van 13-16 u. Zeer luxe ap-
partementen met 35 m 2
woonk., witte aanbouw-
keuk., 2 ruime slpk., kelder,
garage, lift. Kom vandaag
vrijbl. kijken, ’119.000-
-k.k. Tel. 04490-42550. Jos
Storms o.g.

Maastricht
Huisterdreef. Ijitst. onder-
houden portaalflat op 2e
woonlaag met gas-cv. en
berging. Ind. 0.a.: grote
woonk. (9.75x3.80), roya-
le keuken, 2 slpk., badk.
met douche, voor- en ach-
terbalcon. Vraagprijs
’98.000- k.k. Inl. Make-
laardij Peters & Partners
BV, Agnes Printhagenstr.
36, Geleen, tel. 04490-
-48191.

Vrijstaand
op 720 m2, L-vorm. zitk.,
eetkeuk., bijkeuk., 4 slpk.,
badk., kelder. Gar. Gas-
cv. Fraaie dure afwerking.

’ 285.000,-. In Eys-Wit-
tem.

Makko Gulpen
Taxatieburo - makelaardij.
Lid NVM. Rijksweg 67,
Gulpen. Tel. 04450-2182.

KERKRADE-BLEIJER-
HEIDE: te k. een ruim
ouder pand met 2 ingan-
gen, achterom en berging.
Voor vele doeleinden ge-
schikt, o.a. winkel-kantoor-
ruimte, ca. 45 m 2, met rui-
me boyenwoning of woon-
eenheden, etc. ’ 105.000,-
-k.k. Inl. 04490-48180.

Munstergeleen
Te k. halfvrijst. woning met
tuin, kunstst. kozijnen,
dubbel glas, rolluiken en
nieuw dak. Koopprijs

’ 165.000,-k.k.
Inl. 04490-21570.

Oirsbeek
Verl. Lindelaan, halfvrijst.
nieuwbouwwon. m. gar. en
cv., belastingvrije premie

’ 6500,-; L-woonk., mo-
derne keuk., 3 slpk., badk.
en zolder. Kooppr.
’152.000- v.o.n. Kramer
Makelaardij. 04490-73601.

Urmond
Bramert-Zuid, zeer fraaie
bouwkavels voor de bouw
van bungalows en land-
huiz. Percopp. va. 330 m 2
tot 1970 m 2. Verkooppr. va.
’33.000- tot ’92.000-
-v.o.n. Kramer Makelaardij.
04490-73601.

■Te k. halfvrijst. woonh. in BRUNSSUM ged. voorz. v.
koz., geh. onderkeld., 3 slpk., badk., tuin en bal-

ikon. Vr.pr. ’ 109.000,- k.k. Tel. 045-253964. Vondelstr.

1155Brunssum.
Te k. Oirsbeek, rustig gel. halfvrijst. WOONHUIS met
:gar., voor- en achtertuin. Ind.: hal, bergruimte, w.c,
Jwoonk. met plavuizenvloer en woonkeuken, 3 slpk.,

" badk. en zolder via vlizotrap. Vr.pr. ’ 139.000,- k.k. Tel.
j 04492-3224.

)Te k. Chevremont/Kerkrade tussenliggend WOONHUIS
imet gar. + tuin, 3 slpk., bad enz. Pr. ’ 69.500,- k.k. Inl.
i 045-453374 na 19.00 uur.
SPEKHOLZERHEIDE: Kampstr. vrijst. woonh. met gro-

;te tuin te k. tot. opp. ca. 1152 m2, met gas-cv., gr. gar. +
■berg., dak geïsoleerd, voorz. v. rolluiken. Ind.: kelder, gr.
iwoonk., keuk., douche; 1everd.: 3 slpks, zold. met z.ka-
lmer, aanv. binnen 2 a 3 mnd. Pr. in overl. Tel. 045-

-3575.

" BRUNSSUM, Gregoriuslaan 4, drive-in-won. te k., gar.,
Jkeuken, berging, woonk., 3 slpk., badk., ’ 105.000,- k.k.

■ Inl. 045-252358.

Voerendaal
'- vrijst. landhuis bwj. 1981, goed onderh. en geïsoleerd;

|b.g.: ruime hal, u-vormige living (55 m2), open keuk. +
'app., bijkeuk., travertinvloeren; 1e verd.: 4slpk., 2badk.,
" royale overloop, grote bergzolder, garage m. ruime hob-
| byzolder, tuin op het zuiden m. ged. overdekt terras. Pr.
) n.o.t.k. Inl. 045-750857.
i Te k. Ir. Op denKampstr. 48, BRUNSSUM luxe apparte-
" ment in het centrum op de 5e woonlaag met uitzicht op
'het vijvepark. Ind.: woonkamer met open keuken
i (nieuw), dubb. begl., 3 slpks., balkon-terras op zuidzijde,
"badk. m. ligb., berging en gar. Dir. te aanvaarden. Tel.
j 04490-47823.

Brunssum
i Pastoor Hagenstraat 42: ruim winkel/woonhuis met 2

garages, op groot perceel. Vr.pr. ’ 100.000,- k.k.
Vaesrade

i Rozenstraat 57: mooie bungalow met grote tuin, in uit-
stekende staat. Vr.pr. ’ 265.000,- k.k.

Inl. Starmans onroerend goed
i Stationsstraat 30, Nuth, tel. 045-243899

Brunssum
I Tussenwoning met o.a. kelder, hal, toilet, woonkamer
| met open keuken, berging, badkamer, 3 slaapkamers,

zolder, c.v. Terstond te aanv. Prijs ’ 88.000,- k.k.
Heerlen

!ln goed gevolkte wijk gelegen ambachtelijke bakkerij
met woning met o.a. kelder, winkel, snij/werkruimte,

keuken, woonkamer, bakkerij, garage,
4 slaapkamers, zolder, etc, jonge oven.
Spoedig te aanv. Prijs ’ 230.000,- k.k.

Brunssum
Uitstekend gelegen vrijstaand landhuis met o.a. in sou-
terrain: kantoor/woonkamer, badkamer en toilet, ruime
garage; op de woonverd.: ruime hal, toilet, luxe badka-
mer, 2 slaapkamers en grote woonkamer, 50 m 2met
open keuken; op de verd.: 2 slaapkamers en badkamer;

cv. Rondom tuin. Perceel 1026 m 2.
Spoedig te aanv. Prijs ’ 315.000,- k.k.

Kerkhoffs Makelaardij o.g.
Beek. Kleingenhouterstraat 50, tel. 04490-73427

MAASTRICHT, te koop St.-Annadal, goed gel. APPAR-
TEMENT, 3e etage met lift. Ind.: entree, hal, royale
woonkamer, 2 slaapkamers, badkamer, keuken, ber-

| ging, kelder. Aanv. i.o. Prijs n.o.t.k. Tel. 043-470459.

ITe k. halfvrijstaand woonhuis te BOCHOLTZ. Binnen-
huis zeer aantrekkelijk afgewerkt, geheel onderkelderd,. dubbele beglazing, rustige ligging. Vr.pr. ’ 165.000,-.

j Inl. 045-440579 op werkdagen tot 16.30 uur 09-
-" 494443950.

T.k. mooi gel. stuk BOUW-
GROND te Heksenberg-
Heerlen. Tel. 045-256793.
Te koop vrijstaand ruim
HUIS met cv. en garage.
Grondopp. 565 m2.
Vraagpr. ’ 130.000- k.k.
Tel. 045-226475.

Eengezinshuis
Wijlre. L-vorm. woonka-
mer, open keuken, 3 slaap-
kamers, badkamer (2e wc),
zolder; gas-cv.; garage.

’129.000,-.
Makko Gulpen

taxatiebureau, makelaar-
dij, lid NVM, Rijksweg 67,
Gulpen, tel. 04450-2182.

Heerlen
Bouwkavel(s) ± 2150 m 2
tek. Vr.pr. ’ 125.000,-Tel.
045-718472.
BOUWGROND te k. Tel.
045-352375.
Te k. SCHINVELD ruime
halfvrijst. woning met gar.
(2 onder 1 kap); beg. gr.:
hal, toilet, woonk., keuken.
Verd.: 3 slpk., badk. met
o.a. ligbad, vaste trap n.
zolder, bwj. '87, mooie
aangel. tuin, woning is ge-
stoffeerd en voorzien van
verlichting. Pr. op aanvr.
Tel. 045-718807.

Buchten,
vrijst. herenhuis. Ind.:
keld., grote woonk., keuk.,
bijkeuk., kantoor, gar.,
berg., 3 slpk., badk., zolder
v. vaste trap, perc. 1880
m2. Vraagpr. ’325.000,-

-k.k. Aanv. i.o.
Berg a.d. Maas,

halfvrijst. woonh. met gar.
Ind.: woonk., keuk., 3 slpk.
Vraagpr. ’135.000,- k.k.

Aanv. i.o.
Ulestraten,

kl. tussengel. bungalow m.
2 slpk., berg. en kl. voor- en
achtertuin. Vraagpr.
’119.000,- k.k. Aanv. i.o.

Hulsberg,
halfvrijst. woonh. m. gar.
en prachtige tuin. Ind.:
woonk., keuk., 3 slpk.,
badk., zold. Kooppr.

’ 205.000,- k.k. Aanv. i.o.
Partij/Wittem,

vrijst. semi-bungalow. Ind.:
keld., gar., woonk., keuk., 3
slpk., badk. en veel berg-
ruimte. Vraagpr.

’ 239.000,- k.k. Aanv. i.o.
Te huur:

Brunssum,
nabij centrum representa-
tievekantoor en/of praktijk-
ruimte (190 m 2mcl. sout.).

Huurpr. ’ 800- p. mnd.
Stem,

Halfvrijst. woonh. m. cv.,
garage en 3 slaapk. Prijs

’ 143.000-k.k. Aanv. i.o.
Tel. zaterdag v. 11-13 u.:

N.J.M. Smeets,
045-353334

Tel. ma. t/m vrij.
v. 9-17.30 u.:
04490-35840
of 043-643555

Makelaarskantoor
L. Janssen b.v. te Stem

en Meerssen.

Heerlen
Weiten, de Kommert. Dit
huis moet u van binnen ge-
zien hebben. Zeer royale
en uitst. geïsol. patiobun-
galow met garage, gas-
cv., groot sout. met o.a.
was-/c.v.-kelder, doka, lo-
geer- en werkkamer. Part.:
living (45 m2), compl. in-
ger. keuken, 3 slaapkam.
en badkam., patio ca. 100
m2. Vraagprijs ’ 258.000,-
-k.k. Inl. makelaardij Peters
& Partners 8.V., Agnes
Printhagenstr. 36, Geleen,
tel. 04490-48191.

Urmond
Graetheidelaan. Vrijst.
woonhuis (hoekpand) met
garage, ruime kelder,
woon-eetkeuken met ser-
re, tuink., woonk. (7x4), 3
grote slpk., badk. en berg-
zolder. Bouwjaar 1968.
Koopprijs ’149.000- k.k.
Inl. Makelaardij Peters &
Partners 8.V., Agnes Prin-
thagenstr. 36, Geleen, tel.
04490-48191.

Buchten
Keerweg 77, gel. in mooie
straat, halfvrijstr. ruim
woonh. met grote gar. en
mooie tuin met veranda.
Ind.: hal, ruime woonk.,
keuken, toilet. Verd.: 4
slpk., badk., vliezotrap n.
ruime zolder, ’125.000,-
-k.k. Tel. 04498-56708 na
17 uur.

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 m2,
keuken/dagverblijf, maga-
zijn, werkplaats ca. 70 m2,
garage 50 m2, 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.

Mop ia ftitw»

Pickée ü-.
makelaardij bv

Van Itersonstraat 15, postbus 31193, 6370 AD
Schaesberg.

Ook 's zaterdags geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

ciquinci
Makelaardij 0.g., taxaties, hypotheken en verzekeringen.

Ruys de Beerenbroucklaan 28, 6411 GB Heerlen.
Ook 's zaterdags van 10.00 tot 13.00 uur.

bSdrsruuters
Makelaardij onroerend goed Sittard, Maastricht, Heerlen

16131AL Sittard, Rijksweg U. 35, tel. 04490-11611
6411 AT Heerlen, V. Grunsvenplein 12, tel. 045-713746

6221 ED Maastricht, Wyckerbrugstraat 62, tel. 043-218941

GELEEN te k. schitterend appartement, geh. opge-
knapt, moderne nw. witte keuken, 1e etage. Tel. na
18.00 uur. 04490-44928. Prijs n.o.t.k.

Heden Open Huis
van 14.00 - 16.00 uur

" Bom - Hondsbroek: comfortabele herenhuizen met
Z-vorm. woonk. ca. 36 m 2(mcl. open keuken), 3
slaapk. en mogelijkh. voor 4e slaapk. op zolder.
Prijs vanaf ’ 154.050,- v.o.n. (excl. ’6.500,- rijksbij-
drage). Netto maandlast ca. ’ 680,-

-" Nieuwenhagen, Bachlaan 17: appartementen gele-
gen nabij het nieuwe winkel- en bestuurscentrum van
Nieuwenhagen, Op de Kamp.
Ind.: living ca. 32 m2(mcl. keuken), 2 slaapk., badk.
met ligb., berging, loggia.
Prijs ’118.026,- v.o.n. (excl. max. subsidie van

’ 50.000,-), netto maandlast ca. ’ 449,-
-" Heerlen - Maria Christinawijk: nieuwe modelwoning.

Ind.: o.a. 3 kelderruimtes, woonk. ca. 35 m2, grote
keuken, 4 slaapk., badk.
Prijzen van ’95.000,- tot ’109.000,- k.k. Netto
maandlast ca. ’ 545,- Adres: Pelikaanstraat 1

Zondag 26 februari Open Huis
" Heerlen - Maria Christinawijk: nieuwe modelwoning.

Ind. 0.a.: 3 kelderruimtes, woonk. ca. 35 m2, grote
keuken, 4 slaapkamers, badk.
Prijzen van ’95.000,- tot ’109.000,- k.k. Netto
maandlast ca. ’ 545,- Adres: Pelikaanstraat 1

" Het laatste halfvrijst. huis in Heerlen „Douve Weien".
Ind. 0.a.: L-vorm, living ca. 35 m2, 3 fraaie slaapk.,
badk., bergzolder en gar. met schuine kap. In aan-
bouw. Prijs ’ 170.000,- v.o.n. (excl. ’BOOO,- rijksbij-
drage), netto maandlast ca. ’713,- Piet Malherbe-
straat 13

" Heerlen - Weiten. Een herenhuis met een ouderwets
grote woonk./keuken van ca. 49 m2en een ruime ach-
tertuin. Komt u ook eens de ingerichte woning bekij-
ken? Prijzen vanaf’ 194.990,- all-in (excl. fin. kosten).
Inruil van uw eigen huis is bespreekbaar. Volg de bor-
den vanaf de J.F. Kennedylaan. Netto maandlast ca.

’ 789,-
-" Vaals, Ir. F. Melottestraat

markante door Jawa verzorgde modelwoning met een
unieke indeling, woonk./keuken ca. 40 m2.
Prijzen vanaf ’ 160.974,- v.o.n. (excl. max. ’ 15.000,-
-subsidie). Netto maandlast ca. ’716,- Adres: Ir. E.
Melottestraat 9.

Inl. Stienstra Makelaardij b.v.
Tel. 045-712255.

Zaterdag 25 februari 1989 " 38

Met Parador worden uw meest Parador is in Duitsland een g'°ie

gemakkelijk werkelijkheid. mÊ* Ih|*jllF *""'" '' ""] kwaliteitssysteem voor

interieursysteem, van vloer tot Ml nouveauté. Maar uw aannemer
leverbaar in diverse warme -lul- _É_ over vertellen. Voor dokumen-

De wandpanelen, _^É__B °* no^ beter: kom even k'Jken 'nkastenwanden, werkbladen en b£j '-fa^ .sJSBÈ onze showroom. Dan zult u zien
alle andere elementen van het ÉÉklJp^^^*^^ dat wij geen woord te veel

Parador systeem zijn ■■! gezegd hebben,

harmonieus op elkaar afgestemd
en worden voor uop maat ■jllj _____

x _,r_
mmmmtt \\s_\i_\

gemaakt. Zodat u geen enkel JL ■ _D__V__RIUI^ ,I,*'^

woonwensen. ■JMm____________! WLWZgÊOÊfttm Telefoon 043 - 634646

Limburas
OTOX3[)_3lll_A»



Uitbreiding
programma

campingmeubelen
Bij bovenvermelde series passen diverse
tafels, alle met telescopische poten voor
horizontaalstelling op geaccidenteerd ter-
rein.

Het assortiment campingmeubelen is uit-gebreid met een serie lichtgewicht meu-
belen en een brede serie enkeldoeks meu-
belen in donkerblauw, bronskleurig en
witte buis.

NoviteitZon serie van Lafuma bestaat uit laag
zitjes, regisseur-stoeltjes, ligbedden en re-
laxfauteuils, die traploos tot praktisch ho-
rizontaal verstelbaar zijn. Het daarbij ge-
bruikte doek is een weerbestendig licht
draion en wordt bij de relaxfauteil en het
ligbed elastisch opgehangen.

Nieuw is de serie aluminium lichtgewicht
meubelen: laagzit met armleggers, hoog-
zit met armliggers, strandstoeltjes en een
traploos verstelbare relaxfauteuil.
Alle produkten zijn uiterst plat opvouw-
baar en nemen daardoor zo min mogelijk
plaats in. Losse bekleding-dekjes zijn op
verzoek leverbaar." Een kuipstoel en een traploos ver-

stelbare relaxfauteuil in groen/wit
streep-dessin. Voor verdere informatie en prijzen: Ahor

ta in De Wrjk, _■ 05224-2385.

Moonen-Lückers: goede toekomst voor bouwbranche
'Alleen de sterken blijven over'

|-^-| ACTIE ZUINIG STOKEN
■ Tabel voor de week van
\J maandag 13 februari 1989
I t/m zondag 19 februari 1989
-

hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

Bij een afgelopen week streefverbruik sinds
jaarverbruik van: van: 10 oktober 1988—**-----———i—i—______________________^^_^_^______________.___________^_^^^^^^^^^^_

800 m 3* 22 m3420 m 3
1000 m328 m3523 m 3
1200 m333 m3630 m 3
1400 m339 m3735 m 3
1600 m345 m3840 m 3
1800 m350 m3943 m 3
2000 m356 m31018 m 3
2200 m361 m31151 m 3
2400 m367 m31259 m 3
2600 m372 m31362 m 3
2800 m378 m31468 m 3
3000 m384 m31572 m 3
3300 m392 m31729 m 3
3600 m3100 m31887 m 3
3900 m3 109 m32012 m 3
4200 m3117 m32202 m 3
4500 m3 125 m32354 m 3
5000 m3 139 m32620 m 3
5500 m3153 m32880 m 3
6000 m3167 m33142 m 3
6500 m3181 m33406 m 3
7000 m3195 m33669 m 3
7500 m3209 m33930 m 3
8000 m3223 m34191 m 3

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.——————————__________

#Z2Ea3____3________ï
Hypotheekrente 21 februari 1989
Voor de tweede maal binnen zeer korte tijd zijn een groot aantal ban-
ken er toe overgegaan hun hypotheekrentetarieven te verhogen. De ge-
middelde verhoging bedraagt nu 0,2 d 0,3%. Voor hypotheken met ge-
meentegarantie en vijfjaar vaste rente berekent men nu een perecen-
tage van 7,4% d 7,6%. . rentepercentages

vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.-
Naam bank gedur. tn pet. garantie garantie

opgave werke- opgave werke- -bank lijk bank lijk

ANNUÏTEITENHYPOTHEKEN
A.B.N. var." 1,5 6,8 7,15 7,0 7,39

ljaar" 1,5 6,9 7.28 7,1 7,50
3 jaar" 1,5 73 7,71 7,5 7,93
5 jaar" 1,5 7,6 8,04 7,8 8,25
7 jaar" 1,5 7,7 8,15 7,9 8,36

10 jaar" 1,5 7,8 8,25 8,0 8,47
15 jaar" 1,5 8.2 8,69 8.4 8,91

ABP 2 jaar'» 1 7,2 7,55 7,4 7,77
5 jaar" 1 7,3 7,66 74 7,87

10 jaar" 1 7,4 7,77 7,6 7,98
15 jaar" 1 7,5 7,87 7,7 8,09

Amrobank var." 1,5 6,8 7,17 7,0 7,39
2 jaar" 1,5 7,1 7,50 7,3 7,71
5 jaar" 1,5 7,6 8,04 7,8 8.257 jaar" 1,5 7,7 8,15 7,9 8,36

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 6,8 7,12 7,0 7,34 '
3 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87
5 jaar" 1 7,6 7,98 73 830

Grens Wis.kanUCDK 1 jaar" 1 6,6 6,91 6,8 7,12
5 jaar" 1 73 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 6,9 738 7,1 7,50
3 jaar" 1,5 7,3 7,71 7,5 7,93
5 jaar" 1,5 7,6 8,04 7,8 835
7 jaar" 1,5 7,7 8,15 7,9 8,36

Pancratiusbank varVSjr." 1 7,1 7,44 73 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 7,8 830
Postbank 2 jaar" 1 6,6 6,91 6,8 7,12

5 jaar" 1 73 7,55 7,4 7,77
7 jaar" 1 7,4 7,77 7,6 7,98

Rabo (adviesrente) var." 1 6,9 7,23 7,1 7,44
2/3 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87
4/5 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 8,20
stabiel" 1 7,8 830 8,0 8,41
var.3' 1 mi xxxxx 7,3 7342/3 jaarl' 1 xxxx xxxxx 7,7 7,96
4/5 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 8,0 8,27
stabiel 31 1 xxxx xxxxx 8,2 8,48

Rabo Hypotheekbank 3 jaar" 1 7,3 7,66 73 7,87
5 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 8.203 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 7,7 7,96
5 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 8,0 837

Spaarbank Limburg 1 jaar" 1 6,5 6,80 6,7 7,01
3 jaar" 1 6,9 733 7,1 7,44
5 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66
7 jaar" 1 73 7,66 73 737

Westland-Utrecht stand. 1 jaarl' 13 7,2 7,77 7,4 7,99
standaard 5 jaar" 1,5 7,7 832 7,9 8,54
standaard 7 jaarl' 13 7,7 8,32 7,9 8,54
standaard 10 jaar" 13 7,9 8,54 8,1 835
standaard 15 jaar" 1,5 op aanvraag op aanvraag
interim 1 jaar*' 13 xxxx xxxxx 7,4 7,99
2e kw. 1988 budget var." 13 8,0 8,41 8,0 8,41

* Rente-Vrijheid Hypotheek

'VERBETERDE' LEVENHYPOTHEKEN
FGH (Kapitaalhyp.) 1 7,69 7,4 7,80
FGH (Kapitaalhyp.) 5 jaaH' 1 7,3 8,02 7,7 8,12

10 jaar 2' 7,6
Pancratiusb.(Spaarhyp) 1 7,66 7,5 7,87

5 jaar" 7,3
Spaarbank Limburg 1 7,66 73 7,87
(Spaarhyp.) 5 jaar" 7,3

Zwolsche Alg. 1 7,87 73 7,87
(ZA-Hypotheekplan) 5 jaar" 1 73 7,98 73 830

7 jaar" 1 73 8,09 7,8- 8,20
10 jaar" 1 7,7 8.40 8,0 8,40
15 jaar" 8,0

LEVENHYPOTHEEK
NVL-Maatschappijen 5/10 jaar" - 7,7 7,98 7,9 8,19

15/20 jaar" 8,1 8,41 8.3 8,62

Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87
(Spaarhyp.)

Westland-Utrecht 7 jaar" 1 7,7 8,09 7,9 8,31
(lage lasten) 14 jaar" 1 8,0 8,40 8,2 8,61

" Maandbetaling achteraf " Halfjaarbetaling achteraf
21 Maandbetaling vooraf " Kwartaalbetaling achteraf
e Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

Sponsoring

"De Stengelßengel

van onze verslaggever
«laart 1974 gingen Frans Lückers en Alphons Moonen in de

als zelfstandig ondernemer. Vijftien jaar later,
J^ts een officieuze mijlpaal en dus zónder festiviteiten, telt
Ioedrijf Moonen-Lückers, gevestigd op het industrieterreinJ^oumen in Hoensbroek, bijna zeventig werknemers, inclu-Phet personeel van het dochterbedrijfWaprof. Mede-oprich-
,/^Phons Moonen nam overigens, vier jaar geleden, in goed
Neg afscheid van het bedrijf vanwege gezondheidsrede-

.'" Sindsdien is de directie van dezeBV in handen van de he-
Mickers en Fox.

j?tart en uitbouw van een bouw-'Jf in Limburg gaat overigens,van een leien dakje", zegt (alge-
.l) directeur Lückers. „Er zijn in? branche veel collega's gesneu-
i' mede omdat de concurrentie

is en blijft. Er wordt trou-.s lietalleen een uiterste inspan-
* gevraagd van het manage-
'> maar ook van de mensen die■karwei steeds weer opnieuw

*'en klaren."

somt vervolgens een aantal na-, op van Limburgse bouwfir-
die óóit groot waren en floreer-

? liaar desondanks ter ziele gin-
i»Het zijn. leuk of niet, alleen de
*en die overblijven. En om tot
?roep te blijven behoren, moet
,"Umaal zes, maar meestal zeven
*n per week en route zijn. Met
Uur werken per dag redden

Boy Fox en ik het niet. Al moet U
dat niet z*ien als klagen, integendeel.
Vijftien jaar geleden wist ik name-
lijk drommels goed waar ik aan be-
gon". Bij het in 'vochtproblemen'
.gespecialiseerde dochterbedrijf Wa-
prof, onder supervisie van bedrijfs-
leider Wiechoreck, werken ook nog
eens elf mensen. „Met zeventig man
eigen personeel", zegt Lückers „ben
jeal redelijk groot in onze branche".

Projecten
De heer Fox, de 'technische' direc-
teur: „Wij pakken in onze sector al-
les aan. Van het metselen van een
putje tot ingewikkelde utiliteits-
bouw. Ik denk dat dit ook de kracht
van ons bedrijf is. 'Nee zeggen' is er
in principe bij ons niet bij."
Lückers noemt enkeleprojecten die

"De herenFox (links) en Lückers, de twee directeuren van het bouw-
bedrijfMoonen-Lückers BV. ,J£r is binnen onze sector veel veranderd
in devoorbije vijftienjaar..." Foto: FRANS RADE

Zachtjes aan met
de koelkast...

ren op uw meter-
kaart en te vergelij-
ken met de tabel in
deze krant. Op de
meterkaart staat ook
hoe u het verbruik
van uw verlichting
kunt meten.

volg hebben dat de
deur slecht sluit. Als
u dergelijke euvels
voorkomt dan ver-
bruikt u ook minder
stroom. Minder
energieverbruik
spaart altijd geld!

En...vergeet niet
zondagavond laat of
maandagmorgen
vroeg de stand van
uw gasmeter op te
nemen, die te note-

werden gerealiseerd. Van de bouw
van het noodhospitaal voor Ameri-
kaanse militairen op het Heerlense
industrieterrein De Beitel („In zes
maanden tijd gereed, al moesten we
toen wel 24 uur per dag in de weer
zijn...") tot de bouw - of verbouw -van winkelcentra, banken, een
school in Aalsmeer, Talbot in Aken
en de renovatie van de keuken van
hotel-restaurant Prinses Juliana inValkenburg toe. De toekomst ziet er
'gezond uit', volgens Lückers, en
„die zit met name in de particuliere
bouwsector, opdrachten aangaande
woningbouwverenigingen, bejaar-
denwoningen en daarnaast in de
realisatievan bedrijfspanden". Deze
ondernemer vindt „dat er tegen-
woordig in Limburg opeens veel
van de grond komt. We zijn op de
goede weg."
Maar deopdrachten komen dus be-
paald niet vanzelf aanwaaien. „Wij
zijn namehjk niet het enige bedrjjf
in de bouw dat stevig aan de wegtimmert. Dat zou trouwens ook niet
goed zijn. Je moet uiterst inventief
zijn bij het uitbrengen van een offer-
te, al mag een aantrekkelijke bouw-
prijs nooit ten koste gaan van kwali-
teit. Ergens ligt namehjk een grens.
En als je daar tóch onder duikt, kan
dat op termijn fout gaan. Voorbeel-
den genoeg".
Alleen al in de Oostelijke Mijn-
streek zjjn enkele tientallen bouw-
bedrijven operationeel. Lückers:
„Maar dan tel ik wel iederéén mee,
ook de firma's met slechts één man
in dienst. Niettemin, we moeten al-
lemaal mee-eten uit die ene, grote
ruif."
Met name de afgelopen twee jaar
werd de orderportefeuille extra
goed gevuld. „Van het een komt na-
melijk het ander", zo verklaart Fox
die toename simpelweg.„En het feit
dat wij alles in eigen huis hebben,
tot en met een timmerfabriek toe,geeft je tijdens de onderhandelin-
gen vaak een voorsprong", aldus
Lückers. " ...op het ener-

gieverbruik van
koelkasten valt
nog te bezuini-
gen...

De koelkast is een
apparaat dat de hele
dag door regelmatig
stroom verbruikt.
Wat meer oplettend-
heid voor deze onop-
vallende verbruiker
kan stroom en dus
geld besparen. Let
bijvoorbeeld eens op
de achterkant van
uw koelkast. Kan de
condensor, het zwar-
te rooster, zijn warm-
te wel goed kwijt?
Als dat niet het geval
is verbruikt dit on-
derdeel namelijk on-
nodig veel stroom.

Zet de koelkast daar-
om vrij van de muur
en maak de conden-
sor ook regelmatig
schoon. Want ook op
die manier kan elek-
triciteit worden be-
spaard. Houdt ook
de inhoud van de
koelkast in de gaten.
In een volgestouwde
kast kan de lucht te
weinig circuleren.
Dan is dus meer
energie nodig voor
het koelen.

Gerechten die nog
warm zijn bijvoor-
beeld, drijven de
temperatuur in de
koelkast op. Een dik-
ke laag 'ryp' in het
vriesvak kan tot ge-

Vervolgens gaat het gesprek rich-
ting sport-in-Limburg, en vooral
over sportsponsoring. Maar hij be-
grijpt dat dat verhaal op de sportpa-
gina thuishoort en niet in het Lim-
burgs Woonblad. Even later trekt
hij zijn jas haastig aan. Hy 'moet'
naar Eindhoven, voor een thuiswed-
strijd van PSV. Hij heeft voor die
avond een kaartje op zak voor één
van debusiness-seats in dat stadion.
„Het is nu eenmaal zo dat je tegen-
woordig zaken-doen kunt combine-
ren met voetbal. Ook in Limburg
trouwens..."

Er is, zegt het tweetal, weinig tijd
om terug te blikken op die voorbije
vijftien jaar.Lachend zegt de immer
bezige bij Lückers: „Al zouden wij
een feestje willen geven, waar zou-
den wij de tijd vandaan moeten ha-
len?"
Het gesprek wordt voortdurend on-
derbroken. „Want klanten moet je
niet laten wachten", zegt Lückers
verontschuldigend. „Dit is ook be-
slist geen job voor iemand die kiest
voor een baan tussen negen en
vijf..."

Uffn, zondag, om 10.30 uur vindt
line MEcC te Maastricht de ope-
Dg*. Plaats van Fleurado '89. De

wordt muzikaal
It o ! door een klein koffieconcert°k door de bezoekers kan wor-
t Saillant detail van
B \_ llcert is de medewerking van
in 'Jarige Enrico Delamboye, die
!bi-.ader tijdens diens recital aanHlar>o zal begeleiden.

rUfs ■ aan deze consumenten-
\ »«p ndt in een andere hal van
?^ht en °eurs plaats, die
*'ijk VOOr de vakhandel toegan-

V '

W^ Jaar levert de Limburgse
}ik<j lstenvereniging een behoor-
'bl IJdraSe aan de organisatie van

Roemen- en plantenfestijn. Zij
'*H d

garant voor een vlot verloop
Swe.. Internationale bloemschik-
W?"! den met deelnemers uit

' Duitsland, België en Ne-
ig d- De deelnemers moeten
(Vf chten uitvoeren t.w. het
't 14 awerken van een fragment
lt>ger^erscniuende opera's, een ar-
öofcjment maken op een van delert"lsPelers en een handbou-Samen stellen.

Keramiek
>$<i T^tumse kunstenares Marie-
"rarn ei_rds exposeert een serie
ia nische beelden etc. ontstaant Aivf-^ding van reisindrukken
efiPrTer a en rondom het thema*en maanden samen.

Tal van noviteiten
op bloemen-beurs

aankleding operascenes opdracht deelnemers

De afdeling Groenvoorzieningen
van de gemeente Maastricht heeft
op een stand een gebruiksvriende-
lijke speelvoorziening aangelegd,
waarbij de veiligheid van het spe-
lend kind een belangrijk onderdeel
vormt. Ook wordt de mogelijkheid
van zelfwerkzaamheid van de bewo-
ners van een stadswijk aangegevenbij de aanleg van zon voorziening.

Grootste deel exposanten
Karwei'89 zeer tevreden

Internationale Bouwbeurs '89 breekt records
Nieuw

Het ronde apparaat is gemaakt van
hard plastic, heeft een ovaalvormige
opening van ruim 1 cm doorsnee,
waarin de bloemstengel wordt ge-
schoven. Een lichte druk op de bo-
venzijde is voldoende om de stengel
op de gewenste lengte af te snijden.

Een regelrechte noviteit op de Fleu-rado is de Stengelßengef Dit ver-
nuftige apparaat zorgt voor haar-
scherp schuin afsnijden van zelfs de
stugste rozestengel.

Nieuw voor Nederland is de presen-
tatie van één van de grootste collec-
ties zijden bloemen, bessen, fruit en
bladsoorten door Kroese Exclusief
in Heeze. Een uitgebreid assorti-
ment exotische zijden bloemen ge-
schikt voor het maken van exclusie-
ve arrangementen.

Openingstijden zijn dagelijks van
14.00-22.00 uur en zondag van 10.00-
-18.00 uur. De entreeprijs bedraagt

’ 8,- en ’ !>,- voor groepen, pas 60-
-houders en 65+'ers.

Onderzoek onder de vakbezoekers
wijst uit dat 84% van hen een lichte
tot sterke omzetstijging verwacht.
Zij vonden het bovendien een pri-

De deelnemers kijken met grote te
vredenheid terug op een in alle op
zichten geslaagde bouwmanifesta
tic.

Het aantal bezoekers bedroeg dit
jaar 47.463. (20.419 vakbezoekers,
27.044 consumenten). Ten opzichte
van 1988 een toename van nagenoeg
6.000. Voor het eerst in haar bestaan ken-

de,de Internationale Bouwbeurs '89
een recordaantal deelnemers. 2060
bedrijven en organisaties, afkom-
stig uit 31 landen namen aan deze
beurs deel. En" daarmee is deze ma-

Bouwbeurs

De buitenlandse bezoekers lieten
zich informeren over de 'BV Neder-
land' in het Bouwexportpaviljoen,
ingericht in samenwerking met het
Ministerie van VROM, Economi-
sche Zaken en branche-organisa-
ties.

Méér dan 95.000 (in 1987: 85.000)
vakbezoekers stelden zich op de
hoogte van de nieuwste ontwikke-
lingen in hun branche.

Voor ongeveer de helft van de con-
sumenten is het opdoen van ideeën
het belangrijkste motief om de
beurs te bezoeken. Hun interesse
gold voornamelijk de produktgroe-
pen gereedschap, hout- en houtwa-
ren en alles wat daarmee samen-
hangt.

Zeer veel exposanten (92%) hebben
op de nationale dhz-beurs Karwei
'89 nieuwe zakelijke contacten ge-
legd. Precies hetzelfde percentagedeelnemers verwacht de komende
jarennieuwe ofverbeterde produk-
ten op de markt te brengen. 80 pro-
cent van de deelnemers beoordeel-
deKarwei '89 als 'voldoende' of 'uit-
stekend.

ma zaak, dat de consument zich op
Karwei kan oriënteren.

nifestatie uitgegroeid tot de groot
ste (overdekte) vakbeurs ooit in Ne
derland gehouden.

Zaterdag 25 februari 1989 "39

Een tweede groep meubelen wordt gele-
verd'met een bedrukt en gepolsterd kwa-
liteitskatoen in de dessins Rio, Corfou,
Java en Kykonos. Ook in deze serie zor-
gen de elastische ophanging van de relax
en het 3- of4-poots ligbed voor extra kom-
fort.

[ Limburgs dagblad | woonblad



DRS, DE LArIAYE
" makelaardij o.g. " taxaties

" verzekeringen " hypotheken

HOENSBROEK
Mooi opgeknapt appartement aan de Markt. Ind.: en-
tree, woonkamer (36,5 m 2), keuken met aanbouw,
toilet, badkamer, twee slaapkamers, berging. Ligging
1e etage. Lift aanwezig. Gas-cv.
Prijs ’ 69.000- k.k.

HOENSBROEK
Halfvrijst. woonhuis met grote tuin. Ind.:kelder. Beg.
grond: woonkamer, keuken, badkamer, toilet, ber-
ging. 1e verd.:.3 slaapkamers, toilet. 2e verd.: zolder
(vaste trap), badkamer kan op 1e verd. worden gesi-
tueerd. Deel perceel is aparte bouwplaats. Totale
perceel 550 m 2.Gas-cv.
Prijs ’ 135.000-k.k.

HOENSBROEK
Diverse appartementen: prima locatie: hartje cen-
trum. Ind.: gang, keuken, badkamer, slaapkamer,
woonkamer. Gas-cv. Berging aanwezig.
Totale woonlasten + ’ 350,-.
Prijs ’ 49.000- k.k.

WIJNANDSRADE
Excl. vrijst. villa op zéér goede stand, bestaande uit 2
kappen met tussenbouw. Inh. ± 750 m 3.Kavelopper-
vlakte 500 m 2. Ind.: voorste gedeelte: garage, was-
kelder, toilet, studiehoek, balkon met vide, logeerka-
mer met douche. Hoofdgebouw: grote woonkamer
plus keuken (65 m2met zitkuil), schuifpui naar terras
met vrij uitzicht; kelder, speelkamer. 1e verd.: 3
slaapkamers, badkamer met 2e toilet, 2 zolderka-
mers. Gas-cv.
Prijs ’ 310.000,-k.k.

HOENSBROEK
Vrijst. woonhuis met garage en grote tuin (veel priva-
cy). Ind.: hal, ruime keuken, eetkamer, woonkamer
(± 45 m 2), badkamer (ligbad, toilet), bijkeuken, ruim-
te met bar en alle voorzieningen, garage. 1everd.: 3
slaapkamers. Aanvaarding in overleg.
Prijs ’ 129.000-k.k.

HOENSBROEK
Twee ruime woonhuizen met gezamenlijk perceel.
Panden kunnen ook afzonderlijk worden gekocht. Op
het perceel verder aanwezig: loods en diverse gara-
ges (verhuur). Uitbreiding garages mogelijk. Totale
perceeloppervlakte: 810 m 2.
Prijs op aanvraag.

g 045-223434
ZATERDAG VAN 10 TOT 12 UUR

v Hoofdstraat 88, Hoensbroek

PHH>_HH>«»_-|
GEVRAAGD:
■

Met spoed voor diverse serieuze
cliënten VILLA'S of BUNGALOWS

ter bemiddeling in Heerlen.
Prijsklasse: ’ 250.000,- tot ’ 450.000 -

| '__ Onroerend Goed Makelaardij ■— —, I

Sil LEEr__==_»,. A S
Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen

Telefoon: 045-717237

■■■■■■■■■■■■■■■■■■J

nwerun
ramen + deuren |

" advies in onze m \\\
showroom WZ; :^-

Hoensbroek: I y--- / i_

Akecstraat-N. 128 k "*A ':, *£ J'
Tel. 045-224581 /Am ( £V ', ,^/a
en 04490-74739 M 'M \ __~-~-~___

Langbroich: W\^ \ ?Jf»>M
Gangelt (Selfkant) E?j
Tel. 09-4924546016 MMMX^^^mkmMMWÊÊKÊ

KRINGS \
Plllllllllillllll

■HÉHHÉÉj L___i I'n bungalowwijk vrijst. =I bungalow op ±900 =I m 2grond met optima- 5=I le privacy. Sout.: 2 cc
= I kamers + garage. =="'■"'"ij Beg. gr. royale hal, Ii- ==

ving totaal 70 m 2, ==I dichtekeuken, hobbyruimte 20 m 2, 3 slaapkamers + === badkamer. Bouwjaar 1972. Aanvaarding in overleg. =
HEERLEN

m M ’ 239.000,-k.k.
= mmmmmWMmSÊk If'__ ?__\ Halfvrijst. herenhuis =HJLZBMPjB JSÈ met garage. Ind.: S_
! I beg. gr. royale hal. SSl^yul woonkamer met open =

SS ShH I haard 40 nr', goed ==I geout. keuken, terras ==
5= --*^^mmmmmmmmmmmmmwu + { Ujn garage. 1e _=__ verd.: 3 slaapkamers, 2 badkamers. 2e verd.: zolder- =
55 ruimte via vliezotrap. * Goede isolatie, * grondopp. ==

"= | 440 m 2. Aanvaarding vrijwel direct.

Jk___mml^^m. HEERLEN-NOORD__ _M f 340.000,- k.k.
=5 L/M Op ±1100 m 2grond, E
= . karakteristiek ge- 55

bouwd woonhuis, bjr. |
ES | I 1985, goed gei'so- _=

I leerd. Ind. sout.: kei- ===I der. Beg. gr.: hal, =5 ■^■^■^■^■■■■■^■■■■i woonkamer 39 m 2,
SE prima keuken, garagea 10.00x4.00,terras + tuin. 1e §

I verd.: 3 slaapkamers en goed geout. badkamer. ==
= Aanvaarding in overleg. SE

Ü M^JÜ^Ml^W^ml^jW HEERLEN-Centrum j

jÊmKmÊ_fW/_mm- J_m, met balkon en open ===|J keuken 35 m 2, 2
slaapkamers en bad- ==

■*"""*" kamer, dubbel glas, _=
EE zeer goed onderhouden. Aanvaarding in overleg. ES

deerkamer 12,5 m 2,ES
I terras en rondom tuin. 1everd.: 3grote slaapkamers, SE

== goed geout. badkamer. 2e verd.: zolderruimte. Aan- 55
SS vaarding vrijwel direct.

SCHAESBERG §=
Jt , Vrijst. woonhuis met

SS MtiJfX La__i cv- en tuin- 'nel-: nal- _=__H__ll __R woonkamer 40 m 2, SEI goed geout. keuken, SE[ bijkeuken, garage en ==I tuin. 1e verd.: 3 roya- SS
le slaapkamers, bad- 55

| kamer met ligbad, douche, vaste wastafel en 2e toi- == let. 2e verd.: 1 slaapkamer + berging. Aanvaarding 55
SE in overleg.

= ,__ WIJNANDSRADE

’ 185.000,- k.k.== WLft^^^j^ _^_ Halfvrijst. patiobun- S=I galow met c.v. Ind.: =I hal, woonkamer met =
SS WM H open haard en par- SEI ketvloer ±35 m 2, goe- 55== <g I de dichte keuken, 2e ==i '*mmmmmmmummumuuumm living 12 m 2, patio tuin SE

[ ±55 m 2, garage, badkamer, 2 slaapkamers. Aan- SS
| vaarding medio 1989.

| WINKELCENTRUM HEERLERHEIDE
=_ Winkelunits vanaf 63 m 2,front sm, mcl. toilet, keu- ==

| ken, verlichting, verlaagd plafond en c.v. Aanvaar- 5
55 ding 15-3-1989. Huurprijs ’ 15.750- per jaar.

| Woning of bedrijfspand verkopen? 1
Makelaar Ernens kan u

van dienst zijn.
Geen verkoop - geen kosten.

Maak vrijblijvend een afspraak.

H " Makelaar o.g. " Taxaties
= " Bedrljfsobjecten " Hypotheken

" Woningen " Verzekeringen

I makelaardijw I|ERN£N_>|
Hoolstraat 42, Voerendaal

Tel. 045-752142

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira
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VOOR MENSEN DIE NIET
LANG WILLEN WACHTEN

en die medio dit jaarin een nieuwe woning willen trekken.

Ti pS* ■MUI |pH
s_f __r»—^**''*'*j_?^ __■ _^y_n____i k*.*^ * ___ __k^^^__^ ;'

W&&&- ____&- \_^"________ _B^W_y__i Bl^^J^^^* __W_WËÈ
i_____wft _m* jP+Wv r^^^S^^^t ImlnTtmmr^ttß_ sß^^^E» '' ''''■'^'■'■%_tsW' ''W&ggsgr /v* 4(r H!l^__rn_!B7l ,^^ _$illl_ JP^*'

W >-^^^Pl__l^S_lS__lS _Wn' wïïmr^f

r^_S__^ <nl 1 | '"£1 flggl ICïi'_P^of_^ ___r f__i _r *? ____9__- fll* f_R _t " , _■_____» ____jjt Hs» _\-^_.
m A&""jj|_ff'-ljfi_^Bß&,J_\ ifcj'jï' ".. _Bujrffi'f_ilÉ!i'-»-i i ._S__-"""mWmli__MJ^^'^i^^^'MM^^i^^^^m^rl!^H^ 3__b__. 9^_i__M_i____i&

j_______^_li__l |?ff^^B £̂»*y^ff^BlßßP^_wP _ _F <_8_____M_ml I»» _________ÉÉl|'FffiT^ f^Kl-J^~*^^'- -««*< ■■■"■ ■ M_oV9VV^^r_Tit_ilT3l >_____Ük£_É mÊS^SmM
VOORZIENINGEN NABIJ KJlïfl3s__Jll3LÏ___si___i

ïi■i■t
_J jilAVo-Vir■ir * ~ iS-W ,ITI~ _ . H IKVAjAJbAaI' ."«^v-s-'^t»'!I"'_ml ■ --.nmm ijl ■ ____H__^_»*WTvTï____l. I.^-,-^yl >» ,T>«^«jfr»,>c«Hiiipi m (I x M _WJff_T_lfi_l>P_i

In het hart van Landgraaf, nabij het nieuwe ■■ ■
winkelcentrum "Op de Kamp", worden 10 Pf_^_ spl__ Bstadswoningen gebouwd. Er is een keuze uit 3 _Pw**lfff__l
indelingen. I_t~^_Het comfort van dit type is de ruimte. De fr___ _Ss3*l"__l
living heeft een oppervlakte van 37 m 2tot 40 WT iSSwNr_i___ ___i ___■m 2mcl. open keuken. De le verdieping telt 3 ■Hl__s SË^UmÉI H
slaapkamers en badkamer met mogelijkheid l| ____b_É_B
voor 2e toilet. Alle woningen hebben een
vaste trap naar de zolder met mogelijkheid .
voor 4e slaapkamer/atelier-ruimte. Nagenoeg Mikiliira. onrartM Hvoo,„.k

„.
v„„k.„^„

alle woningen zijn voorzien van garage. | ][ | é _ m
Prijs/145.064,-v.o.n. excl. max./44.000,- ~J\RZ__\TI IfflCTflSl Z^""""*
rijksbijdrage. Netto maandlast ca.’ 560,-. _J_ |% | £ |||| H 9°°""2' °°uu'
Duizenden guldens besparing van renteveriies Stienstra Makelaardij Bv f»-*- ■« -door de snelle realisatie. Kruisstraat 56. 6411 BW Heerlen Telefoon 045 712255'

Te huur aangeboden

bedrijfsloods
m.i.v. 1-3-89
oppervlakte 1500 m2, hoogte 5 meter
gelegen nabij aansluiting autoweg Heerlen-Geleen
en bij het industrieterrein De Koumen.

Tevens te huur aangeboden nabij de rotonde te
Heerlen

kantoorruimte
(groot 110 m2) met aparte ingang, hal, 3 ruimten,
archief, keuken, w.e. en bergruimte, groot
parkeerterrein.
Direct te aanvaarden.
Tel. te bevr. van ma.-vr., 045-238802. _JS

+A

COMMERCIEELffoVASTGOEC
TE KOOP/TE HUUR |
BRUNSSUM, Kennedylaan. S
In het winkelcentrum "Klingelsberg" is nog één winkel-
pand beschikbaar tergrootte van 127 m 2b.v.o. Uitv. ge- j
gevensopaanvr.
BUCHTEN-Born, Achter de Hoven S
Centraal gelegen werkplaats, magazijn- en opslagruim-
te, momenteel ingericht als timmerwerkplaats. Totale
bebouwde opp. ± 600 m 2BVO. Overname c.g. gebruik
van aanwezige houtbewerkingsapparatuur is bespreek-
baar. Huurprijs ’ 25.000,-per jaar.

GELEEN, Zuidhof 26ged.+ 27. S
In uitstekend gesitueerd winkelcentrum Zuidhof is nog
één winkelruimte ter grootte van ± 105 m 2b.v.o. be-
schikbaar. Huurpr. ’32.025,12p.j. excl. B.T.W. Uitv. ge-
gevens opaanvr.
QRONSVELD M
Op industrieterrein gelegen moderne bedrijfshallen (ca.
625 m 2) met kantoor en opslagterrein (375 m 2). Huurprijs
opaanvraag.

MAASTRICHT fIn centrum gelegen kantoorruimten met bijbehorende
opslagr. (ca. 400 m 2) en parkeerplaatsen. Aanv.: direct-
Huurprijs: ’45.000-per jaar.

' MAASTRICHT, Villapark M
Op 1e stand gelegen 215 m 2 moderne kantoorruimte
met grote archiefkelder. Ruime parkeermog. aanwezig-
Aanv.: i.o. Huurprijs opaanvraag.

MAASTRICHT-Beatrlxhaven <*Komt beschikbaar nabij vliegveld: grote opslaghal (ca- j
5000m 2), geïsoleerd.Huurpijs opaanvraag.

MAASTRICHT, Wljck M
Goed gelegen, royaal winkel- woonhuis met magazijn
(168 m 2), bereikbaar via achteringang. Aanv.: i°-
Huurpr. ’ 3.000-p.mnd.

MAASTRICHT, Oranjepleln M
Opgoede lokatiegelegen kantoorunit, best. uit2 vertrek-
ken (ca. 40 m 2),entree.

MAASTRICHT *"Op eerste lokatie, nabij Kennedybrug gelegen, ca. 4.00"
m 2goed geoutilleerde kantoorruimte. Ook voor partiële
huurders zijnkleinere unitsbeschikbaar.

MAASTRICHT (f
Centraal in Heugem gelegen winkel/praktijkruimte *100m 2. Aanv.: i.o. Huurprijs: ’ 2.360- per maand. EV-
ook tekoop.

MAASTRICHT, Beatrlxhaven "Modernebedrijfshal (400 m 2) met3inrijpoorten, kantoor-
ruimten (ca. 120 m 2) en opslagterrein, waarvan 60 tn
overdekt.Koopprijs op aanvraag.

MAASTRICHT, OudeKerkstraat M
In centrum van Heer gelegen bedrijfsruimte, tot. opfj-
-365 m 2.Er is vrije vestiging en hetpand is voor div. doel-
einden geschikt o.a. winkelruimte, magazijn, praktijk-
ruimte, kantoor enz. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 195.000,"
k.k. Huurprijs: ’ 2.500,-/maand
NIEUWENHAGEN LANDGRAAF, Sunpleln 3
Aan marktplein gelegen winkelpand, totaal bebouwd8

oppervlakte ± 700 m ,met aparte kantoor-/woonruimte-
mogelijkheden opverdieping. Indeling o.a. winkelruimte
(frontbreedte 20 meter), magazijn metgoede bevoorra-
ding, kantine, toiletten en kantoor. Uitvoerige gegeven»
en koopprijs opaanvraag.

NUTH, Thermiekstraat 12
Op handelsterrein t.o. Makro en boven Kwantum gele-
gen showroom/verkoopruimte t.b.v. volumineuze detai1'
handel ter grootte van 4000 m 2BVO (mcl. lift). Het .*
heel is goedafgewerkt, is uitstekendgeschiktvoor meu-
belbranche e.d. en heeft een royale parkeerfacilite"-
Uitv. gegevens enhuurprijs opaanvraag.

LANDGRAAF SCHAESBERG
Hoofdstraat/Past. Schattenstraat
Gunstig gelegen representatieve kantoorruimte K
grootte van ± 230 m2op de 1 e verdieping v.v. liften cen-
trale verwarming. Huurprijs ’ 145-per m2 perjaar.

SITTARD, Dr. Nolenslaan f
Uitstekend gelegen Nieuwbouw-bedrijfsruimte me
showroom t.b.v. volumineuze detailhandel. Totaalworfj
± 1200m2bebouwd. Het verharde voorterrein, 600m
alsmede opritten en achterterrein completeren het ge-
heel. Tijdens afbouw kan met wensen van huurderreke-
ning worden gehouden. Huurprijs ’ 90.000,- per jeB
excl. B.T.W.
SITTARD, Industriestraat35
Op handelsterrein gelegen bedrl|fsob)ect, grootte -
250 m2, bestaande uit showroom, werk-/wasruimte en
verhard terrein, alsmede vrijstaand woonhuis met o-*"
kantoor, kelder, hal, woonkamer, luxekeuken, 3 slaeP]
kamers en fraaie badkamer. Uitbreiding is mogelijk. ""'voerige gegevensenkoopprijs opaanvraag.

SITTARD CENTRUM, Paardestraat
Ruim kantoorpand met archief/opslagruimte in sou'8'
ram en 375 m2kantoorruimte verdeeld over 2 verdiep"l'
gen. Uitv. gegevens inzake indeling, plattegr. e.d. °"aanvraag. Prijs: ’ 425.000-k.k.

SITTARD, Llmbrlchterveld. S
In een woonwijk temidden van woningen en div. schoiej
in hetvoortgezet onderwijs ligt hetgoed bereikbare vvin-
kelcentrum Limbrichterveld, met hierin nog 1 winkel ,e

huurvan 62 m 2.Huurpr. ’ 12.000-per jaarexcl.BTW-
SUSTEREN,Kerkstraat 65
Bedrijfscomplex bestaande uit o.a. produktiehallen -
1800 m 2BVO, kantoorruimte 200 m 2en naastgeleg8'

terrein, totale perceelsoppervlakte 3300 m 2.Aanval»'
ding direkt. Prijs ’665.000,-k.k. exclusief B.T.W.Evt- w
huur.

SUSTEREN,Kerkstraat 63

'iy'ï.^ WZ~~: syï*\::ï:y*??

Halfvrijstaande bungalow met garage, C.V.en achterg8;
legen bedrijfshal/werkplaats ter grootte van ± 150 " ■BVO; totale perceelsoppervlakte ± 1265 m 2. Aanv.
overleg. Prijs ’ 190.000-k.k. Evt. tehuur.

S - InlichtingenKantoor Sittard
M- InlichtingenKantoor Maastricht a

Edrs.ruijter^
Drs. Ruijters Commercieel Vastgoed "»"'
6131 AS sittard-stationsplein 1-tel 04490-23344
6221ED maastricht " wyckerbrugstraat 62■ tel 043-z"'^
buiten kantooruren:
04490-19882/045-214250/0475.2-31 43
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SITTARD

GESCHAKELDE BUNGALOWS MET GARAGE
Dp een steenworp afstand van aantrek-
kelijke voorzieningen èn dichtbij het
Sittardse stadscentrum worden ten _
Ëiden van de Lisztstraat enkele gescha-

ldebungalows met inpandige garage/
berging gebouwd. De bijzonder aardige _!_._-vormige indeling met o.m. een woonka- < .iéËÊ—Ë^' —'<r_kjjiermet eethoek, keuken, 2 slaapkamers w___É_£- ■ imam L_
an badkamer biedt leuke mogelijkheden M~^ |«-.|_njr: l^^__l __"voor een sfeervolle inrichting. De bunga- ÉsSf] _f^^^^'_^^____l___3 -fows worden afgewerkt met o.m. open- mJÉPp^I ï'^^B1_^^ÉF ____bL___? _Ë_Slaande, hardhouten tuindeuren naar het _^È^^- ■Fr"*:l '* Abetegelde terras c.g. de tuin, hardhouten *_&»hffty^al^-^J^'^ial _N"-li>y^il^ k_l_rtiïrfi" ■» j^Tt______BP^--*5
Isolatie en isolerend dubbelglas. * ___ "ff^L__J_l
Koopprijs ’ 158.990,- v.o.n. l_*rJi7bij^_^^^^^m^^-*m_.
Rijksbijdrage’ 5.000,- belastingvrij, /__t a^9,?0*8 '" Slttarrj-Lah^ .Uartspramia-C-rega,.^ I 9^L^^^^

JNNtrtn
Vwpersoonlijke omstandig- f Adres ~~" .
lieden spelen een belangrijke I mk Postcod»tol bij de koopoverwegingen RE^TÏI I V# Di ~ "
"n de uiteindelijke koopbeslis- _m 1 / p'aats j
%%Mer°"iï£"er\ziin m__\ HRQ Rl II ITFRQ "«°o7_Zl_ZZzi ~~
Laat u daarom gedetailleerd m mma\ I_/-IW. MwlU I __IIW I (n

_ _____ I
£f_^^^dW'" ——I ""■"«" 90*. smart maarfricht heerlen J

I i Jm
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Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

* Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658

KOOP
HEERLEN

mi
Vrijstaande semi-bun-
galow met 2 bijgebou-
wen, geschiktvoor kan-
toor/praktijk, dubbele
bewoning etc. Perceel
1225 m 2. Vraagprijs

’ 395.000- k.k.

'

EEN COMFORTABELE BUNGALOW VOOR
HET KLEINERE GEZIN jP^ /£S\

Wie de voorkeur geeft De efficiënte indeling schept extra ruimte: 11S 12m. 7 M ï ?„£.!£'«*£ fEp_l aan een woonbuurt die in een harmonieuze Minimaal onderhoud en alle II fjf^T-^_ "°^«""^e#2| relatie met zijn omgeving staat, moet beslist vertrekken gelijkvloers doen deze __WSü/^ilc^j—^Qrt^mm^^^'^rVJ_I eens het woonplan Middelveld bekijken. bungalows voor het predikaat
i{ ÊsÊ§r^^°y'i^^^f^m^ *r

______B_i :■:■:■:■:_,>._ _BJ M-W °or. _T~—-—J " *^%T

I f%^^__. 1 Gaarne vrijblijvend volledige ll^W _\\_t_r_mß-^"jlf^^r^^k\ _fc<__l ■ -—"UI IAI informatie ovei de bungalows &M&*lIIVII Ie Susleren, Middelveld. I I fl» f W | Makeia_rdi| onroerend goed Hypotheken Ver/ekenngen

!&ib Plaa,s
I Met LoonVast-Hypotheek een netto teSjV/

II In ongefrankeerde gesloten envelop «nden aan Sl.ens.ral maandlast Van ’ 668,--. MM__ K,u,»t.aat56.6411 BWHeeMen £££r,"»"
It Makelaardij BV Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen I ■ ■■ ll__*^ — # I _*-J"^"^ i"'.aï."."'«oo

Limburgs g_Jn_TrsSbod rTIdKELfIdR



conditioneringsmiddeltjes bij om
het kammen gemakkelijker te ma-
ken. Conserveermiddelen, parfum-
en kleurstoffen behoren eveneens
tot de vaste ingrediënten.- Shampo voor dagelijks gebruik

wordt vaak tegelijk gebruikt voor
een totale douchebeurt. Daar is
geen bezwaar tegen. Maar tal van
shampo's bevatten geen vettige
substanties. Daarom moet men
zich na het douchen en afdrogen
goed insmeren, anders droogt de
huid te zeer uit.

J van de nieuwste geboden
"de reclame is het dagelijkse'en wassen. Dat het vaker°*t gebeuren dan vroeger lijkt

" logisch, gezien de toene-
rjde luchtvervuiling, de jog-

en andere zweet-bekkende fitness-bezig he-
[■■ alsmede de haarlakken en
die worden gebruikt. VolgensDuitse organisatie Warentest

'8t de helft van de Westduit-!J.elke drie dagen het haar.
"kwart van de mensen tussen'4 en 40 jaar doet het, en ve-
lyan hen zelfs dagelijks, zoals
'eclame voorschrijft.

" Dertig shampo-merken werden door 'Warentest' aan een nader onderzoek onderworpen

Warentest beproefde 30 merken
shampo voor dagelijkse gebruik.
De meeste kregen de kwalificatie
goed tot zeer goed. Andere kwa-
men niet verder dan bevredigend.
Twee merken kwamen als 'gebrek-
kig' uit de test.

Dertig merken

delen alvorens ze uitvoerig getest
zijn.

Prijsverschillen
Voor de uitslag van de test legde de
organisatie nadruk op de werking
van de middeltjes, naast de ingre-
diënten. Vier kapsters letten bij het
wassen van de proefpersonen op
het schuimgehalte, het uitspoelen
en hetkammen van natte haren. De
uitkomst van de test werd vergele-

werden gebruikt door Guhl, Timotei
en Yves Roeher.

Teveel shampo kan de hoofdhuid
beschadigen en betekent een extra
belasting van het afvalwater. Daar-
om is het zo jammer, aldus Waren-
test, dat de middeltjes moeilijk te
doseren zijn. Fabrikanten lijken
trouwens toch nauwelijks te letten
op het milieu. De flessen zijn bij-
voorbeeld veel te groot alleen om
het verkoopprodukt volumineuzer
te laten ogen. In drie flessen werd
nog pvc gevonden die bij de vuilnis-
verbranding problemen oplevert. Zij

De drie merken die zeer goed wer-
den bevonden liggen wat prijs be-
treft in de middenklasse. Het zijn El-
'Vital, Kamill en Silkience, waarbij
Silkience Frequent Use met 80
pfennig per 1 deciliter de goed-
koopste is. En dat terwijl dit merk
slechts zelden tot huidirritatie leid-
de.

'Goed' uit de test kwamen Avon
Frequente Wash, Benny kuur, Bir-
king elke-dag-shampo, CD, Cien,
Diplona, Dralle, Gard, Gliss, Guhl,
Mildeen, Nivea, PolyKur, Riar, en
Sanara. Bevredigend waren Con-
dia, Schauma, Shamtu, Timotei en
Topas. Gebrekkig waren Aliflor en
Yves Roeher (met accaciahoning).
Het gaat hier dus alleen om haar-
wasmiddeltjes die speciaal voor da-
gelijks gebruik worden aangepre-
zen.

HARRY BOUTS

Duitse deskundigen vinden het vol-
komen afschaffen van formaldehy-
de helemaal niet zo gunstig. De uit-
werking ervan kent men en men
heeft exact vastgesteld hoeveel
men ervan kan gebruiken zonder
gevaar. Dat kan men niet beweren
van de nieuwe conserveringsmid-

Om bederf te voorkomen moeten er
conserveringsstoffen aan worden
toegevoegd. Het voor de gezond-
heid gevaarlijke formaldehyde
wordt steeds minder gebruikt. Toch
vond Warentest nog in drie merken
restanten van het gevaarlijke spul.
Het percentage lag overigens ver
onder de toegestane grens van
0,05 procent. Het kan zijn dat de
producent zelf geen formaldehyde
aan zijn shampo heeft toegevoegd.
Het conserveermiddel kan al in de
gebruikte grondstoffen zitten. Milieu

Ook het gehalte aan dioxan is vol-
gens de producenten verder terug-
gebracht. De ontdekte hoeveelhe-
den zijn naar het oordeel van des-
kundigen zo gering dat zij geen
kanker kunnen verwekken. Toch
verdient het aanbeveling dioxan-
vrije shampo te gebruiken.

vinden dateen dagelijk-
per dag geen risico in-

Jfltvoor normaal en vet haar. De
'^rklieren van de huid worden er
' door gestimuleerd meer vet te
"Juceren, evenmin wordt er te-J'vet aan het haar onttrokken.Jr geven de deskundigen enkelefc»»n:Jat meer gebruiken dan een no-*P (Warentest spreekt van een
galnoot). Eén keer wassen is inJ.algemeen voldoende. Belang-jijBdathet haar grondig wordt ge-
Wd. Daarbij moet men uitgaanF de stelregel: vijf keer zo lang
gPoelen als inzepen.

of zeer droog haar kan bijhuldig wassen springerig en

Volgens Warentest hebben de pro-
ducenten meer belangstelling voor
mooie reclamespreuken dan voor
duidelijkheid over de samenstelling
van hun middeltjes. Door de ondui-
delijke omschrijvingen vermoedt de
consument ware wondermiddeltjes.
Maar de shampo's bestaan voor
een groot deel uit wateren wasac-
tieve grondstoffen, die uiteraard bij-
zonder mild moeten zijn voor dage-
lijks gebruik. Als afronding van het
produkt komen er zogenaamde

bloemwinkelochtenden, vor-
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.

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.

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.

KRUISWOORDRAADSEL nr. 11
J?n kan aan de puzzelcompetitie
jplnemen per giro of per briefkaart.
J 6 per giro meedoet, dient de ge-
ragde oplossing op hef girobiljet te

Loeiden onder het woord 'medede-len' en minstens ’ 2,50 over te ma--6n naar

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.

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.

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.

Winnaars
puzzel nr. 11
Oplossing:
STEEN
1e prijs
Th.G. van den Hoven
Op de Acker 11
6431 GJ Hoensbroek
2e prijs
J.F. Pozun
Houwer 28
6372 NM Landgraaf
3e prijs
A. Kruitz
Broekstraat 7
6133 BM Sittard
4e prijs
G. Koedam
Begijnhofstraat 25
6374 AV Landgraaf

Men is het voordeligst uit wan-
neer men deelneemt per giro,
aangezien dit geen extra (porto-
)kosten met zich meebrengt.
Verder wijzen wij erop dat het
overgemaakte bedrag in zijn
geheel ter beschikking komt van
depuzzelactie. Van de extra ge-
plakte postzegels op de brief-
kaarten moet een gedeelte wor-
den afgestaan aan de PTT.

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-

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.

puzzelactie
Dagblad

postgiro 1975600postbus 10006400 BA Heerlen
.^edoen per briefkaart gaat als volgt:
l^rijf de oplossing op de adreszijde
O 6 kant waar de postzegel staat afge-
ef), plak boven de gewone franke-

ten minste ’ 2,50 extra en adres-
-6r de kaart aan

Puzzelactie
>>rnburgs Dagblad

1000
b4OO BA Heerlen
h 1Hoofdprijs ’ 5000,-- htTl te kunnen meedingen naar de
£°ofdprijs, ’ 5000,-, gelieve U de

letter van iedere oplossing
/""ter elkaar te zetten, waardoor
r*n zin gevormd wordt van 20 let-ers. Van de oplossing van allePuzzels moet u steeds de eerstee>ter gebruiken. Bewaar voor alle
Zekerheid de gepubliceerde puz-
*eldjagrammen 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.

PRIJZENPOT
1e prijs ’ 1000,-

-2eprijs ’ 500,-

-3eprijs ’ 250,-

-4eprijs ’ 100,-" Nadat de prijs door Thea Kuchnio (rechts) is overhandigd, showt de
heer Van denHoven het begeerde groene briefje, daarbij gadeslagen door
echtgenote Rie Foto: FRANS RADE

Verticaal:
2. radio telegraphy; 3. woonboot; 4. brandbare staaf; 5. gewicht; 6. priem;
7. eetgerei; 8. niet dichtbij; 9. bijwoord; 10.wortel; 12.vaartuig; 14. deel van
een huis; 15. poes; 17. broeikas; 20. papegaai; 22. part.; 24. ontkenning;
26. keer; 28. met name; 30. wagenspoor; 31. telwoord; 32. uitroep van af-
schuw; 33. gereed; 34. slang; 36. rijtuig; 37. te koop; 40. Europeaan; 42.
plaats in Gelderland; 46. osmium; 47. eenjarig dier; 48. strook; 50. vurig
aanhanger; 51. tamme dieren; 52. bloem; 53. niets uitgezonderd; 54. nieu-
we testament; 56. meetstok; 58. bedorven; 60. televisie; 62. smal water;
63. Mohammedaanse bijbel; 65. snijwerktuig; 66. deel van het hoofd; 68.
Engelse titel; 70. schel; 72. voertuig; 73. noordnoordoost; 74. Engels bier;
75. een en ander; 77. geluid van een geit; 79. nummer.

Horizontaal:
1. spoedig; 4. boksterm; 6. oude lengtemaat; 8. huid; 11. oogvocht; 13. ge-
looide huid; 16. boom; 18. zuivelprodukt; 19. boom; 20. schuifbak; 21.
plechtige gelofte; 23. kroon; 25. eerste kwartier; 26. insekt; 27. belemme-
ring; 29. handvat; 32. erg; 33. strijdperk; 35. veilige haven; 36. stuk karton;
38. hevig; 39. projectieplaatje; 41. nieuw (in samenstellingen); 43. water-
doorlatend; 44. lofdicht; 45. schrijfgerei; 46. ijzerhoudende grond; 49.
grond bij boerderij; 51. dik; 52. kerel; 55. hatelijke opmerking; 57. vlakte-
maat; 59. looplat; 61. ogenblik; 62. vis; 64. huid; 65. slag; 66. oosterlengte;
67. rund; 69. koeiemaag; 71. daar; 72. wang; 74. jongensnaam; 76. sele-
nium; 77. edelman; 78. plaats in Noord-Holland; 80. adviesraad; 81. tegen-
over; 82. voegwoord; 83. niet rijk.

s U de puzzel hebt opgelost, moet U. 'Qtters die voorkomen in de vakjes
k *f de cijfers 54-44-5-35-22 achter el-
'eifr Zetten- U leest dan een woord dat
0 ens de uiteindelijke oplossing van

*e puzzel is. U moet dit woord nietr_een opsturen, maar ook goed bewa-
p " (samen met het nummer van de
l)J:*e!) want U hebt het nog nodig aan
«fa 6inde van onze uit 20 delen be-
ende puzzelronde.

maakt wandkleden en daarbij vindt ze
ook nog de tijd om wekelijks een
uurtje te gymen.Duizend gulden voor

Theo van den Hoven De heer Van den Hoven doet het watrustiger aan. Hij geniet sinds 23 jaar
van zijn pensioen en heeft zijn sporen
verdiend als chef bij het Fonds van
Sociale Instellingen (van DSM) en in
het bijzonder van de schoenfabriek.JJOENSBROEK - Hij heeft de ge-

denkwaardige leeftijd bereikt van 88I ar- Hij is eigenlijk altijd anti-puzze-n 9eweest, in welke vorm dan ook. De van oorsprong Brabander, gebo-
ren in Kaatsheuvel, werd in 1938 door
een attente chef van de schoenfa-
briek benaderd om de gelederen in
het Limburgse te komen versterken.
Nadat hij daarover enige tijd nage-
dacht had, toog hij met echtgenote en
twee kinderen naar Hoensbroek en
achteraf heeft hij dat nooit berouwd.

schap. Als Thea Kuchnio, namens
het Limburgs Dagblad, de duizend
gulden overhandigt, vindt Theo van
den Hoven dat daar op zn minst een
dikke zoen bij hoort. „Op dat gebied
ben ik zeker nog niet oud," lacht hij,
nadat hij de daad bij het woord heeft
gevoegd.

aar zijn echtgenote Rie daarente-gen lost alles op wat haar in handen
"j. Mede daardoor is ook de heernco van den Hoven zich voor puzze-
stei 9aan interesseren. „Maar," zo
Qp " "ij, „het moeten niet van die lan-** moeilijke woorden zijn. Woordjes
en H2O n 'etter of vier' dat vind ik findie kan ik nog net in die vaak ver-ra aid kleine hokjes krijgen."

Nu heeft het echtpaar zelf alweer
twee studerende kleinkinderen en die
zullen, dat is nu door oma en opa be-
loofd, een fors gedeelte van de puz-
zelwinst opstrijken.

nonbe'aarde echtPaar is echt in haarPies met deze onverwachte bood-

Mevrouw Van den Hoven is overi-
gens nog een zeer bezige bij. In één
adem noemt zij de bezigheden diezij
zo graag, en zo lang het nog kan, uit-
oefent: ze bakt en braadt als een vol-
leerde kokkin, ze spint, borduurt en

Brabander

ken met het resultaat van een was-
beurt met enkel water en tensid.
Twee produkten werkten slechter:
Almiflor kruidenshampo en Yves
Roeher zachte shampo.

Grote LD-puzzelaktie voor de Zonnebloem

Voor het kansspel van deze
puzzelactie heeft de staatsse-
cretaris van 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.

Onderzoek warentest:
teveel reclamespreuken

Dagelijks haren wassen niet voor iedereen goed

Het 'huidvriendelijke' pH-gehalte,
waar de fabrikanten zo vaak mee
schermen, viel erg tegen. Vooral Al-
miflor en Condia kuur shampo lie-
ten het afweten en bezorgden 8 van
de 50 proefpersonen huidirritatie.

'Goed'

De prijsverschillen onder de getes-
te shampo'swaren opvallender dan
die van de kwaliteiten. Een goed
merk (Cien Tag) kostte per beurt
bijvoorbeeld 30 pfennig en een van
dezelfde kwaliteit (Guhl Daily) 4,38
mark. Een halve liter fles van Cien
kwam op 1,49 mark en een 2 decili-
ter fles van Guhl op 8,75 mark.
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puzzel

bros worden. Een of hoogstens
twee keer wassen per week is daar-
om aan te bevelen.

Bijzondere toevoegingen, zoals ei,
kruiden of vitamine worden welis-
waar overduidelijk in de reclame tot
uiting gebracht, maar van de wer-
king ervan moet men geen hoge
verwachtingen koesteren. Temeer
omdat er minimale hoeveelheden
worden gebruikt die er direct na het
spoelen weer uitgaan.

Limburgs dagblad

Alleen zó inzenden
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1 ZOEKT U EEN
HYPOTHEEK?

Dem moet u in ieder geval éérst even kontakt opnemen met Stienstra Afdeling
Hypotheken Doen hooi! Inuw eigen belang!

Want Stienstra sluit dagelijksveel hypotheken af. Daarom hebbenwij deallerbeste
relaties met alle hypotheek-verschaffers: met 't Bouwfonds, Aegon,Rabobank, AB?

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 danStienstra kan u adviseren,welke
hypotheekvoor u debeste is. Stienstra beschikt over een hypotheek-computer dievoor u
een objectieve berekening maakt, zodat uzelf de meest ideale hypotheekkunt kiezen.

Bij Stienstra hebtu te maken met betrouwbare, professioneleen ongebonden adviseurs.
Waar u óók terecht kunt als u bij een andere makelaareen huishebt gekocht of als u
uw bestaandehypotheek wilt ©versluiten, waardoor u honderdenguldens goedkoper

uit kunt zijn

Daarom: altijdéérst even kontakt opnemen met Stienstra voor een kosteloos advies.
In uw eigen belang!

r _^___ BQN _,
Ja, i_ wil kosteloze informatie _

IINaam: ■
■ Adres: ■

Postcode/Woonplaats:
I Telefoon: ____

Ik ben wel/niet in bezit van een eigen huis. ;_
| H■i In ongefrankeerde enveloppe zenden aan Stienstra Hypotheken, s,"

S Antwoordnr 40.6400 VB Heerlen «

§ .stienstra
HET BESTE ADRES VOOR HYPOTHEKEN!

-Kruisstraat 56. 6411 BW Heerlen, tel 045-712255* Wycker Brugstraat 50. 6221 ED Maastricht, tel. 043-252933"
Maandagt/m vnjdag geopendvan 9 00 tot 21 00 uur Zaterdag geopendvan 900 tot 18.00 uur.

■■■■M—_BMBiM_______.'<:^___________m__^Wf_7_T—9^%m\^^-'''VÊ

BOCHOLTZ, Begoniastraat ’ 138.000,-k.k.
Halfvrijstaand woonhuis met garage en tuin. Mooie
woonomgeving. Woonkamer ca. 30 m2, keuken, 3
slaapkamers, badkamer, perc.oppervl. 214 m2.

EPEN, Heimansstraat ’ 155.000-k.k.
Goed gelegen vrijstaand woonhuis met garage en tuin.
Uitstekende staat van onderhoud. Doorzonkamer ca. 30m2, aanbouwkeuken, 3 slaapkamers, ruime badkamer.
Perc.oppervl. 340 m2.

GULPEN,, Rijckerveld ’ 150.000,- k.k.
Vrijstaand woonhuis met tuin en garage. Ideale zonlig-
ging. Souterrain: kelder. Beg.gr.: woonkamer met veran-
da, eetkamer, keuken, berging, douche, 2e toilet. 1e
verd.: 4 slaapkamers. Perc.oppervl. 530 m2.

LANDGRAAF, Korenbloem ’ 145.000,-k.k.
Halfvrijstaande hoekwoning met garage en terras. Het
pand is uitstekend onderhouden en verbouwd in moder-
ne stijl (wit). Ind.: woonkamer ca. 35 m2, marmervloer,
halfopen eiken aanbouwkeuken, 3 slaapkamers. Perc-
oppervl. 260 m2.

PARTIJ-WITTEM, Van Pallantstraat ’ 160.000- k.k.
Halfvrijstaand woonhuis met garage en tuin, voorzien
van c.v. Woonk. ca. 30 m2(met zitkuil), halfopen keu-
ken. 1e verd.: 2 ruime slaapk., 1 slaapk. ca. 3x3, vaste
trap naar zolder, waar grote hobbyruimte, grotend kunst-
stof ramen en thermoglas.

NYSWILLER, Vossenstraat ’ 29.000,- k.k.
Vakwerkkarkas met ondergrond en tuin, bouwvergun-
ning is voorhanden. Perc.opp. 175 m2.

. SIPPENAKEN (België) 3 km. van Epen ’ 235.000-
-k.k. Rue de Beusdael
Modern vrijstaand woonhuis geschikt voor dubbele be-
woning landelijke omgeving. Sous.: dubbele garage,
badk., dubbele kelder, kamer. Part.: compl. aanb.keu-
ken, zitk., 2 slaapk., badk., gastentoilet. 1e verd.: keu-
ken, zitk., 2 slpks., berging. Perc.opp. ± 560 m2. In de
omgeving wonen meerdere Nederlandse gezinnen.

Ons kantoor is ook /^.geopend op zaterdag _/ \
van 10.00-13.00 uur _^L S

\ionckenBirmertens
MAKELAARDIJ O.G ADVIESBURO

NERZEKERINGEN
Rijksweg 9 Gulpen Q445Q -1724 /1754

ï=l _<"_"] _1
HEERLEN. „Mooi, comfortabel appartement!"
Ind. kelder, woonk. (26 m2), keuken, 2 slaapks., badk.
m. douche en v.w. Vraagpr. ’ 82.500-k.k. Aanv. 1-4-
89.

HEERLEN. "Interessant beleggings-objekt!"
Ruim herenh. nabij centrum. Ind. 7 kamers gem. keu-
ken, 2 douchegelegenh., 2 toiletten. Vraagpr.

’ 110.000-k.k. Aanv. direkt.

HEERLEN. "Mooie woning in leuke buurt!"
Ind. hal, woonk. 28 m2, dichte keuken, garage, 3 |
slaapks., badk., zolder bereikb. via vaste trap, m. mo- i
gelijkh. voor 4e slaapk. Bj. 1981. Geïsoleerd, ged. dub-
bel beglaasd en roll. geen bebouwing achterzijde. !
Subsidie ’5000,-. Prijs / 129.500,- k.k. Aanv. in j
overleg.

KERKRADE. "Leuk huis in kindervriendelijke j
buurt!"
Ind. hal, woonk., aparte eetkamer, half-open keuken,
garage, 3 mooie slaapks., ruime badk. m. ligb., v.w. en |
2e toilet. Grote zolder. Geïsoleerd, ged. dubbel
beglaasd. Bj. 1980. Prijs ’125.000- k.k. Aanv. in
overleg.

MAASTRICHT. "Fraai vrijstaand huis op prima lo- i
katte!"
Ind. hal, ruime L-vormige woonkern, allesbrander, |
dichtekeuken m. luxe mr.. >*VA 1 3 "inke slaaPks-
(ouderslaapk. 6.li*y QV/VV.sak. m- lia.b-. dou-
che, 2e tci IC^V^^Tw., zolder. Geïsoleerd, ged. Idubbel bt^i Vï en voorz. v. roll. uitsluitend 1c klas I
materialen. Bj. 1983. Aanv. direkt.

WAHLWILLER. "Halfvrijstaand woonhuis... dicht |
bij de natuur!"
Ind. kelder, ruime Z-vormige woonk. m. open keuken,
grote bijkeuken, berging, 3 slaapks., douche, zolder. |
Geheel voorz. v. rolluiken. Vraagpr. ’99.000- k.k.
Aanv. in overleg. > .
Tevens zoeken wij voor diverse relaties
woningen in alle prijsklassen te koop.

ZA
K I C 1^I TEL ZATERDAG IIM \\ \J \J 043-645352

beheer o.g. TEL MA- T/M VR- 1
makelaardij 045-710909 I

Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen
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*. _____________________________i

_fl'ïiülN£EffLEA' PRIMA WINKELRUIMTE TE HUUR
T"****W^^-Ji' rUi *sSM^ 1 In net §oecl geoutilleerde winkelcentrum Zes- Doordat dit winkelcentrum voorziet in de directe

WjgJL «2jjM gr^^f ïfi^^'Pjl* ISSP wegen in Heerlen, midden in een koopkrachtig dagelijkse levensbehoeften is dit een uitstekende
\ _t'^"--->_,. .11"*' li*_mÉ l fi__ML woongebied met tal van uitstekende voorzienin- basis voor een rendabele vestiging.
iSBB^^L^ |*r^~^^_| **^B' Wf MMM gen, bemiddelen wij bij de verhuur van enkele
_^^j^^*_fcwß____... M~~""'*W-^J^'^_^fliMjlPfi winkelruimtes. Dit winkelcomplex. met royaal Voor gedetailleerde informatie en verhuur:

____»______ mBBM __^___hS .. ... .«.. *"* _ parkeerterrein en overdekte winkelgalerij, heeft
WSfcjlß _______ _■ a's centra'e 'trekker' een prima lopende super- !■■■

R_ r_DQ Dl II ITPDQ
9 ■BW"!r^ Ërzlf*""' (r*iS_^d SV Momenteel is er nog vestigingsmogelijkheid voor L^llO. nUU I tllO«■iHPI1 ' 'ta^Mï^^^^rfl { jIPP*I**"^ ÏB____ ___! bijvoorbeeld een drogist, bakker, kapper, apo- . ;——— —-—!HiW_iMj M l WË theek, bank, videotheek, stomerij/hakkenbar. Drs.Ruijters Commercieel Vastgoed B.V., 1 ■WHT'* _2_§_Sli_'P 6131 AS sittard-stationsplein 1-tel04490-23344I' ....%■ f _h>— -"» __i JM______L , —| .^___

____

■^_fi_l_\ __?llL9huhlFi_s£!_PA_W
MBOCHOLTZ H BRUNSSUM H HEERLEN H HEERLEN H alle voorzieningen en provisie en wasruimte compl. app., 3 slaapk., badk SCHAESBERG H
■jQuelle Drive-In woning met Goed onderhouden woon- Schaesbergerveld, geheel Aambos. Fraaie, goed onder- spouw-en dakisolatie. Eventueel geschikt voor met ligbad, douche en toilet. Goed onderhouden woon-
Kgarage. tuink., woonk. met huis met berging, tuin, kei- onderkelderd woonhuis met houden bungalow met tuin. Prijs’ 119 000,-k.k. 2716 praktijkruimte. Souterrain: 2 kantoorruim- huis met tuin, berging, zij-
Hged open keuken ca 41 m 2, der, dichte keuken, bijkeu- tuin, aparte keuken in wit, mp gar 2 kelders royale Prijs/365.000,-k.k. 2653 tes, 2 slaapk, luxe badk. met ingang, provkelder, woonk.,
R3slaapk., badk met ligbad, ken. eethoek, zithoek. 2 woonk 3 slaapk, badk en hal, woonk. 40 m 2met par- KERKRADE H ligbad en toilet. Hobbykelder woonkeuken met kunst in-
f__douche en 2e toilet. slaapk , luxe^jadk. met dou- vliering/zolder ketvl en openhaard aparte Nulland, woonhuis met kei- KERKRADE H 22 m 2. Dak in 1982 geheel stall., badk. met ligbad, 3

__...-. che, ligbad en 2e toilet.Vaste Prijs/83.500,-k.k. 2783 keuken, 2 ruime slaapk., der. dichte keuken met vink, zeer ruim woonhuis vernieuwd en geïsol. royale slaapk. en vaste trap____ trap naar zolder met 3e badk. met ligbad en douche compl. app., badk. met hg- gedeeltelijk onderkelderd, fïït IJM < ï&< ____ naarzolder.
if-Pfc slaapk. HEERLEN H TW__B bad, douche, separaat toilet, grote woonk. c.g. winkel- KJmf _ » _| Prijs/109.000,-k.k. 2719

W~*-~P Heksenberg. Royaal woon- ' J__ 4 slaapk., vaste trap naar ruimte, dichte keuken, hof fmi |» "; ms^W_ cruftccpciir S

________________________tt I 3SS3tt-zuiG. woonnuis mei ~^j^% _-i

_
_7 qca i k" h3_rrt pnmnlppt kpiikpnhlnk

iTussengelegen woonhuis Prijs ’99 000.- k.k. 2877 badk Zolder \ [ H_Mkêm&_Jß sïaapk "en luxe badk. Met SCHAESBERG hardh. koz en roll.

levt.I
evt. geschikt voor dubb be- HEERLEN H Prijs/104.000,- k.k. 2359 thermisch glas en ged. roll. Moderne eengezinswoning Prijs/189.500,-k.k. 2940
woning met entree, keuken, EYS H '"f" Heerlerbaan. Bungalow met opgoede lokatiegelegen met ■■._,_ -
douche, woonk., slaapk., Wittem, uitst onderhouden berging, tuin op zuiden, mo- KERKRADE H ik woonk 36-5 m

L
2 met P|av-vl- SCHINVELD H

berging, 1e verd keuken, semi-bungalow met hobby- ___■ ■>"" 'f*2j__ gelijkh. voor gar, woonk. 32 Terwinselen. Tussengel. M_ ik gesch. vankeuken dmv. eet- Ruim woonhuis met garage,
badk, toilet, woonk., slaapk. ruimte 16m 2, royale woonk __§____. -fH m 2 met openhaard, keuken woonhuis met kelder, L- B____É _ -~- "

bar, tuin op zuiden met ber- tuin, woonk, dichte keuken
Bwjr. ca 1960. ged open keuken. 5 slaapk, 40 B__k-._ met install., 3 slaapk., bet. vorm. woonk, eenv. dichte _mMW*T' ___i r"",9',, slaapk- badk' me' met compl. install., bijkeu-
Prijs naderovereen te komen badk. met ligbad, douche en __S badk., berging. Woonged. keuken, serre, badk. met HKh _________W"Ê_\ h9bad en 2e toilet vliezotrap ken, 5 slaapk., badk. met lig-

-2295 2e toilet en berging Opti- LL___ dubb begl. slaapged. roll. douche, 3 slaapk, vaste trap _?.__ BMI naar bergzolder. Kart: dubb bad en douche. Bergruimte.
maal geïsol met therm. begl Prijs/169.000,-k.k. 3050 naar zolder. Tuin ca. 25 m. tVi sVn 5000 k k 1992 I _,

Op eerste klas lokatie ge- HOENSBROEK H Prijs’ 82.000,-k'k. 3031 | ___ffl__É _|\
legen halfvrijstaand land- Mariagewanden Royaal in- - **" ~ mmmmwkw. W -**-huis in uitstekende staatvan ■^«■■■■^^^^■■B gedeeld woonhuis, rustig KERKRADE H _ bUHAbböbHLi M

■>*'onderhoud met blijvend vrij „ "ijs/ iói. uuu.-k k. l met ke|der, L-vorm. Spekholzerheide. Goed on- Prijs/262 550 -k k 2699 Op uitst. stand gel. woon- W_ j
uitzicht aan achterzijde. Ind.. iï*___fc_ woonk 35 m 2, eetkeuken derhouden halfvrijst. woon- huis met gar.. tuin, prov.-en H _fti_kt.«_
entree, hal, toilet met fon- |AnMB&, HEERLEN H met luxeeiken aanbouwkeu- huis met kelder, woonk. met KERKRADE H waskelder, woonk. ca. 48 m 2,
teintje, woonk. met gedeel- *"m De Stack Woonhuis met ken, 2 slaapk. en badk, tuin parketvl., eetkeuken met Ruim woonhuis met eetkeu- dichte keuken met compl.
telijk open komplete keuken MMmmi"ïm'*m'. berging, tuin, grote woonk., op zuiden, 2 kinderslaapk. app., badk. met douche en ken royale woonk aparte kunststof install., 3 slaapk.,
ca. 62 m 2, plavuizen vloer, mm. Ml Uk* 'Jfffê keuken, 3 slaapk, badk. met Prijs/105.000,--k.k. 2776 bidet, serre, 3 slaapk, vaste studiek tuin ca 13 m diep luxebadk. metligbad en dou-
open haard, 3 slaapkamers, HkJU| MÜ_r ligbad. Bergzolder. Groten- trap naar zolder alwaar 1 met prima bezonning 4 ene Vaste traP naar zolder WkmmmktWÊMWmWmm
luxe badkamer, bergzolder 9M\ ppR deels met roll HOENSBROEK H mansarde slaapk, tuin met slaapk, badk met ligbad en alwaar 4e slaapk. Prijs’ 139000,-k.k. 2760
Zeer groot souterrain tot ca _\___tS^^mm*___Z~~—~^ Prijs/105.000,-kk. 2951 Landhuis gel. op het fraaiste div bergingen en ligging op 2e toilet Gehele pand met §_ ÜBACH O/WORMS H71 m 2me, provisieruimte en *PW _ *~*_\ ged. van villapark Schuureik zuiden. parketvl. en ged. therm. begl. £<■___■_ Halfvrhst woonhuis van bii-grote garage Mogelijkheid Prijs/235.000.-k.k. 2344 HEERLEN H met mpand gar, carport, Prijs/115 000,-k k 3022 Prijs/119.000.-k.k. 29_7 tWÊÊKKm__\\ zondelfa^hrtektuur tv invoor praktijkruimte Rondom — "cTiandelen. Herenhuis met prov.kelder, riante living 70 „__,„_,.,,_ _ „ I :,, !T'"»"**- ■ Sfö m dto^nÏÏ^l «rhet huis bevindt zich een EYS M dk. ke

,
de woonlc m 2 met nivoverschil, aansl KERKRADE H KERKRADE H __I&l J I f .„T," _"_ _=. _.j?,,ii

goed aangelegde tuin. Wrttem Halfvrijst uitst on- „artewl se^re Sn terras en tuin op het zuiden Holz.Woonhuis metgar,kei- Nul"nd ha^vriist woonhu" Wm_ïm_t _J _Td__M_uten biikeui&artgV Oppervlakte «[ »* J"^ "> S« itt taT 3 Saapk" (perceelsgroojte 1300m 2), 4 der, L-vorm. woonlc me, ■_^rm,"9e mÊÊML. _*ÊÈ
r cm« R nm j.l, ■>»■>*. ooenkeuten 3 slaank badk en grote zolder. slaapk. en badk. Koz in plankenvl, ruime eetkeuken, WOOnk., zitkamer, badk. met m^4§M der met vaste trap OptimaalPr,j,’286.000.-k.k. 2825 teuten 3,1»^ to*. PrlJs/109 000,-k.k. 2821 hardt, _t*J^_^l^^& do^. d-h.e eetkeuken ■ geïsol. met hard'h. £~ en
BRUNSSUM H der Overname rijkssubsidie b^l. Dakisol. Bouw en va«e uep n«r »M» me, app 3 slaapk vaste | SjJSÏÏ'IT.'óoO kk 2473Tieebeek Royaal woonhuis moaelijk H!.ERLEN „, „ H _■___» gehele pand met roll lard^laaolkamer berazol Pns’ 235.000,-k.k. 3014 Prijs/179.000, - k.k. 2473
met tuin, kelder, woonk. met Prijs/148.000,-k.k. 2840 Nabij centrum Woonhuis M v sarde siaap)kaïr,er, bergzol- j rwwnPMC u
openhaard,parketvl, keuken . met tuin, tuinberging, ruime ± der tuin ca^O m diep SCHSESBERG H ÜBACH O/WORMS H
met luxe install, 2 slaapk., HEERLEN H prov. kelder, woonk. met ■■ ' » __. lo_m * I ém&i*- Prijs/93.500,-k.k. 2272 0p uitst stand ge|. woon- Geheel gerenov. woning met
badk. met ligbad, douche en Noord. Woonhuis met tuin, plankenvl., openslaande (fT _J_PR »*

__ £___! TT huis met kelder, inp. gar, berging, tuin, provisie- en
2e toilet, vaste trap naar garage, kelder, aparte keu- deuren naar terras/tuin, U- r-sg=iß tj jTl* 4fJ ffik. SCHAESBERG H woonk met openhaard, hobbykelder woonk., keuken
royale zolder, 3e slaapk. en ten met install., grote dichte keuken, 3 slaapk, _____^mM__w¥ -M £1 ____ In jonge woonwijk gel. uitst. dichte keuken, tuin ca. 30 m. met install, badk. met ligbad,
berging Grotendeels ver- woonk. met parketvl., 3 grote, goed afgewerkte zol- ■__■ _______§ ÏSjt _____ onderhouden hoekwoning .diep 3 slaapk, waarvan één 2 slaapk. en zolder. Met alu-
bouwd slaapk, badk. en 2 balkons der, bergzolder Voorzijde met berging, tuin, woonk. 30 metbalkon, badk. met ligbad rninium koz., therm. begl. en
Prijs/109.000,-k.k 2616 met kunststofkoz en dubb _ JWP~F~__~— m 2 met plav.vl, keuken met en 2e toilet Ruime bergzol- _!v,_cnnn L L ,-,_begl. ■■■ ■<, 5- install, bijkeuken, 3 slaapk., der Prijs’ 95.000,--k.k. 2/39

Prijs’ 95.000,- k.k. 2978 MgM f" moderne badk. met grijs sa- m
iiuAmnQRAnF H

BRUNSSUM H ~^^ *__l HEERLEN H Pnjs^3Soo^d^3oo7 jïilßßÜßSiïï^—S^Sil Overdraagbare rijkssubsidie __JM________%%_ '4 °P 9oede loka,ie 9el- vr'ist
Aan woonerf gel halfvrijst. ï» mUIKI _?** Grasbroek Palemigerboord Prijs/ 89.000,--k.k. 2845 mogelijk van ’ 14.000,-. jM IK. I woonhuis met mpand. ga-
woonhuis met gar tuin Z- ____. <4_____T_l Halfvrijst woonhuis met HOENSBROEK H Pand met roll. ■{ «3 \|Ét-|g|f rage, rondom tuin, groot
vorm woonk, keuken, 3 I tuin, mog voor garage, ge- Uitst onderhouden gescha- KERKRADE H Prijs/126.000,-k.k. 2942 W__" f souterrain met archie-

Sroyale slaapk badk meto.a. heel onderkelderd, woonk., keld woonhuis met carport, 3 Vrijst. villa met inpandige _ÉP<l_P_Bß_i fruimte, parterre zitk., eet-
», ligbad en 2e toilet, vaste trap I | luxe eetkeuken met install, 3 grote kelderruimten, zitk., gar, tuin gel. aan de Kapel- SCHAESBERG H ■sJH R keuken, 2 slaapk, badk. verd.
2naar hobbyzolder/4e slaapk, slaapk., badk., H.R.- verwar- ruime eetkeuken, bijkeuken, laan met living met balkon, Uitst. onderhouden bunga- JE^JH MR grote kantoorruimte 42 m 2,2hardh koz., goede isol Roll mingsketel, ged alluminium goed omsloten tuin op zui- woonkeuken met install., low met inp. gar., tuin, I mogelijkh. voor meerdere
Brondom. i roll. den met vijverpartij, 3 ruime luxe badk. met ligbad, dou- woonk. 44 m 2 met open- ■■■^W-!! I slaapk. en zolder
«Prijs/165000, -kk 3029 Prijs’ 139 000,--kk 2806 Prijs’ 115000,-k.k 2984 slaapk, geh. bet. badk. met che, 4 slaapk., aparte haard, dichte keuken met Prijs/165.000,-k.k. 3013 Prijs/209.000,-k.k 2930

I 'D^_AÏGaarne vrijblijvend Naam |
______

■|Mf|r|||||M^ | **V^»~I volledige informatie __K_a"toor. H.B_ '!__ l!'_°f„:2^ 2255
y | o Bestaande woning nr Postcode/plaats | | WjinßmiffiTlïnfcailllivlitJnfiffSi

-mmL J »||■|| —^ m* |L__ | S| M= Kantoor Maastricht, Tel 043 - 252933.
_r ili i i■ " ' ;i I K£mU_-_-_-_ë_-___é_ï_-_-I. _ In ongefrankeerde gesloten enveloppe <^|

1 _P9M IVWWVPHR_9V_i zenden aan: Stienstra Makelaardij BV KffWlßßffl^WWgßHßfflffi^B? r!^^Rw!j■ ___C _i* Pi L___ Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen »■ ■ÉÉM_É_n!nWWii¥V__M<f_^l^^
BÉMÉMÉBÉÉiaMMIU-Éfl _■ r__. ■Ktta&____£__Hi

> *

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiin'Y

I KLIMMEN
Halfvrijstaand ,■ woonhuis met j

vrijstaand
I appartementengebouw

indeling woonhuis
0.a.: Hal met toilet, woonk. met o.h.
woonkeuken, 5 slaapk., badk., ruime 'zolder, garage, div. kelders.

4appartementen :
Hal, woonk., slaapk., keuken met
div. app., badk., toilet.
Onlangs gerenoveerd.

Huuropbr. per jaar ’ 34.000-
Woonhuis vrij opleverbaar.
Vraagprijs ’279.000,- k.k.

I MAKELAARSKANTOOR O.G. ____
I DRS.SCHREINEMACHER B.V. \\\I kommel 22, maastricht, |N
| telefoon 043-21 91 57 tel.no. b.g.g. 216822

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii ii iiiiiiiiiii""T

Makelaarskantoor_i ly| KA & Partners BV
fl P"_ A. Printhagenstraat #
fl Af Af AM |6161 EK GELEEN

04490-48191
j»Jt Tl f_?ih rJ s Zaterda9s geopend

U__M_MUU___|van 10.00 t0t'12.30 u*

WTTTTTTTTTiI^H ruimte met doka. Beï9'
zolder (vliezotrap)-

Hoofdstraat Vraagprijs ’ 248.000.'
Winkel-woonhuis met k.k.
aparte opgang naar bo- pater Pelzersstraatvenwoning, voorzien van Zeer |uxueUs halfvrijst
c.v.-gas. Geh. gereno- woonh. met garage, c.v-'
veerd, nieuw geïsol. dak gas tuj - fraale entree-
en electra. Dir. te aan- Woonk. met travertin'
vaarden. Vraagprijs V|oen |uxe open keuken

’ 118.000,-k.k. met alle apparatuur.
_^^^__m-_—__—________m fraaie tuin, 3 slaapt'

grote badk. met ligbad en
aparte douche + 2e toi'

H. Hermanslaan |e, bergzolder via vliezcAppartement op 2e trap
3 Vraagpr'i5woonlaag met grote f 165.000,- k.k.woonk. (9x3.80), 2 slpk.,

bet. douche, keuken en HHTTTïTiTTTT__I
toilet. Berging in souter- HJiLllliliUJijH
ram. Koopprijs ’ 65.000,-
k k Ringoven
TTTPI -I' I■lTJ' L J— Zeer ,raaie middelH__U_t_U_dfl standswoning met aap'

Abdisstraat bouw- Gr- o
w°onk

o
_

Zeer fraai halfvrijst. bet. vloer (8.40 x 3.W
woonh. met garage en uxe ke

K
uken met app*»

tuin, woonk. 9\Abl2 x ,uu^ b»!^. ? «inj
2,52), luxe><X (wit, slpk. badk. met ligbad*
bijkeüke>^riS_<<pk. 2e toilet hobbyzolder
luxe^lCN^retrap M'ezotrap).

n^W%wmuuri- Spouwmuurisol. en *Jsol«_>gl_i. rolluiken dubb- B°
nlen kozijnen. JMr 1981. Kooppr'l5

Vraagprijs ’139.000,- T.., 5.r _l'^n
k.k. Overdraagbare pre- "jkspremie ’ 5000,-.
mie ca. ’ 14.500,- ■■^■TTTTT'-_■__

plan, tekening en bestek- Riikswe
_

Noord
2 2? $& S' FliJnkkSWha9|fvNn]strd woonh--5700 m 2 en 5850 m 2. ' ge

M7PSP
O0

S- kk reePn royale »uin9(zuid-^es«),
{ «nnm n, kelders, gr. living, cornPJ’ 160.000,-k.k. jnger 'k

y
eukena (eiken).

tuinkamer, 3 slpk., badk-
H_U_il_i_l vaste trap naar 2e verd-

Spaanse Singel n^lr^?" Z°^'
Degelijk halfvrijst, woonh. UPP-r9m "met garage, berging,
tuin, 2 flinke kelders, (£_ü_L__*flk^
woyoanek m'etTpen^ketl: Looiwinkelstraat . 'S aE. dCuche en Mooi „ «**" ,*£
vaste trap' naar 2e verd. £ÏÏt»met4e slpk. en hobbyzol- Der9"?9. , Q

c„vn 9as' '„t
der. Koopprijs wo°nk-, <820 x4> 2£
’ 149.000,- k.k. parketvloer woon-eeW
' mer. 1everd.: 3 slpk. n"?

_m_m_-m
_mTT-rr .___■ Parket, badk., vaste trap

naar 2e verd.: ged. dub^'FTjTïïrTnTTfHIjTB glas + rolluiken. KooP
E__^X_____l_l_l prijs 158.000,- k.k.

■ l,
l,i,l!:;v:;rïiii e_____m_o^

Hertenstraat VleutstraatLuxueus vrijst. landhuis Verbouwd vrijst. woc-h'
met o.a. 5 kelders, L-vor- hu js met garage, c.v-'
mige living (60 m 2), luxe gas tujn kelder,
keuken, 4 gr. slpk., luxe L-wóonk. met plavuizen;
badk. Bwj. 1979. Tot. V|oer Woon-eetkeuken
opp. 750 m2. Het pand is (open), bijkeuken, bad*-
uitst. geïsol. en voorzien ie y_r_- _ f|j nke slpK'
van kunststof kozijnen j0t opp 470 m 2 Vraa9'
met dubb. begl. Koopprijs pr jjs f 158.000,- k.k.

’ 275.000,- k.k.

Millenerweg hoek Heerlen, Akerstraat .
Brugstraat Geh. onderkelderd roya*
Te koop zeer riant gele- woonh. met c.v.-gas:
gen bouwpercelen voor tuin, woonk. (10 x4) me
de bouw van vrijstaande open haard, open eü.
huizen. Oppervlakte van- ken, 3 slpk., badk. me
af 736 m 2 tot 968 m 2. ligbad en 2e toilet. VaS'e
Koopprijzen vanaf trap naar 2e verd. met _'■
f 92.000,- k.k. zit-slpk. Huur ’ 950,- Per_____________________ maand.

Ecrevi ssestraat B^TTÉHMMiyi^^BI Dit huis moet u van bin- lilJllU—U^^I nen zien. Luxueus, groot Bergerstraat ,f.I woonhuis met gr. tuin, Zeer fraai gelegen ha
I flinke garage, L-woonk. vrijst. semi-bungalow m
I (57 m 2) met travertinvloer garage, kl. tuin, woc-n*-
len open haard, aan- (7.50 x 4.50), keuke^I bouwkeuken met app. 1e slpk. + badk. 1e vero--
I verd.: 3 gr. slaapks., gr. slpk. + zolder. Dubb- "I badk. met ligbad + apar- glazing. Huur ’ 725,- Pc
Ite douche, flinke hobby- maand.

1111111111111111111111111111111111111111
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Verwildert moeiteloos elke ii«uf I
tuitmcatinc. vet. roei c c

Biologisch afbreekt»»' I
Milieuvriendelijk
Onbrandbaarg

HEB



TE HUUR

- CAFÉ"CENTRAAL"
(met woning) te BORN.

- PEERS BRUIN CAFÉ
(met woning) te Geleen

Bent u geïnteresseerd in de
overname van een van deze
horecabedrijven (alwaar
diverse verenigingen
gehuisvest zijn) en beschikt
u over devereiste vestigings-

oe Komnkiiikc diploma's alsmede enig kapitaal
imdi.eitjni!«iii gv dan kunt u schrijven naar:
gimsligd le (Muire |Z.1.)
is e» m udskci _ _ __
9««n«rdmiddel Koninklijke Brand
grut bedriji net cci Bierbrouwerij b.v.
eitsiekende «wkiposiiie t .a.v. de heer J. Wyers
i> h_ bnacke. PoStbuS 1J 6320 AA WIJLRE

l_ïl Nadere telefonische in-
tf *__^ i, formatie op werkdagen
/ K'_■**_! Ml _fll \ tussen 830 tot 10.00
f 0)ITilOlPl 1 uur: bij dhr. J. Wyers,f _ 1 04450-8282

m§ » I E: **" k-——H_~___i__^

Voor onze clientèle TE KOOP GEVRAAGD,
woningen in alle prijsklassen.
Wist u dat wij in Brunssum en omg. de
meeste bestaande huizen verkopen?
Geen verkoop, geen kosten.
Haal de infofolder op kantoor.

BRUNSSUM, Pr. Hendriklaan 152, halfvrijst. winkel-
/woonh. mcl. winkelinv. Ind.: 3 kid., winkel, woonk., ber-
ging, gang, gr. bet. keuken met aanb., 3 gr. slpks., badk.
met ligbad, 2e toilet. Ben. rolluiken. Elektra en san. nieuw.
Vr.pr. / 150.000,-k.k.

BRUNSSUM, Ir. op denKampstr. 20, zeer luxe 5-kamer-
appartement, centr. gelegen,aan de vijver, met garage en
berging. Prijs ’ 195.000,-k.k.

HEERLEN, Benzenraderweg 89, mooi woonh. op 1e eta-
ge met tuin en 4 sik. Op loopafstand ziekenhuis en cen-
trum. Bij 100% fin. netto ’ 490,- per maand.

KERKRADE, P. Zeyenstraat 11, halfvr. woonh. met cv.
+ therm. + rolluiken, 3 sik., gr. tuin, zold. Vraagprijs

’ 119.000,- k.k.

Tevens te koop diverse appartementen (w.o. zeer luxe) in
Brunssum en Heerlen e.o. vanaf ’ 60.000,- k.k.

Geldleningen - financieringen
Alle hypotheken

J_Wa_\ Jtt([^ïï!m Assurantiekantoor

AW^w^&r van Oppen bv
Lindeplein 5, 6444 AT Brunssum, Tel 045 25 45 43

maandag imvrndag: 9.00-12.00en 13.30- 17 30 uur
zaterdag: 9.00- 1200uur

É
Hondsrug 2 Schuttersdreef 80
Rand Simpelveld: landelijk Goed gesitueerde tussen-
gelegen boerenwoonhuis gelegen woning (bj. '82!)
met grote garage/atelier met tuin. Ind. 0.a.: woonk.
(pand voll. herbouwd in met open keuken en serre,
79). Prijs ’ 165.000,-k.k. 2 slpk., vaste trap zolder
Kruisstraat 70E 1 ,R°lluiken- Prijs
Goed gesitueerd apparte- ’ 95.000,- k.k.

badk. m. ligb., 2 slpkms. wimmerstraat 47
Prijs ’ 79.000,- k.k. Rustig gelegen ruime half-'
Marconistraat 4 vrijst. woning met grote ga-
Tussengelegen woonhuis rage en tuin. Ind. 0.a.:
met tuin. Ind. b.g.: gang, woonk. m. parket en open
toilet, woonkamer met haard, mooie keuken, kei-

Kerkstraat 6 keuken. Verd.: 3 der. Verd.: 5 kamers. LuxeRuim winkel/woonhuis met K dQuch Vo||e. badkamer. Vraagprijs
garage en tuin in wmke- onderke,derd Prijs ’ 165.000,-k.k.straat. Ind. 0.a.: winkel- fB9OOO-kk mmmmmrn-yr—rTr—mmmm
ruimte 45 m2, kantoorruim- ' ' ' 'te, kelder, aparte opgang Kampstraat 77
naar ruime boyenwoning. Ruime boyenwoning met o.L. Vrouwestraat 137
Voor velerlei doeleinden oa- 3 slaapk. en tuin. Prijs Ruim halfvrijst. pand met
geschikt. Goede parkeer- f 58.000,- k.k. tuin en garage: voormalig
voorzieningen. Prijs winkelpand met ruime ach-
f9B 000 -k k _____*w_^____m ter/boyenwoning. Prijs_. tl \ An ■HJ-Ul'l ’ 145.000,-k.k.Kantstraat 40 ■■■_Jk___n_l_____
Grotendeels vrijst. pand Napoleonsbaan 32 N.erspnnkstraat 91
best. uit café/winkelruimte Mooje ruime sfeervolle Ruim tussengelegen pand
op beg. grond en aparte vrijstaande woning met me! ,u!n- lnd oa

h: 3 ruime
boyenwon. Pand is voorz. ron dom tuin en garage. 4 vertrekken op b^g. was-
van c.v. Ruime parkeergel. slpk., ruime woonk. Prijs ruimte' ,o,le ' v^d.-boven-
aanw. Prijs ’ 112.000,-k.k. no tk (Dit pand moet u wonln9 met woonk- keu"

-^^
beslist van binnen zien). ke^ k'k

s
kkamerS- Prijs

mmmm^'-^m--^-»-m*^m^
______^^_ Bosberg

Groen van flJ23_il_!_l__ B- Pothasstraat 1A
Prinstererstraat 17 Uitstekend gelegen mid-
Mooi appartement op be- Monnortstraat 9 denwoning (1984) met ber-
gane grond (bj. '80) met Moi halfyr.st. woonhuis met gjng en voor-en achtertuin,
tuin en berging, 2 slaapks. binnenplaats, ino.. ruime |nd . hg| to||e , woonk met
Prijs ’ 89.000,

9 k.k. hal, toilet, woonkeetkeu- keuken Verd . 3
Overhoven7l

ken, douche. Verd.: 3 S lpks., badk. met douche,
Prachtio ruim oand best uit

,ap £S',/u m? vw- en toilet, zolder, c.v.rracnug ruim pana Dest. uit zo|der, c.v. Gedeelt. rollui- Hj f", 1f) nnn -k k nUPrbedrijfsr. voorm. garage- kpn prüc f77 nnn -k k prijs ’ nu.uuu,-k.k. uver-
bedrijf met diverse opslag- ken. h-rijs ’/7.000, k.k. name premie mogelijk,
ruimten, tuin,winkel/kan- ' Drievogelstraat 20
toor met kelder, ruime bo- _Wl\Ii JÏÏÏÏTFW Ruim tussenliggend pand
venwoning, goede staat me, tu|n |nd .g . voor.
van onderhoud. Prijs Caldenborgweg 16 malige winkelruimte met dm-
.o.t.k. Rustig en op beste stand verse achterruimten. Verd.:

M^BB^BH gelegen vrijst. herenhuis ruime, via aparte opgang_ met ruime gar. en tuin met bereikbare boyenwoning.
zwembassin.lnd. 0.a.: rui- Voor div. doeleinden ge-
me woonk. met erker, keu- schikt. Prijs ’ 68.000,- k.k.
ken met pracht, eiken aan- Zonstraat 29M^^k bouwk., bijkeuken, kelder. Goed gelegen winkel-__ 5 slaapk., badk. met ligb. /woonhuis met bouwplaats

Iflf Hll en douche, dubb. wast. en grenzend aan Ehrenstei-
lIIUI SU aPart toilet- Prlls nerstr. (totaal 565 m 2).biwi im* mmw ’265.000,- k.k. prj jS ’ 175.000,-k.k.

Ur Schatsberg 1
Dellevaetestraat 4 Goed gelegen (lande-

'.———^Ê^ Sfeervolle halfvrijstaand lijk; ruime vrijst. bun-j_mm^_M^_. woonhuis (bj. 75) met gro- galow met seperaat ge-
it fl Bk te garage (50 m 2) en tuin. legenstallen c.g. opslag-
-1 M\ B Voll. verbouwde ruime in- ruimten. Peceel 1840 m 2.1^ MW deling. Prijs ’165.000,- Vraagprijs ’295.000,-

-«■■ k.k.

I BRUGSTRAAT 19, SITTARD, TEL. 04490-10855
I AKERSTRAAT NOORD 11, HOENSBROEK, TEL. 045-220550 (NA KANT.-UREN)

\ LANDGRAAF
&e notarissen J.L.TH. Oostwegel en

mi >r P.W.H.A. Ritzen te Kerkrade-West
'op vrijdag 3 maart a.s. des namiddagsom 15.00 uur in

4incing-restaurant het Streeperkruis, Streeperstraat 66 te
r*af, op grond van artikel 1223 van het Burgerlijk Wet-

publiek bij opbod en afslag verkopen:

Gemeente Landgraaf
WOONHUIS MET TUIN

Were aanhorigheden, staande en gelegen te Land-

' Leemkoel 25, kadastraal bekend als Gemeente
!faaf, Sectie D nummer 296, groot 1,03 aren.
\: benedenverdieping: keuken, woonkamer, ber-
toilet 1e verdieping: 2 slaapkamers, badkamer met

"^en toilet 2e verdieping: slaapkamer, berging
harding: direct bij betaling koopprijs.
S van de koopprijs: uiterlijk 15 april 1989.
"Wging: in nader overleg met voornoemd notariskantoor.

** informaties: ten kantore van voornoemd notariskan-
"illem-Sophiaplein 10te Kerkrade-West, tel. 045-411945

VOERENDAAL
''" J.J.O. Huisman, kandidaat-notaris, waarnemer
'an het vacante kantoor van notaris J.J. van Riet

te Hoensbroek-Heerlen
* maandag 27 februari aanstaande om 14.00 uur in, de Poat van Voelender, Jeustraat 75 te

g JJdaal, ex artikel 1223 - 2 8.W., in het openbaar bij op-'
" afslag verkopen:

ï Winkelpand met boyenwoning
Kerkplein 64-66 te Voerendaal.

11Winkelpand met boyenwoning met centrale verwar-berging, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorighe-
"aande en gelegen te Voerendaal, Kerkplein 64-66,
"'aal bekend gemeente Voerendaal, sectie F nummer
Üroot 4 are 15 centiare.Afding: na betaling van de koopsom, uiterlijk per 10

J^treft de winkelruimte onder gestanddoening van de
,** huurovereenkomst.
*at betreft de boyenwoning vrij van huur en ongevor-

JJfl kan ontruiming bewerkstelligd worden krachtens
°sse der akte van veiling.
■*itiging: uitsluitend in overleg met notariskantoor.
:* inlichtingen ten notariskantore, Juliana Bernhard-

'^ te Hoensbroek-Heerlen, tel. 045-213639.

s_-

Kouvenderstraat 48A ’ 60.000-
J^rtje Hoensbroek gelegen comfortabel appartement met 4

en kelderberging. Bij 100% financiering komt de netto
yidlast op ca. ’ 325,-. Kopen is thans goedkoper dan huren.
?*CH OVER WORMS, Groenstraat 133 ’ 65.000,-
Jj*er>woonhuis met 3slaapkamers, badkamer met ligbad en hof-
(Wto maandlast ca. ’ 350,-.rJ-HOLTZ, De Baan 8A ’ 90.000-
-j?9°ed onderhouden woonhuis met garage en tuin, keldertje,
jjjjamer met ligbad en 2 slaapkamers.
?BURG, Gremelsbrugge3o ’ 98.000-
-i'^ie-A-woning met garage en tuin, woonkamer voorzien van, uizen en badkamer met ligbad en 2e toilet. Netto maandlast
t/500,-.fRKRADE-WEST, Bleijerheidestraat 79 ’ 98.000-
-j*"1 herenhuis met vrije achterom en 6 slaapkamers. Pand is re-
y'elijk geheel gerenoveerd en gereed voor directe bewoning.
f/jKRADE-WEST, Danieleik 21 ’ 99.000,-
-uj°nhuis met berging en tuin, bergkast met toilet, keuken met in-
blies, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad en 2e toilet.
J^uGRAAF, Hoofdstraat 77 ’ 105.000--met grote tuin, aanbouwkeuken met instal-
£__ 4 slaapkamers.j?uNSSUM, Ringoven 3 ’139.000-
L^akeld woonhuis met garage en tuin, woonkamer met ber-
» keuken met moderne apparatuur, 3 slaapkamers.

I .
Bijman & partners vastgoed

Hypotheken - Taxaties
Tel. 045-728671 of 04750-15135.

[ ;
<NSv DICKROSBACH[>__ H >\ ONROEREND GOED

Beukenstraat 8, 6456 AM Bingelrade
l Tel. 04492-2619

a^|M^BRUNSSUM
m Rustig gelegen halfvrij-

>^\ staand woonhuis met c.v.
;j en garage. Ind.: woonka-I mp 'xuken, serre, berging,

-t slaapkamers, badkamer
WÊL met douche, zolder met
I vaste trap, voor- en achter-I tuin. Direct te aanvaarden.
I Vraagprijs / 105.000,-k.k.

V^ Vraagprijs ’ 315.000,-k.k.

ïitte 9 gelegen halfvrijstaand woonhuis met c.v. Ind.: rui-["_ *°°nkamer, keuken, bijkeuken en berging, 3 slp.ka-
\%*' badkamer met ligbad, zolderkamer plus bergzolder.
v' Pand is geheel voorzien van rolluiken. Direct te aan-
Vralden-V<j?9prijs ’ 95.000,- k.k.vi^_snelle beslisser, leuke eindprijs.

ft^AAL VOOR STARTENDE ONDERNEMER!
HpimVrijstaand ouder herenhuis met cv., grote loods (120
«D» n koelhu'S- Ind.: kelder, hal, grote woonkamer met
{O naard, keuken, bijkeuken, 4 slp.kamers, 2 badka-
F<_,S' ruime tuin met veel privacy en privé achterinrit. Tot.
Wa,550m2-
-l^^gprijs ’ 185.000,-k.k.

LANDGRAAF____________ Zeer mooi woonhuis. Ind.:

I badkamer met ligbad, toilet
I *««iL. s» UW len v.w., 3 slp.kamers, ber-

I Het pand is geheel voorzien
Ét van hardhouten kozijnen,

Van ■ parketvloer en gedeeltelijk
Wa ,dubbelle beglazing.
Volprijs ’ 115.000,-k.k.

C.v '9 gelegen, goed onderhouden ouder woonhuis met
9b' 9r°te tuin en mogelijkheid voor garage. Ind.: L-vormi-
kan|'oonkamer, keuken, bijkeuken, kelder, berging, bad-
"èr rv met ''9Dad en 2e ,oilet' douche, 3 slp.kamers, zol-
Waa eet ,e aanvaarden..S29pj_is ’ 123.000,- k.k.W|j7
Vntel<en voor en'te'e cliënten woonhuizen in de ge-
btQ-V es Schinnen, Onderbanken, Heerlen Hoens-S^l__' Brunssum. Prijsklasse tot ’ 250.000,-

Grvof cventuele informatie over ons totale' woningbestand
Oris, aar>biedingen, gelieve u contact op te nemen met«^^antoor, maandag t/m zaterdag van 9.00 - 18.00 uur.

Limburgs .
" ÜJODOD__III_AW

Zaterdag 25 februari 1989" 43

SCHINVELD
In de winkel
Zeer fraaie halfvrijstaande ,^^^^^^^^^^^^l ___\^| woning met garage, ruime MM ik

I living met vide, 3 sip. met AMI mogelijkheid tot 4e sip. op >Mt Ht T»j_ ■
I met ligbad en 2e toilet. .
I Prijs mcl. stoffering en
I verlichting. ___J____\ Ë__ II Aanvaarding direct. É^m
I Bezichtiging op afspraak. ~M

I SCHAESBERG 71
Deze zeer fraaie woning moet u M. IM
oordeel velt. Zeer ruime BLuüJ _■woonkamer, aparte ruime ,

badkamer, voorraadkelder, IJJ „_| Izolder en aparte berging. B_~___3

H Gewoon belten voor
H bezichtiging.

SCHINVELD _____
In de winkel 35 ||k
Mooie geschakelde *^\vrijstaande woning met ig>
garage. fflP LmWoonkamer, keuken, toilet,
badkamer, 3 slp.kamers en wÊ
vaste trap naar zolder, __H_TH Aanvaarding in overleg.
Vraagprijs ’ 149.000,-k.k.__ Bezichtiging op afspraak

__* ___f __,?,& BEMIDDELING IN ONROEREND GOED "I Vil Pi W VERZEUfIINGEN * HYPOTHEKEN

| CEIREGUüCKVASroCDBV SS""" «&,. \
WIJZIGING TELEFOONNUMMERS

BELASTINGDIENST SITTARD
Het telefoonnummer v.d. Inspectie Dir. Bel. en
Ontvangkamer Rijksbelastingen is gewijzigd in
04490-91616. De douane (P.D.A.) is bereikbaar

onder nr. 04490-91660.

_ht«_. ._»___.:".■."■'"-■ - —-sssf^emtt

Het afsluiten van een hypotheek Laat het Bouwfonds, uw

is één van de belangrijkste financiële makelaar of verzekeringsadviseur

beslissingen in uw leven. berekenen wat de SpaarVast

Daarom is het goed om te weten dat Hypotheek van het Bouwfonds in

het Bouwfonds een nieuwe hypo- uw Seval aan voordeel oplevert,

theekvorm voert, waarmee u aan- Dat doen zij vrijblijvend en koste-

zienlijk kunt besparen op uw woon- m?" loos voor u.

lasten: de SpaarVast Hypotheek.
"""~~' ' ' ' " ' " "

COUPON
De SpaarVast Hypotheek van _ft_____ Ü^^S~—---~ Stuur mij, geheel vrijblijvend, uitgebreide

BBfcEi__ informatie over de SpaarVast Hypotheek
BBi2_ - * " van a B°uw'"on^s-

het Bouwfonds heeft een rentevast- * égW___*- N33"lB_T~ '" t^ B Straat:
periode tot 30 jaar. U kunt dus P?B_§__s«**». Postcode:. , . , _fa Plaats:kiezen voor meer zekerheid op de HPk*ÖSÉlS__ses^S_^__. ■ ' - Telefoon:

lange termijn en bovendien bespaart rSZ1 Sl°pde bon in«"ongefrank«rde envelop en siuw-
J Btl- - die aan: Bouwtonds, Anlwoordnummer 28,

I . 6160 AA Geleen -
u op den duur

Met 'n SpaarV&st Hypotheek
guldens. J

van het Bouwfonds krijgt u
meer ruimte voor leuke dingen...

Dèt geeft U behoorlijke armslag om Voor nadere informatiekunt u gebruik
maken van de coupon, of ons even bellen.

andere, persoonlijke wensen te "__ 11 i__ _*i f 1'n Hypotheek van het Bouwfonds geeltmeer armslag. Ge.een, jos Komaan 288.
kunnen vervullen...

~
telefoon 04490-45678.
Roermond, St. Christoffelstraat 12,, telefoon 04750-16555.

. Venlo, Nijmeegseweg 28,

#-, fii" I y— (bij Trefcenter), telefoon 077-541945.Bouwfonds Limburgse Gemeenten .



TE HUUR H
IN HEERLEN
U GEITSTRAAT: 3-kamerappartementen met balkon.
Ind.: w.kamer met open keuken, douche met vaste wastafel, toilet, 2
slaapkamers en berging.
Huurprijs vanaf ’ 545,82 per maand, exclusief voorschot servicekosten.

_ KEMPKEN: 2- en 3-kamerappartementen met balkon en lift.
Ind.: w.kamer met open keuken, douche met vaste wastafel, toilet, 1 resp.
2 slaapkamers en berging.
Huurprijs vanaf ’ 533,24 per maand, exclusief voorschot servicekosten.

IN BRUNSSUM
PALLASHOF; 2-kamerappartement met tuin of balkon.

Ind.: w.kamer met open keuken, douche met vaste wastafel, toilet, 1
slaapkamer en berging.
Huurprijs vanaf ’613,29 per maand, exclusief voorschot servicekosten.

INSCHRIJVEN VOOR DE VOLGENDE OBJECTEN IS MOGELIJK:
HEERLEN: Heerlerbaan, Corneliusplein, Lokerstraat, Wannerplein,
Wannerstraat, Eurenderweg, Benzenraderweg. KERKRADE: Drievogel-
straat. EYGELSHOVEN: Putstraat, Veldhofstraat. BORN: Barbarahof.
GELEEN: Rijksweg-Noord. BRUNSSUM: Pr. Hendriklaan.
Dit zijn projecten van de Stichting Bijzondere Woningbouw.
VOOR MEER INFORMATIE:

": __/l VA-BOG M(idl®__(o]__(_]few
Voogt-Abma

Heerlerbaan 157, 6418 CC Heerlen
tel. 045-424515, fax 045-425439

—^-—■————■ ~~—~— *
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____ ____ ___L_ ______________z___\________\
m» «■> -* _p!S»___!___^^^^^B

____ _B^^^___ ____ '^^BB BBB^k----'^^** *T_H___ ■■'^fcifl'^_Bf:" ___^^^

__k^ Ks*.:'

1 9 %ffé*_lw**^ I_4 __s__fi^
SCHINVELD - SEMI-BUNGALOWS
Mooie geschakeW vrijst. semi-bungatows met garage. Deze
verrassend ruime bungalows bieden u net iels méér.
Prijzen vanaf ’ 161.500,- v.o.n. ■______ wf __èw_m>
X__ _^t~':' JÊ llrV.W W_^ >p^ % *ws_\

■■__;-" _ e fif .■ ' "~*-i ii ii i i

I HULSBERG' MESWA PLANI Zeer fraaie woningen met mogelijkheid om zelf een groolI deel van de indeling zelf te bepalen. Prijzen vanaf ’ 178.900,- v.o.n.M

■T ___T mrM BEMIDDELING IN ONROEREND GOED "PI PI W VERZEKERINGEN # HYPOTHEKEN
Kertv eltfsweg West 28A Akerstrsaf 96A.~mT ~~ Posöks7B 6411 m HesriiM

GELRE GÜUCK WS7GOED 8V «go «Echt Tel. 045-711088
Tel. (M75.-599$ ■
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ZX PAUL IHEB simons!
MAKELAARDU QG.~t^ ASSURANTIËN TAXATIEST HYPOTHEKEN-FINANCIEN I

I EURDRAWEGZUID 214 ÜBACH OVER WORMS I
Op zaterdag bereikbaar van

10.00 u. tot 13.00 u.
I Eijgelshoven:
I Rustig gel. tussenwon. met cv. tuin en gar. Ind. o.a. hal, I
I ruim betegelde woonk., op.keuk., 4 sik. en badk.
I Vrpr.: ’ 115.000-k.k.
I Heerierbaan-Heerlen;
I Centr gel. souster woning met cv. en kl. tuin. Ind o.a. in- II pand.gar annex hobbyruimte, eetkeuk, woonk., 3 sik en II badk Pand is goed onderh.
I Pr: ’ 115000-k.k.
I Schaesberg:
I Jong tussenl. woonh. met cv., berg en tuin. Ind. o.a. hal, II woonk., op.keuk., 3 sik., badk. en zold.I Vrpr.: ’ 120.000,-k.k.

I Schaesberg:
I Hoekp mei gar. en tuin. Ind.: L-woonk . op.keuk., 3 sik., luxe II badk. en ruime zold. annex 4e sik. Pand is goed onderhou- I
I den. Pr.: ’ 122.000,-k.k.

I Heerlen-Noord:I Centr. gel. halfvr. woonh. met o.a. uitgeb. grote keuk., I
I woonk., 2 sik., badk., dakterras, zold. (o.a. 2 mansarde ka- I
I mers), keld., gar. en berg. Vrpr.: ’ 115.000-k.k.
I Übach over Worms:I Modern halfvr. woonh. met cv., gar. annex berg. en tuin. Ind. II o.a hal, woonk., op.keuk.. 3 sik. en badk. Goede stand.I Pr: ’ 133.000-k.k.

Kerkrade-Haanrade:
| Jong hoekp. in perfekte I

__. [ staat met carp. berg. en I

I Übach over Worms:
I Goed gel. jong woonh. met gar. geschakeld en tuin. Ind. o.a. II hal, Z-woonk. met op.haard, keuk. met luxe instal., 3 sik. en II gr. luxe badk. Pand is zeer goed onderhouden.I Pr.: ’ 148.000,-k.k.

Hoensbroek:
I W^Jf _ '***V °p PritTia s,and en °p II Ja _f* loopafst. van centrum I
I ij/ ||^^^ gel. halfvr. woonh. met I
I \* I gar., 4 keld. (o.a. grote I

■^£4 I hobby-keld.). hal, keuk. I
I met aanb.inst., L-woonk. II (60 m2), 4 sik., badk. en I
I zold. Dit pand moet u be- II ' slist van binnen zien.I ■^■^■^■i-^-^-^-" Vrpr: ’ 209.000-k.k.

| __» 045-318182f
Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

I KOOP EEN LOT, I
VERBETER HUN LOT.

Willem en MaryLoterij.
Hulp voor de Afghaanse vluchtelingen.
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___t // fl» Sb_B HF

-_T?~_L-____i mf^^^^^^^^ ' *^ *6t&^-'~<°%' "w'-v^'_£**^L_E ___!^fc _^^_j. '*^j^te^>.' ,^K_r*^___i__B___fl_' Sitt

i^-s ■w—^^^'^" _k__s_w v^smjp I t \t \ _________w _\_ww___,

55PW \_^ <Vn_'i___^ __■ >V_>S_X__9h_bv. ■■■ T'f—Py^ ■^■■'"■■"-^3H_ . __Bs _£>'-___ »_£_«*_______ _J_ _■X V to. Hflft .^BjagaMßßlpiL -***!y^ -:'3<SHHsS__l BB_E ___H_t~ J_ 2w^___P~^S?*———!

1.Fr* 1111 i^i^lélp__o
■Al _L_k LI I U_L W__ I__kli__L__ IVW_NMtbl\___
Maaseik eiken meubelen bjsk

g£jm jgy^g Mh_É Bai ■_■* ■_■—_■ ~~\,HOUKES
PARKET

Massief eiken
parketvloer

kamer van 30 m 2

’1950,-
-kant en klaar gelegd!

HOUKES PARKET
Voerendaal, Hoolstr. 45

tel. 045-750305
HOUKES PARKET
Sittard, Rijksweg-Nrd 29

tel. 04490-25157

■____■______■_■ ZONDAG 26 FEBRUARI ___■_______■■__■

I BOEDEL-VEILING I
Van de komplete nalatenschap van J. Teekens-Seuren (wijlen) in opdracht van mr. M.J.G.H.

Stassen, notaris te Valkenburg.
Alsmede toevoeging van diverse partikuliere boedels en verzamelingen w.o. een kollektie klokken, etc.

VEILINGBEDRIJF LAMBER cv. zal openbaar verkopen de komplete inboedel als boven, alsmede deel-
boedels en partikuliere inbreng en liquidatie van een partij tapijten en klokken. De veiling zal worden ge-
houden t.o.v. de Weledelgestrenge Heer Mr. M.J.G.H. Stassen, notaris te Valkenburg aan de Geul.
MEUBILAIR EN KLEINMEUBEL:
Louis-Philippe toogkast, idem commode, Henri II buro, Mechelse commode, idem vitrine, Brabantse knop-
stoelen, barok tafel + stoelen, art-deco slaapkamer, vertigo, div. buffetkasten, salontafels + stoelen, 3-dlg.
lederen bankstel, div. kleinmeubel, div. art deco kasten etc.
KLOKKEN (wo. kleine verzameling):
Schilderijklok met speelwerk, Engels staand horloge, bloemslinger, omaklokken, romantische pendules en
div. tafelklokken, alsmede een liquidatiepartij (nieuwe) regulatuers, etc.
JUWEEL:
gouden horloge bezet met briljaten, div. chookers, armbanden, ringen etc. bezet met briljanten, div. zilv.
horloges etc.
PERZISCHE EN OOSTERSE TAPIJTEN:
w.o. Mouth, Bidjar, Tabriz, Perz. Kurdistan, Djozwan, Agra Keshan, Mir, Serabent, belouche's en bocha-
ra's, in div. maten (liquidatie partij wegens bedrijfsbeëindiging)
KLEINGOED EN VARIA:
2x Engels org. carousselpaard, div. Chinese vazen, porc. serviezen, Engelse postbus, 3-dlg. Regout kast-
stel, div. munten, gasfornuis, koelkast, div. gebruiksvoorwerpen, leuk kleingoed, ktv's, bestekkassette en
alles wat ter tafel komt, etc.
AUTO: Renault 14LS, bwjr. 1980, APK

KIJKDAG: zondag 26 februari van 10.45 -12.30 uur
VEILING: zondag 26 februari aanvang 13.30 uur

DE KIJKDAG EN DE VEILING WORDEN GEHOUDEN IN:
ZAAL „'T VOSKE", GROTE STRAAT 8, BERG EN TERBLIJT

GEVRAAGD: VOOR INBRENG IN KOMENDE VEILINGEN:
INBOEDELS, BEDRIJFSINVENTARISSEN, ANTIEK,KOLLEKTIE'S etc.

I Belast met de uitvoering: JÊ J§\I Veilingbedrijf *£4#Pt&tVl c" I
___bv£______\______^ _

V) Deze complete
jm —N bedcombinatie uitgerust met
Jik ==\ Ji^Hfc7 4-zijdige opgesloten

|jk7____---= ____^^^^=-=—\^^^èD dwarsgespannen spiraal.

'^sjXSf^^ib: - --~~::^:_-I-^-=:_^^^ 900 * matrassen, geschikt
\ /luUi" ' voor verstelbare

\^^/^ /^ | bodems en i^^^o° r̂dwe^ e r"aXe° Verstelbaar - automat jêg^^^tf

I verstelbaar electromat ’ 7

Schulfdeurkasten

-■-»£- i- QQC verstelbaar JSPtfeSlfe^/175cmbr. OOQ,— handverstelling |SJr
QQ _ spiraalmatras -rfjirW BPf/^-r- "OOC: pm i~. r QQn __ Vj3s___l

ju—-urn JH___L I Meerprijs spiegeldeur 95- !'

Geopend elke dag van 12.00-18.00 uur, zaterdag van 10.00-16.00uur Zolang de voorraad strekt

Zaterdag 25 februari 1989 " 44
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(/^ schrdnemcichcïr

I^^
_| SCHREINEMACHER algemeen

■■ W_ assurantiekantoor c.v.
—~"— Ril 's een 9ro°t assurantiekantoor.
Ë mM AM m~^ Dynamisch. Groeiend. Actief in schade- en

A\ levensverzekeringen. Adviseur en makelaar voor_
Amm — zowel partikuliere als bedrijfsrisiko's.

\êf M Voor ons KANTOOR TE HEERLEN zoeken wij een

J KANTOORHOUDER/ASSURANTIEADVISEUR M/V
Zijn of haar taak kan als volgt worden omschreven:UfcJ - het geven van leiding aan binnendienst:- het zorgdragen voor de handhaving van de kwaliteit van de

dienstverlening;
- het zorgdragen voor een korrekte en optimale schadebegeleiding;

m^m - aanbrengen van nieuwe posten door zowel aktiviteiten binnens- alsbuitenshuis.
_J^" Voor deze funktie denken wij aan iemand:

- met een opleiding op minimaal HAVO-MEAO nivo;
- met ervaring in schadebehandeling binnen de varia sektor;—MW - minimaal een assurantie B-diploma, bij voorkeur A-diploma;

Ë_f\ ~ met een klantgerichte kommerciële instelling.
Ml Wat hebben wij te bieden?

m^kW Wij bieden een salaris in overeenkomst met uw functie, alsmedeLJl_ uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (w.o. premievrije_ _ _
pensioenregeling). ,47730

mmum\ Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot uiterlijk 15 februari 1989 richten aan:
Schreinemacher Algemeen Assurantiekantoor cv., Brusselsestraat 55, 6211
PB Maastricht, t.a.v. de heer J.H.M.W. v.d. Boel, Hoofd Buitendienstzaken.

m l \!PP)
vjy Performance Polymers B.V.

's een onderdeelvan de Burmah Speciality Chemicals Group en is actief op
et gebied van behandelen en verwerken van speciale polymeren.

performance Polymers is gevestigd op het industrieterrein De Horzel te Nuth.

\ degens voortdurende expansie zoeken wij op korte termijn

3 productiemedewerkers m/v
fie zullen werken in een 4-ploegendienst.
jöeftijd 18-25 jaar.

willen graag in contact komen met goed gemotiveerde medewerkers, dieklfstandig kunnen werken en verantwoording willen dragen.
De productiemedewerker wordt geacht alle voorkomende werkzaamhedenW te kunnen voeren, zoals:
1 het opstarten, bedienen en bewaken van de gehele installatie;

het schoon houden van de installatie en het verrichten van eenvoudige
onderhoudswerkzaamheden;

1 het opzakken en opslaan van het produkt;
* het analyseren van het produkt op zijn samenstelling;
1 het bedienen van heftrucks.

deze functie zoeken wij kandidaten met een opleiding op L.8.0.-niveau,% L.T.S, mechanische technieken/elektrotechniek, of een vergelijkbare
leiding.

is afhankelijk van leeftijd en ervaring.
M bieden een uitdagende en afwisselende baan bij een gezonde
moeiende onderneming.

£v sollicitatie met c.v. kunt u richten aanpSrformance Polymers 8.V., postbus 22119, 6360 AC Nuth,IQ-v, de heer J.C.E. Nijssen.
146767

m=_ centraal bureau voor de statistiek
vraagt voor de afdeling Basisstatistieken in- en uitvoer, ressorterend onderde
hoofdafdeling Statistieken van de Buitenlandse handeleen

medewerker bureau controle (m/v)
sectie chemie
vac. nummer 46.73.011/LID

Het bureau Controle is binnen de afdeling Basisstatistieken in- en uitvoer
ondermeer belast met de controleen correctie van de dagelijkseoverzichten van
de door de computer gesignaleerdefouten en onwaarschijnlijkheden. Gezien de
benodigde specifiekekennis op goederengebied is het bureau onderverdeeld in
een aantal secties met iedereen eigen deelterreinvoor wat betreft de
goederensoorten.

Taak - het controleren en (interactief) corrigeren van het (geautomatiseerd)
voorbewerkte grondmateriaal met tijdvakcorrecties. Waar nodig moet
telefonisch of schriftelijk contact worden opgenomen metberichtgevers;- hetverstrekken van informatie aan berichtgevers en im- enexporteurs m.b.t. het
gebruik van statistieknummers;- het leveren van een bijdrage in de kwaliteitsbeheersing t.b.v.
controlewerkzaamheden.

Vereist: - MBO (chemisch analist) of vergelijkbare opleiding in de chemie;- diplomaElementaire Statistiek of de bereidheid dit te behalen.

Salarisschaal - max. schaal 6, afhankelijk van opleiding, leeftijden ervaring max. ’ 3307,-
-bruto per maand.

Standplaats Heerlen.

Or»tactpersoon J.J.J.R. Creusen, 045-73 66 66, toestel 2055.

Sollicitaties onder vermeldingvan het vacaturenummer, inzendenvoor 11 maart aan het
centraal Bureau voor deStatistiek, Hoofd van de Hoofdafdeling Personeel en
organisatie, Postbus 2281, 6401 CZ Heerlen.

■I I ■ I ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■
fc ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■I ■ I ■

urtzendburw
DACTYLOUITZENDBURO HEEFTDE BANEN!

Its'ers
die een opleiding op C-nivo hebben gevolgd
en beschikken over enige ervaring.

elektromonteurs
in het bezit van een VEV-opleiding en die
beschikken over werkervaring.
konstruktiebankwerkers
dieervaring hebben metonderstellen, trans-
formators, instrumentkasten en kabelgoten
en tevens van tekening kunnen werken.
industriële reinigers
Ben je in het bezit van een groot rijbewijs met
een certificaat om gevaarlijke stoffen te
vervoeren of wil je hiervoor intern opgeleid
te worden, dan nebben wij een baan met
goede toekomstmogelijkheden.

Alle vakatures zijn voor een projekt in Ge-
leen, dat per 1 maart aanstaande van
start gaat. Ben jevoor lange tijd beschikbaar
en zoek je een baan met uitstekende ver-
diensten, dan is dit je kans.

Bel voor meer informatie of stap eens binnen
bij Dactylo Uitzendburo in
Beek,
Stationsstraat 9, 04490 - 74404.

DACTYLO, DAT WERKT WEL ZO LEUK!

alle funkties m/v

Ingenieursbureau Grabowsky& Poort B. V. is
met ca. 250 medewerkers werkzaam als
adviesbureau op het brede terrein van de
civiele techniek, milieutechniek en
bouwtechniek.
Voor het kantoor te MAASTRICHT zoeken wij:

- LEERLING-TEKENAARS (m/v)
opleiding LTS

- TEKENAARS (beton en staal) (m/v)
civiele techniek/bouwtechniekI

Voor het kantoor te VEGHEL zoeken wij:

- HTS'ERS CIVIELE TECHNIEK (m/v)
- ERVAREN CONSTRUCTEUR (HTS( (m/v)

beton-staalconstructies
Gegadigden voor deze functie worden verzocht hun
schriftelijke sollicitatie met uitgebreid curriculum vitae
te richten aan:
de Direktie van het bureau, ter attentie van
Ir CS. Kleinman c.i., Postbus 3042, 6202 NA
Maastricht

KONSTRUKTIES
_^fl I BOUWTECHNIEK

_^M I WEG- EN WATERBOUW_■ I INDUSTRIËLE PROJEKTEN_■ I MILIEUMANAGEMENT
AM- I AFVALVERWERKINGAM MW BODEMSANERING

__t\ tW AUTOMATISERINGSPROJEKTENk_\ MW PROJEKTREALISATIEMW FEASIBILITY STUDIES

I W Ingenieursbureau
Grabowsky & Poort b.v.

W fl^ J Den Haag, Leeuwarden. Hoorn,
m\ T WkmM Nijverdal, Enschedé. Veghel,

Gorinchem, Maastricht, Curagao, Sint
Maarten (NA) Nairobi (Kenya),
Ouagadougou (Bourkina Faso),
Bandung en Jakarta Selatan——mm\UM■■ (Indonesië).

Lid vmn de orde van Nederlands» Raadgevende Ingenieurs ONRI

nzi^] GEMEENTE
vJjnKJ MAASBRACHT
■^^"_>y |n et ka£jer yan toenemende werkzaamhe-

den binnen de sector bouw- en technische
milieuzaken op de afdeling gemeentewer-
ken, kan worden geplaatst een

2e MEDEWERKER BOUW- EN
WONINGTOEZICHT EN MIUEU (m/v)
Functie-inhoud:
De betrokken medewerker zal, in samenwerking met de
1e medewerker/coördinator van de afdeling, worden
belast met:

- het opstellen van adviezen en rapporten terzake
milieuwetgeving in algemene zin in hetkader van
vergunningsaanvragen;

- het houden van toezicht op de nalevingvan de
milieuwetgeving en vergunningsvoorschriften;

- het verstrekken van informatie alsmede beoordeling en
adviezen terzake bouw- en subsidie-aanvragen;

- controle op de naleving van bestemmingsplan- en
bouwvoorschriften, vergunningsvoorwaarden e.d.;

- ontwikkeling van beleid, alsmede de voorbereiding,
planning, coördinatie en controle op het gebied van
het technisch beheer en onderhoudvan de aan de
zorg van de afdeling toevertrouwde gebouwen.

Functie-eisen:
- minimaal M.T.S. bouwkunde (aanvullende opleidingen,

vooral op het terrein van milieuzorg, zijn noodzakelijk);
- goede mondelinge en schriftelijke

uitdrukkingsvaardigheid;
- goede contactuele eigenschappen;
- ervaring op gevraagde gebieden;
Salaris:
Afhankelijk van kennis en ervaring, kan honorering
voorlopig geschieden in maximaal niveau 8 (van

’ 3209- tot ’ 4115,- bruto per maand). Nadat deze
funktie duidelijk omlijnd is, zal functiebeschrijving en
-waardering plaatsvinden.
Inlichtingen:
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de
heer C.J. Hendrix, coördinator van de genoemdesector,
of bij de chef van de afdeling algemene zaken, de heer
J. Hermans.
Sollicitatie:
Belangstellenden worden uitgenodigd binnen 14 dagenna het verschijnen van dit blad hun sollicitatie te richtenaan burgemeester en wethouders van Maasbracht,
Raadhuisplein 1, 6051 HV Maasbracht, mei vermelding
van „Soll.Bomi" in de linkerbovenhoek van de enveloppe.

1*5793

_M jj^^ 'e Brunssum, vervaardigt via geavanceerdeperstechnieken kwalitatief
hoogwaardigepolyester vormstukken, die in hoofdzaak hun toepassing
vinden in keukens en badkamers. Het bedrijf telt momenteel 185H medewerkers en verkoopt verreweg het grootste deel van de produktenH_i mAm WW in het buitenland. De stijgende vraag naar de produkten maakt het nog
jonge bedrijf tot een van de snelle groeiers binnen Redland

uGCOStOnfi DV Bouwprodukten bv. een groep die voorts bestaat uit Koninklijke
Mosa bv, Teewen bv, RBB Dakpannen bv en Van Oordt bv.

Met het oog op de voortdurende groei en ontwikkeling, bestaat er behoefte aan:
1- produkttechnoloog 3. constructeur/assistent

(chemisch) m/v produkttechnoloog wtbk.
Deze is vanuit zijn specifieke deskundigheid m/V
op het gebied van Sheet Moulding Compound Deze ondersteunt de produkttechnoloog wtbk.
en Powder Inmould Coating verantwoordelijk in zijn activiteiten om te komen tot optimale
voor een goede kwaliteit van het eindprodukt produktiemiddelen en -technieken (matrijzen,
door het zoeken naar de juiste toepassingen persen etc). Hij maakt daartoe gebruik van
van de grondstoffen, het verbeteren daarvan zowel informatie uit de markt als uit de
en het begeleiden van het produktieproces. produktie-afdelingen.
De functionaris geeft leiding aan een
assistent-technoloog en rapporteert samen De functie-eisen zijn:
met een werktuigbouwkundig technoloog - HTS wtbk;
rechtstreeks aan de technisch directeur. - aantoonbare constructie-ervaring;
De functie-eisen zijn: - ervaring in trouble-shooting op wtbk. gebied;
- minimaal HBO-niveau chemische - enige ervaring met projecten;

technologie; - kennis van de moderne talen;- ervaring in projecten; - leeftijd 30 a 35 jaar.
- kennis van de moderne talen;
- hoge mate van creativiteit en initiatief; A _*.____* ~_„ Hionct- leeftijd 30 a35 jaar. **■ cnei van aiensi

2. assistent (volcontinu-dienst) m/v
produkttechnoloog Deze 9eeft leidin9 aan een ploeg_M|..kt»kAU.U.i.\ __/.. produktiepersoneel van 24 medewerkers en(TySISCn CnemiSCn) m/V draagt buiten de kantooruren
Deze ondersteunt de produkttechnoloog verantwoordelijkheid voor het gehele bedrijf.
(chemisch) door het verrichten van n .
onderzoeken naar de relatie grondstoffen en ue tunctie-eisen zijn:

produktiemiddelen en tracht daardoor te
_

HBO-niveau in een technische richting;
komen tot optimalisatie van het

_
aantoonbare leidinggevende ervaring;

produktieproces
_

9ro,e mate van zelfstandigheid;
De functie-eisen zijn: " stlmulerende persoonlijkheid met

- HBO-niveau fysisch-chemisch procestechniek; _ L„«mh +"£1 _L'3'09en
- affiniteit met werktuigbouwkunde; J '- enige ervaring in projecten;- kennis van de moderne talen;
- leeftijd ± 30 jaar.

Bent u geïnteresseerd in één van deze functies en trekt werken in een jong en dynamisch bedrijf u aan,
richt dan uw sollicitatiebrief aan Decostone BV, postbus 119, 6440 AC Brunssum, t.a.v. dhr. J.H.M.Roumans, chef personeelszaken. Uiteraard zijn wij graag bereid aanvullende informatie te verstrekken. U
kunt zich voor telefonische informatie eveneens tot dhr. Roumans wenden; tel.nr. 045-250611. Een
psychologische test maakt deel uit van de procedure.

~^7T\ SEP NEDERLAND B.V.
AfAfi_*Tf_^___. Een van de meest vooraanstaande producenten van kunststof
f f \rY_U verpakkingsmaterialen in Europa met specialisatie op het gebied van

V*""_W flessen, tanks, containers, speelgoed, etc. Het bedrijf beweegt zich op
nagenoeg de gehele verpakkingsmarkt van de cosmetische, farmaceutische
en huishoudelijke produkten tot de voedings- en hobbysector toe.

Wij zoeken voor ons bedrijf een

HOOFD EXPEDITIE
Functie-inhoud:
De functionaris zal verantwoordelijk zijn voor de volledige organisatie en discipline van deafdeling Expeditie. Hij dient zorg te dragen voor:
- een efficiënt magazijnbeheer (FIFO en JIT);- het tijdig bestellen van paletten, kartonnage, etc;- de controle van binnenkomende goederen;- het contracteren van vrachtruimte bij transporteurs;- het maken van verzendnota's, vrachtbrieven en doifanepapieren d.m.v. een geïntegreerde

computerterminal.

Vereisten:- voltooide opleiding op HBO-niveau of diploma EVO testimonium;
- ervaring in een soortgelijke functie;- ervaring in het werken met een computer;- zeer ruime kennis van het Duits in woord en geschrift;- kennis van het Frans strekt tot aanbeveling;- leeftijd tot 35 jaar.

Zij die menen voor deze functie in aanmerking te komen, kunnen schriftelijke sollicitaties met
curriculum vitae, richten aan SEP Nederland B.V. t.a.v. afd. Personeelszaken, Postbus 1080
6460 BB Kerkrade. 147737

Schiffers/food BV is een dochteronderneming van HERO NEDERLAND BV.
Schiffers/food BV realiseert, in coördinatie met andere werkmaatschappijen de
produktie, de opslag en het transport in binnen- en buitenland van een breed
assortiment frisdranken, onder de merknaam "HERSCHI".

De onderneming, met een produktie van 140 miljoen liter per jaar, is in 75 jaar
uitgegroeid tot een van de leidende frisdrankproducenten in Nederland, met een
sterk groeiend aandeel in de Nederlandse frisdrankenexport. Door innovatie op
verpakkingsgebied is Schiffers/food BV uitgegroeid tot een van de belangrijkste
P.E.T.- fabrikanten in Europa, met een personeelsbestand van 135 medewerkers.

Ten behoeve van de afdeling Siroopkamer, roepen wij kandidaten op voor de funktie van

MEDEWERKER SIROOPKAMER M/V
De werkzaamheden, welke in 3-ploegendienst worden verricht, houden in:- de aanvoer en verwerking van grond- en hulpstoffen;.- het bereiden van limonades en siropen met behulp van geavanceerde doseermachines;- hefkontroleren van de kwaliteit van de verschillende produkten;
- het reinigen van de produktiemiddelen. "
Voor deze funktie gaan onze gedachten uit naar een kandidaat- met een opleiding MTS-procestechniek of gelijkwaardig;
- bij voorkeur met enige ervaring in een soortgelijke funktie;- in de leeftijd van 22 tot 30 jaar.

fl^^r_il_ in~~h UW schriftel'Jke sollicitatiekunt u richten aan:

JFI fll SCHIFFERS/food BV

■ CC^_[^_____3 l>
\ m**^^^^ k^^ <flu|Wr^f^É»i ____HR H_H—____l
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KVA K \^"§cp\
vakantierubriek
van 34 Nederlandse regionale dagbladen

voor informatie en reservering:
TINEKE MENGERINK en LUDEWEE GOOTJES

, Postbus 2 -1800 AA Alkmaar J|_g 072-196514/196292 J

———____!
Tijdens de maanden MEI en JUNI

VEEN 4-DAAGSE LENTETRIP reeds vanaf: ’ 175.- p.p.
EEN 8-OAAGSE VAKANTIE reeds vanaf: / 300.- p.p.

INBEGREPEN 0.a.: de bootreis; busvervoer op Ameland;
I een welkomstgeschenk; entree van de musea en de vele

ontspanningsavonden met bekende T.V.-antiesten,
Amelander groepen en een dag gratiseen fiets.
Bel of schrijf nu voor do Gratis 55+ VAKANTIE-
KRANT van AMELAND.
55+ AKTIE AMELAND

"Postbus7s, 9163 ZM Nes!A.) telefoon 05191-2662 of 2700

Ameland en Terschelling: t.h. caravans, 2 si. kmrs., gask.
en w.e. Voll. inger. Vrij vóór 15/7 en na 19/8 ’ 440.- p.w.,
april en sept. v.a. / 195.- p.w. (05180) 1206. N.o. zond.

TERSCHELLING: bungalows (5 pers.) en appartemen-
ten (4 pers.). Inl./folder Knop bungalows, tel. 050-
-346865.
TERSCHELLING, schit. gelegenvak. woningen, 50 m. van
zee, vrij v.a. heden tot 8 julien na 12 aug. Inl. 05620 - 8953.

TEXEL. Bungalows, appartementen, hotelkamers. Voorz. v.
verwarmd zwembad, sauna, solaria, whirlpool. Texel Hotel
Kombinatie. Postbus 24,1790AA Den Burg. Tel. 02220 -1 57 03.

H STICHTING VW TEXEL PROMOTIE
POSTBUS 3. 1790AA DEN BURG. 02220-14741

IÈMtL
é 4

Vakantie? Texel, natuurlijk!
Verrassend mooi en veelzijdig, rijk aan kuituur en natuur
Lang, breed en vooral schoon zandstrand
Aktieve. sportieve reizen, o.a. surfen en zeekanovaren
en nieuw subtropisch zwemparadijs CalluVia
V.a. Den Helder snel bereikbaar met moderne veerboot
Informatie- en boekingsbrochures
1. verhuuradressen en telefoonnummers
2. hotels, bungalows en sportieve reizen met prijzen
3. alle 18 kampeerbedrijven
Plak de ingevulde bon op een briefkaart en stuur 'm snel
op, binnen een week heeft u uw gids gratis in huis.

Naam:
Adres:
Poste/plaats:

Stuur mij gratis info: © ® (3) RDPB

LAUWERSOOG 6 pers. bungalow te huur met visbootje
aan steiger, prijs vanaf ’ 350,- per week. Te bevr. tel.
05987-12093.

Zeilschool 'OER 'T HOUT, ANWB erkend. Zeilkursus-
sen in 16rrr 1,Valken en Lasers. Surfkursussen en kano-
kampen. Aangesl. bij NJHC en VZN. Inl.: "Oer 't Hout",
Raadhuisstraat 18, 9001 Grou (Fr.) Tel. 05662 - 1528.
FRIESE MEREN. Bij het huren van een bungalow, 24-3
JJ-5, 19-5 / 7-7, 11-8/ 31-10, een visboot met b.b. of
een zeilboot gratiserbij. De zeilboot, met dekzeil, is ook
Ideaal voor het maken van trektochten. Vraag kleuren-
folder. Sjerp de Vries, TERHERNE, 05668 - 2 65.

ANWB-BONOSZEILSCHOOL/ -Veilig Tehuis' erkend

"ZEILWEKENin dezomervakantie van 11-13en 14-19 jaar.

" ZEEZEILEN surfen, kanoën en tennis.
j " HEMELVAART enPINKSTEREN gezinsarrangementen.I " ZWERF-SUfIF-KAMPEN van 14-19jaar "/S>vv _. TEL. 05668-396 / 05135-2146 _____
f lQgfti_f____J__f^^^fr#?^--Cfcw«Éih

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.

Herberg 'OER 'T HOUT', ANWB erkend.
Een schitterende akkommodatie voor volwassenen en
gezinnen. Watersportkursussen en arrangementen op
maat. 2-4 pers. kamers met eigen sanitair.
Inl. Herberg "Oer 't Hout", Raadhuisstraat 18, 9001 AG
Grou. Tel. 05662-1528.

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.

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,

Wt~^\W^_\ ■_{ M^ËF^m^r<r\m\irTl^*\iMul^mW

"DIANA HEIDE ICAMPING - NATUURRESERVAATV Amen 53, 9446 TE Amen (Rolde), Tel. 05920- 69297 _/

ERM: 6 PERS. VAK. BUNG. met veel extra's o.a. verw.
zw.bad, surfmeer en strand en rekr. park 05206 - 78575.

■Volop vakantiepret voor het
Ihele aezin su eens ecnt'e^er wi'f kamPe-

* ren met uw gezin dan is Camping
De Belten bij uitstek de beste keu-____, ze. U vindt er nog ruimte en (zon-_____ dagse] rust, maar ook veel ver-

__B_S_^i maakmoqelijkheden voor jong en
/r_fi ouc'' oa- een 9ro,e zwem'

(m^v_T)f\__r**_^t en speelvijvermet zandstrand, di-
'ï___X&iimm\___\_f verse speeltuintjes en een tennis-

baan. Ér zijn mogelijkheden voor
M^^^W ■ vakantie-, seizoen- en jaarplaat-

______%______. sen, caravanverhuur etc. Tevens
__jjfvFy__\ Bfl Hebben we aantrekkelijke arrange-
~'"_■ W_"rV.- menten voor u in petto en speciale
t«t«?'i-'' voor- en nazeizoenaanbiedingen.

Bel voor meer informatie of breng
ons eens een bezoek.

Graag tot ziens!
Gebr. Schutte. Grote Beltenweg 11 7794 RA Rheeze
(Hardenberg) Tel. 05232-62264.

'n Echt aqua-centnjm op de camping met 3
/jgi_^fe,'\ verwarmde zwembaden, Wildwaterbaan,
Wj_jt_S£y Borrel ligbank, Onderwaterbank, overdekt

zonneterras, zonnebanken etc.

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 uniekzwemparadijs voor jongen oud.
Ga langs uw postkantoor of postagentschap en haal de I
nieuwe vakantiefolder. Of bel 05231 - 30 00.

_____—_———————————- 1
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.

'DE SPEKHOEK', camping in 't rustieke Salland, ver-
huurt zomerhuisjes/stacaravans en vakantie/weekend-
plaatsen. Bel 05700 - 15973 of 05726 - 1577.

Holten/Vak. oordDE LINDENBERG. Let op: SPEC. AANB.: maart "+ april (m.u.v. Pasen) bung's m. alle comf. ’ 150.-p.w. alles inbe- 'gr. Vr. gratis folder, Postweg 1, 7451 TS of tel. 05483 - 61364. (
____________MPWP_____________i 'ANWB camping de Vllnderhoeve, Gorssel. Grens Veluwe/ 'Achterhoek ANWB "**, verw. zwemb., tennis, peuterzaal, enz.
Ook nw. stacar.verhuur. Folder 05733-1354. \

GROENLO - Gelderse Achterhoek
Te huur tot 14/7 en vanaf 18/8: 4-6-8 p. bungalows of chalets op
recreatiecentrum. O.a. verwarmd openlucht zwembad met 38 mtr I
lange waterglijbaan, tennisbanen, vis- en roeivijvers,

supermarkt.
VANAF 1 MEI 1989 subtropisch zwembad, sauna,

solaria, fitness, bar-bowling en rest.
RECREATIECENTRUM MARVELD, Elshofweg 6, Groenlo,

tel. 05440 - 6 16 38. Folder op aanvraag.
Tevens uw ideale gezins-vakantie-camping.

Recreatle-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 jaarpl. '89 / 500.- korting, j
MH~fV_HH MMHHHMJWff_

lÉffTßfffttrrtÉKJjjjflÉl

5* BUNG.'S TE HARDERWOLD. Paasw'end ’285-, Jweek / 520.-. Ook reserv. privé-won. in Nrd.-Holl. en
bung's div. parken in Ned. Bel nu 02230 - 43111.
TE HUUR 6 PERS. STACARAVAN, Marveld Groenlo.
Inl. 05430-14327. j
____■__■_ ——■___■____■__■■_■■—■■■^~■■■ I

HU ZveSßuighenrode j~7 Vordenseweg 6, 7241 SB Lochem
j jj Telefoonos73o-53151

Kampeer- en caravanterrein met ruime plaatsen, bungalows, groeps-
akkommodaties, ruiterkampen, binnen- en buitenmanege, congresruimten, j
hotel/restaurant, overdekt zwembad, tennisbanen, bowling enz.
Boek nu uw bungalow of speciaal kampeerarrangement voor Pasen.

MAARN BUNG.-PARK 'DE MAARNSE BERG' gel. te mid. v. I
prasht. bossen. T. h. comf. 4"" bung. (2-10 pers.) Ook v. week- |
end/midw„ tev. Krokus + Pasen. Prosp. op aanvr. 03432 -12 84. =

VLIEGENSVLUG NAARRHODOS i
VANAF MAASTRICHT- Sg

'esiÊW&mm§Êi kan kiezen uit vele zonvakaöt
|2\"nppB.Cesv.,p.P f. 605." ties, want Arke vliegt de ko-^__^^JÊ mendezomerrechtstreeks van.

___& _______! P I Ukunt uw vakantietijd toch wel Maastricht naar Mallorca, GraiiPp -. <mlm W*'t I prettiger besteden dan helemaal Canaria, Algarve, Kreta en \
'** «..i^wff^fl**^ I naar Schiphol te rijden? Rhodos.Wiltumeerinformaö!

'_ I Neem liever de kortste vlucht over deArke-vakanties vanaf
*$. tggggggj i naar de zon: rechtstreeks vanaf Maastricht, of wilt u boeken,

i&f*~?A 'W ' Ê I Maastricht Airport. Dichtbij dan is dat snel en vakkundig t(

F I huis, volop parkeerruimte en regelen bij een van de onder-
ik ~_n_W m- II natuurlijk ook lekker voordelig staande reisburo's.

w l tax-free shoppen. Wie met Arke //Jl__\\_\€_\

UHP - ~ !► I ...RAZENDSNEL EN PERFECT GEREGELD BIJ DEZE REISBURO
Reisburo Jules Verne Weerter Reisburo/ Reisburo Paul CromWf

_^^^I^b2i^~ - I Brusselse Poort 28A Vakantiewinkel * Oranje Nassaustraat 45

I^^^l^M ’fl \\_W__f^__W~* I Boyenstraat 33 Reisburo Plaisier Geleen Tel. 04490-5335-

-<4&UlÊÈÊËmmsgpr' i _ I Reisburo Schoenmaeckers Tel. 04750-34800 Sittard Tel. 04490-2608": m fl wË** I Schuitenberg 1 Reisburo van de Burgt Hoofdstraat 27■ Roermond Tel. 04750-17228 Passage 5 Kerkrade Tel. 045-4636-*
-_jj____gg ___^______^__ I N jeuwstraat 2i Heerlen Tel. 045-718400

BUNGALOW-SERVICE ST. MAARTENSZEE. T.h. bunga-
lows, stacaravans, privé-woningen aan zee. Nabij zwempara-
dijs. Tel. 02246-1596.

BUNGALOW-SERVICE ST. MAARTENSZEE.
T.h. bungalows, stacaravans, privé-woningen aan zee.
Tel. 02246-15 96.

—f Weekend anders? Weekend Den Haag! ' z
~ G^n^nt Van strandvertiertotweekend-winkelen. ~
E AöSwA Tweedaags arrangementv.a. f 135-p.p. —
= roaqrl PARKHOTEL DEN HAAG **** =

Molenstraat 53. 2513 BJ Den Haag_ Tel. 070-624371. Telex 33005. Fax 070-614525 J

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.

Caravancentrum „ORANJE ZON", Kon. Emmaweg
16A, Vrouwenpolder. De zon die in Zeeland meer schijnt
ligt ook binnen uw bereik. Wij kunnen u aanbieden, voor
directe levering: divese typen stacaravans va. 7 tot 11 m
met/zonder douche. Nieuw en gebruikt. In al onze prij-
zen is: koelkast, comfort, lampen, aardlekschakelaar, in-f
begrepen. Zo ook franco bedrijf en gratis stellen op de
camping. Bij aankoop van een stacaravan kunnen wij
event. bemiddelen voor een staplaats in Zeeland. Folder
op aanvraag. Bij bezoek eerst bellen s.v.p. 01189-
-1990/1549 Of 01181-1280.
Camping De Pekellnge Oostkapellefijne gezinscamping met
o.a. verw. zwembad en tennisbanen. Spec. arr. in voor- en na-
seizoen. Voor info. en brochure: tel. 01188-2820

CAMPING DOMBURG, een 5-sterren-
camping op 500 meter van zee, reserveren nog
mog. vóór 15/7 en nó 5/8. Vraag folder en reser-
veer nu. 01188 - 32 10.
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.

Camping DE ROOYE ASCH _f^
Havelteweg 59 - 5423 W Handel - Tel. 04922 - <^^l1852. 3 zwembaden, sportvelden, kantine, H B
disco en snack. Groot zomerprogramma voor
groot en klein. Caravans te huur en te koop, TRQEF
jaar- en seizoenplaatsen. «aki_o<i»a

RECREATIE-OORD DE PEEL
Hutten 5,5763PL Milheeze. Ideale gez camp., gelegen in uniek natuur-
gebied. T.h.: vrijst. stenen bung.'s "* en "" 4/6-pers., toer-, seiz.- en
jaarpl.op weide of in bos. Gratis verw. zwem- en kleuterbad, kant., win-
kel, wass, speelt., midgetgolf,Dutch tennis,voet- en volleybalv., 500 m 2
recr.plas. In hoogs, recr.team aanw. Kom eens kijken ofbel voor gr. ml.:
04924 -12 25. Ook 's avonds en in het weekend staan wij voor u klaar.
Gratis vervoer van uw stacaravan vanuit heel Nederland.

H DIT IS HET HELEMAAL ÉÉd^___b< Voor een 9"811*6 *«"<■"*" mcl veel lundeipret. éi^^__
CAMPING De Schatberg te SEVENUM
Gezellige en gastvrije camping, spec. ookvoor gezinnen met ouderekinderen. Gra-
tis gebruik zwembad, minigolf, waterfietsen etc. Voetbal-, volleybal-, tennisvelden
en surlplas. Discoenbowling. Zeer actief reerea-team. Ook prima geschikt voor 'ef-
fe 'n weekendje eruit. Spec. HemervyPinkst.arr. Gratis lolder 04767- 1756.

VOOR N PLEZIERIGE VAKANTIE!!
In een bosrijke omgeving kunt U op een unieke camping
genieten van de geweldige natuur. Onze camping biedt

RECREATIEMOGELIJKHEDEN
■-"<SI B*__ «subtropisch zwembad " verwarmd buitenbad"^ffifti J_-* familieglijbaan " wildwaterbaan " zon-

■"
—^6Sjkao(^__i _ neweide/speeltuin " manege " kanli-

ne'restaurant/tnture " tennisbanen Ijl^i^^^n,-^^^*^^-^ " midgetgolf " fietscrossbaan

"^"^■ïASfiHHß^Hr^ Tevens mogelijkheid tot huren I -'~- ~^ '%_Jlt_[ ______ ii*f~r-i-iifn—' van stacaravans/bungalows.

8-daagse reizen Valkenburg v.a. ’ 480.-
Heen- en terugreis per touringcar, v.p., 3 bustochten, bingoavond,
gezell. avond. Kmrs t. en d.+t., zonder busv.a. / 365.- p.p. Alléén 3
bustochten v.a. ’ 435.-. Gratis folder. 3-iterrenpenslon Spronck,
Spoorlaan 39, 6301 GB Valkenburg a/d Geul. Tel. 04406-13017.

18 bronseroene kwaliteitscampings.
Vraag de uitgebreide kl.folder op 045- 72 43 95.

Voor een heerlijke 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-
hal, uitgebr. aktiviteitenprogr. Spec. Hemelv. en Pinksterarr.
Vraag info tel. 04749-3030.

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 na 19 aug. Gezinspr. / 14.- p. nacht, min. 7 nachten.
Vr. folder 04492 - 20 44. .
CAMPING MOOI BEMELEN
De mooiste camping in Zuid-Limburg met vele attracties, w.o.
een waterglijbaan van 40 m. Ingerichte caravans te huur. Inl.
Gasthuis 102, Bemelen, tel. (04407) 1321, b.g.g. 2327.
Camping- en bung.park 'DeBousberg', Schaesberg,

Zuid-Limburg. Zwembad, speeltuin, tennis, recreatieteam.
Kl.folder: 045-31 12 13.

Aquarelleren (tekenen) in Zuid-Limburg. Midweek enweekend arr.
op basis van v.p. in Hotel Alpenzicht 0.1.v. kunstenaar Herm Bole-
nuis. Documentatie ligt voor u klaar. Tel. 04750-29084.

Hotel CaféRestaurant „Alpenzicht". Rustig gelegen in bos-
rijke omgeving, gezellig terras met prachtig panorama over het
Geuldal, ideaal voor uw fiets- en wandelvakantie. Speciale
april arrangementen. Kleurenfolder ligt voor u klaar. Schwei-
bergerweg 49, 6281 NE Mechelen. Tel. 04455 - 1252.

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.

ZEEZEILEN met 'DE HILDE BAUDINE',
meer dan zeilen alleen.

Info: Y. C. Kamminga - Dronrijp - 05172-1938.
Hiswa Amstelhal, stand 512A.

Belgische Ardennen: Camping Tonny te Amberloup 15
km van Bastogne, in het hartje van de Ardennen aan de
Ourthe ligt camp. TONNY in een rustige zonnige vallei, |
ruime vak.plaatsen, gezellige kantine, jeugdhonk, tafel-
tennis, speeltuin enz. Ideale plek om te vissen, wande-
len of kajakvaren, mod. sanit., Ned. leid. Ook is het mog.
een chalet of stacar. te huren. Inl. 09-32-61-688285.

STACARAVANS te huur in de Ardennen vanaf ’2OO,
- p.w. all-in. Inl.: dhr, van Dijk, tel. 04459-1598. .
STACARAVANS, APPARTEMENTEN, HUIZEN t.h. in
België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië. Altijd
m. zwemwater. Vacansoleil, SGR/ANVR - Esp 51 - 5691
NJ Son. BEL 04990 - 7 46 77 (GRATIS BROCHURE)

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.

Onze zeer compleet ingerichte bungalowtenten (echte koel-
kast, vaste bedden, keukenblok, etc.) staanvoor u gereed op
de mooisteviersterren ****campings in heelFRANKRIJK. Ook
busreizen mogelijk.
Vraag onze brochure aan: ROAN COMFORT CAMP, Postbus
166, 6970 AD Brummen (05756-4153).
COMFORT-LUXE- (Nederlandse) SERVICE-CONCURREREN-
DE PRIJZEN

Camping O.K. CORRAL in Zuid-Frankrijk. Kompleet ingerich-
te bungalowtenten te huur in Zuid-Frankrijk. Gelegen op
slechts 15 km. van de Middellandse zee tussen Marseille en
Toulon. Folder en informatie verkrijgbaar viaPonypark Slagha-
ren. Tel.: 05231 - 3000.

LAATSTE PARADIJZEN van dichtbevolkt W.-Europa zijn ge-
lukkig niet per auto 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 deDordogne bij Sarlat.
Inl.: AQUA VIVA, .'oh. Huslaan 192,1216 RH Hilversum, 035 -
21 83 77.

CAMPING- BUSREIZEN |
naar Camping de la Pélonie, Dordogne. Vertrek: 7 -14'
28 juli. Neem eigen tent mee, inventaris kunt u bij ons ,
16 dgn„ mcl. reis, kampg., v.a. ’ 339.- p.p., 4 pers. / 3l°j
Ook mogelijk reis te boeken met compl. inger. tent. InfO
Postbus 81, 9500 AB Stadskanaal, tel. 05994 - 1 34_>;
SUN-TOURS Autovakanties naar Frankrijk: Tel'

’ 56.- p.p. p.w. Vraag de SUN TOURS kampeerg1"
uw reisburo óf bel 078-179.000 (lid SGR).

Sport Spel
"

_
_^ Breng een heerlijkl Je I B vakantie doorin A*'

"MM■ __H_\ WkW ■ _^M0natuurpark Bayeris*
" ■\\_ * B_T_!_r^»" 1565km van j

" oXaI^^ Utrecht). Sportacco^° tkfè.9 "ft mm'90^' tennishalen tenvi*^[
{'&v >mT?>- tenniskursus, Nederlandstaligetf'm

C ">%-__/ E—L / matie en <fcco. Geniet ran <*'J
" ,s&«Jlj_|Q_lu»^^ midden in de natuur - iedef^f
" W*'' "/(^«fA 9 accomodatie in studio ofaPrj

"r^'DT//^! *> a v-J men'me' l('tcl'enet,e " badk^j

*' t)x£S k_^ Jt met bad/douche en toilet 9*
t edS/ v*~\ / nnts en een goedkope selfservtëj

" X*»* 9 pub 9 bistro * boetieken tor j
9 ■ RsX^fê*) ir&kflÈii-9 so'a"a *Grato sPee^
" '''^j^-iv&t; J%__yjl_Wde kleintjes 9 groot overdek* a
l -,rtf^imf^r.-i-t^ ■r^pHemb__ kinderbad) 9J?
" In/ormêtieenreservering inde retsburos van:ARKE. BBlAmsterdsjj^y

HollandInternational, Van Ginkel,Sunair. Van Hulst. Vrijuit. Mobj^_

HotelAm Berghang gas vr

Gezellig familiehotel in magnifiek gelegenBad Bent*18
Luxe woon/slaapkamers op het zuiden. J

Sfeervolle lounge, bar, restaurant. Café/terras, relax-c%]
met solarium, Romeins stoombad, whirl-pool en binn^(29°C). Onsaanbod mcl. royaal ontbijtbuffet en elke

4-gangen-keuzemenu's:

6-daags jubileum-arrangement
tijdelijk DM 260,- p.p.

inclusief aantrekkelijke jubileum-verrassingen
De nieuwe paas-arrangementen liggenreeds klaa

Postbus 129, D-4444 Bad Bentheim.
Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder,

VAARVAKANTIES ,„,
OVER DE MOOISTE RIVIEREN VAN EP;
Keuze uit verschillende cruises over de Rijn-

Neckar, door Nederland en België.
Onze comfortabele cruiseschepen, de

'Mr. JAN ELSHOUT en de 'ESMERALDA',
ruime salons en geriefelijke hutten (alle met dou

toilet). Vraag gratis prospectus bij: .
WATERTRANSPORT - GROENENDAAL 3| tj
3011 SL ROTTERDAM - TEL. 010 - 4 11 B°___

-"^BOPPARD, gezel. Holl. fam. ANWB-hotel, dlr. a. d. R'l%*)
m. do/wc/tel/ktv. H.P. v.a. DM 40.- p.p.p.d. Bel (wij
schrijf ons even voor een folder: Hotel TEurope'"*, Ma|n
D-5407 Boppard. Tel. 09-49.6742.508a

[_Ümt¥\ JfotiïffrossW
lÉfcMffttadje net over deff^AnTroomvakantte tn t l*rgsw Lnlheim met «in he"

SS?mi«ehotd Grossfeld m*J ten minl bat,

l ÏÏsVe «*** bE en vergaderdI Zwembad (2TC). sauna, Kegem rfoo *l^cm 4-DaagsBUperarrp
("^ M weekend)

_

Zaterdag 25 februari 1989 " 46



Zaterdag 25 februari 1989 "47..

Br- of zomervakantie in een caravan???
J[J Interland verhuurt compl. inger. caravans in Bruck
'r°ssglockner (tussen Zeil am Sec en Kaprun). In Ka-
'Klagenfurt a.d. Wörthersee 30 stacaravans.

;f »*van Interland, Postbus 64, 1230AB Loosdrecht, tel.J^533.
op de boerderij in het Gasteinerdal!

| **on v. 2-6 pers., va. mei en sept./okt. vrij. Paardrijden, eig. alm. kuren.
*jjeiger. Maierholen 10. A-5632 Dorfgastein. tel 09 43 6433-283.

J9sePAAS-SKIREIS naar Zeil am Sec - Fügen - Hopfgar-„ JAchenkirch. Incl. vervoer - pas - skies - les - verzekering
"Wnsion v.a. 689.-. EDAD REIZEN. Tel. 078 - 179777.

ijfftElS 24 maart t/m 2 april Zw.fr. 420.-; 23 april
" mei Zw.fr. 350.-. PINKSTERREIS 4 t/m 20 mei
,560.-. Alle busreizen Incl. volpension.

jJji. Kruit, Schloss Tagstein, 7425 Masein,

' "önden, Zwitserland 09-41.81 81 3641.
POSTHOTEL SIMPLON

6902 LUGANO-PARADISO, ZWITSERLAND. Gezellig familiehotel onder Nederlandse leiding
Logies met ontbijt Sfr. 57.- p.p.p.d.

Halfpension Sfr. 75.- p.p.p.d.
Tel. 09-4191 544441

EURORAPIDE REIZEN1 2 x PER WEEK NAAR SPANJE
r U zeker zijn van uw voorjaars- of zomervakantie?

Vraag dan onze nieuwe zomerfolder.
Div. HOTELS EN APPARTEMENTEN,

al v.a. ’ 209.-. Royal Class toeslag / 50.-
INLICHTINGEN: 030 - 628004.

COSTA BRAVA
i vraag onze nieuwe gids!
Boordevol heerlijke vakanties.

Zonnig geprijsd en perfecte kwaliteit,
'tagse LUXE BUSREIZEN al v.a. / 185.- p.p.

mcl. prachtig appartement.

"NK REIZEN UdANVR/SGR
Tel. 05178 -1 55 15

(meer dan 18 jaarervaring!)

[jNDVAKANTIES ZOMER 1989. Luxe bus- en|L9|zen naar Spanje, Portugal en Italië. Costa Braval dgn per luxe bus mcl. hotel HP v.a. ’ 285.- /
V Vraag gratis folder: REISBURO NIJMEGEN -23 71 87.

MALGRAT DE MAR.
rj*R ingerichte tent (direct aan strand), mcl. bus-
f'lo/17 dgn v.a. / 295.- / / 375.-. Vraag gratisREISBURO NIJMEGEN - Tel. 080 - 60 02 22.

4 Zomervakanties boekt u natuurlijk bij
?** Easy. Ook voor aanbiedingen en campingvluchten.

* 010 - 4 13 74 33 / 020 - 20 51 91 / 030 - 33 30 33L__ Ud SGRIANVR 'l-"*SPANJE KOPEN? Appartementen en bungalows aan
W^Blanca v.a. / 34.900.- met 40% aanbetaling en hypo-*
W' 2% P> jr. ROMAKO VASTGOED Heemraadsmgel
<jgg3 BG Rotterdam, tel. 010-4771300, fax 010-4768936.
k SUPERSTUNT
t?9Se luxe touringcarreizen Royal Class (toeslag ’50.-).
CS'ig mogelijk. April vertrek iedere maandag/vrijdag.
ff «te Mar Hotel Dcx Vp ’ 279.-. Hotel Samba _O / 239.-.
k* hotel Noa Noa UO ’ 199.-.ïjjours. Tel. 045-322224 - 013-427777, 020-137459 -53512. Dagelijks boeken van 09.00-22.00 uur (ook 's

Lid Stichting Garantiefonds.

VRAAG GRATIS ONZE SPANJEGIDS
ZOMER 1989 AAN

Jetmeer dan 40 hotels en div. app. aan de COSTA
i BRAVA, COSTA DORADA en BENIDORM
S |l>eclale aanbieding
/ ?AASREIZEN 10 dg./lo v.a. 299.-

-" fuperlage prijzen voor APRIL:
f Uoret de Mar hotel Mundial 10 dg./vp 299.-
-f] Uor«t app. 4 persVlo v.a. 196.-
W "'«nes hotelEsplendid 10 dg./vp 299.-
-| Slartes app. 6 pers./lo v.a 165.--met bar, video, toilet, toesl.

P°yal Class 50. Opstapplaatsen in geheel NEDER-I c^ND, geen overstappen, rechtstreeks met Fiesta
T°urs naar de ZON.

FIESTA TOURS HOLLAND
i n Tel. 045 - 322222/324000■Mogelijks boeken van 9-22 uur, 'szondags van 12-18uur.

v UITSTEKENDE BUSREIZEN SPANJE
ILJ-- Hotel-Rest. Dela LO v.a. 259.-. App. Fenels v.a. 259-
St'- APP- Lotus: v.a. 249.-. Hotel Esplendid; VP v.a. 389-
-\_- Hotel Fregala: LO v.a. 299.-. Continental: VP v.a. 329--,V"' Ho,el Los Pinos: HP va- 319"' Don An9el: VPva- 349"

*a 9 de SUN TOURS Zomergids bij uw reisburo

»^
of bel 078-179000. (lid SGR)

K. URs- Autovakanties naar Italië: Tent v.a. / 56,- en
fc han v.a. 68.- p.p.p.w. Vraag de SUN TOURSkampeer-
k^JW reisburo of bel 078-179.000 (Lid SGR).

L?.?- en CALDONAZZOMEER. TRENTINO.
[CJewoningen en hotels, 'Valsugana', Gasthuislaan 54c,

K^orLTel. (033) 61 27 16. Gratis prospectus.

C|?kAMEER / ADRIA: Div. parken villa/app. m.
kn» nnis- °P div- ANWB-campings compleet in-
k. e stacaravans, bung. tenten en kampeerpl.
Hterda, Beeklaan 262, Noordwijk, 01719 -1 94 92.

f£r Q VAKANTIEWONINGEN TE HUUR IN DENEMARKEN -P"„, 5" 14 16. Dansk Feriehus Bookingburo Holland -eg gg . 9681 AC Midwo|da

r_ In'lewon|ngen, hotels, Bed & Breakfast, jeugdherber-
l*W ingeland, Wales en Schotland in combinatie met elke
Rl «te overtocht reserveer je bij ALBION. Vraag onze

9!01 01140 -1 61 88. L. Bellingstr. 2, Hulst.K^| HOTEL/TREIN RONDREIZEN.. _ —,
f*aiti'SJES ,e n- °ok Londen. Inl. en gratis '89 brochu-re L or Hoüdays b.v., Van Niienrodeweg 893, 1081 BH

442161.

Sna VAARVAKANTIESarrow boats op de kanalen van Midden-Engeland.
■HALASSA TRAVEL, 020 - 17 30 12.

tip Joegoslavië meerdan 300 huizen en
Ceh busprogr. Inl. Postbus 11, 5109 ZG 's Graven-r-Tel. (01623)22194.

AZIË TOURS '89
Een speciaal programma van De Boer & WendelBV met volle- ,
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 I
AZIË TOURS '89 kunt u bellen: 023 - 33 91 51.

DE BOER & WENDEL BV
Raadhuisstraat 53-2101 HD HEEMSTEDE - 023 - 33 91 51 I

Ud ANVR I Gar.fonds I lATA

EGYPTE, 10d.culturelerondreis met Ned. historicus. I
Zon en cultuur in Cairo, Luxor en Assouan. Incl. excursies en I
hotel V.P. All-in / 1699.-. Bel Ticket Easy, 010 -4 1374 33* / I
020 - 20 51 91* / 030 - 33 30 33*. Ud ANVRISGR.

" 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.

cs!Ulv/2 Postcode:. j Woonplaats: [
—^^__i^_w Stuur deze coupon naar:

f | Satour
c_tr.nr Locatellikade 1,saiour 1076AZ Amsterdam Sj
i

U.S.A. &
wïeconffc.if CANADA

-^Wereldcontact Reizen (lid SGR) organiseert informatie-
avonden samen met KLM, Canadian, Northwest, Delta

Airlines, AmtrakA/ia Rail treinreizen, Martinair, Best
Western Hotels, Greyhound.

2/3 Eindhoven, Cocagne. Reis- en landeninformatie
d.m.v. video-presentatie en info-markt. Zaal openvoor in- j

formatie 18.45 uur. Aanvang 19.30 uur.
Toegang gratis.

Aanmelding en informatie:

Wereldcontact Reizen
| 03438-23411

Geheel verzorgde 12-daagse rondreis POLEN voor
slechts / 975.- p.p.
Excursies/overnachtingen o.a. in WARSZAWA,
CZESTOCHOWA, KRAKOV, ZAKOPANE,
AUSCHWITZ, WROCLAW (BRESLAU). Alle excursies
en entreegelden zijn mcl.

De reis wordt uitgevoerd met een Nederlandse touring-
car voorzien van toilet. Er zijn warme en koude dranken
in de bus verkrijgbaar.
U reist met een Nederlandse chauffeur en reisleider. De
eerste vertrekdatum zal zijn op 28 april zodat u de 1 mei
viering in Warszawa mee kunt maken.
Voor boeking inlichtingen en folder:
Culturele Polen Reizen kantoor Apeldoorn: 055 -
334040. Delft: 015 - 620103.

Indonesië Tours '89
De nieuwe brochure van de echte Indoneslëspecialisten
ligt voor u klaart 68 pagina'skleurige informatie overonze

VOLLEDIG VERZORGDE rondreizen, inklusief alle
maaltijden, excursies en Nederlandse reisleiding.
16-, 22-, 23-, 26-, 29- en 32-daagse rondreizen

naar Singapore, Sumatra, Java, Bal! 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 Ud ANVR/Gar.fonds/lATA

BMlliiS£_______iiMMiflfl_________i

Cfau Hongarije Tours
ZOMERGIDSEN 89

campings, vakantiewoningen, hotels, auto- bus- en vliegreizen 'Boekingen: bij uw ANVR-reisbureau of bij GéGé 085-435050

MAGVAR TRAVEL: 400 huizen en app., 700 campingpl.
vlieg- en busreizen. Inl. Cirkel Reizen, Postbus 11, 5109
ZG 's Gravenmoer. Tel. (01623) 22194.

Leer nu zwemmen in 2 of 5 dagen!
Zwemschool Pierre Zenden, Maastrcht. 043-212211

Camping Rent
De nieuwe Markante Twinkel nu tot 1 april met extra kor-
ting. In onze shop een grote sortering van caravanac-
cessoires. Ook voor reparatie en onderhoudsbeurten.
Tevens verhuur van vouwwagens en caravans. Bel'

04406-13730, Herkenbroekerweg 44, Valkenburg.

Ö__3:
Voorjaarsarrangementen

in hotels en pensions

4 dagen / 3 nachten
vanaf ’ 132,- per persoon.

Cinclusiel bootretoui en taxi-vervoer
naar hotel ol pension Uitgebreid

ïnlormatiepajclcet) I
De arrangementen zijn geldig

van 17 maart 1989tot
14 juli 1989. !

vraag naai gratiskleuienfoldei
Voor informatie en boekingen

belt u de__vw terschelling __
t_ 05620-3000 _m\

AMELAND te h. luxe appar-
tementen 2-6 pers., gratis
gebruik zwemb./sauna/fit- (
ness. Inl. (058) 667501 (ook
op zond.)

_£__
bungalows en

appartementen
in maart en april ]

m.u.v.de paasvakantie (
prijzen vanaf / 150,- tot ’250,-

-voor 2 tot 4 personen
Voor informatieenboekingen

belt u de
vw terschelling

g| 05620-3000 gg

ameland
HET WADDENEILAND^-eüS^^^^**^
DAT MEER BIEDT ___mt__*S^
DAN EEN PRACHTIG _rf<_J>*_*«r_l
STRAND ALLEEN' 4__^P__\d___s*Z__\
vraag de gids voor
vakantie en vrijeti|d *^ _<c__\M
(13,- +porto), tfs*^de reservermgsgids _-*S_S*^
voor arrangementenen _jffi"^nrir__l
bungalows. T__3JS*__«
de wmtergids voor
arrangementen tot _-«f_ïtf^_!__l
arrangementengids _*<^_^^__l

wm *fss&i_t&y ■ <__!
ametand * «3^postbus 14. IMHk __ t
9163 ZL Nes. __\ _^_S)s* 'lei 05191-JO2O mmt _»ÖsÖ^^ (

l_______fßStkll'

GASSELTE - PARK
RAVIJNZICHT. Ruime
bung., cv, kl. zwemb., bos,
rust & privacy. Tel. 05999 -
6 45 60.

Nieuw
Noord-Zeepark

Ouddorp
Te huur 5-sterrenbunga-
lows op 400 m van zee en
dicht bij Grevelingenmeer.
Voor info: 01878-3099.

CAMPING HOMMELHEIDE,
SUSTEREN, Zuid-Limburg.
Nog steeds een van debetere
en betaalbare campings in uw
eigen land. Bel nu voor gr. info:
04499-29 00, b.g.g. 27 11.

Otterloo
Te h. stenen bungalow
voorz. v. KLTV + c.v.
kam./keu./slpk./do./wc,
eigen tuin, voor- en naseiz.
Spec. pr. Tel. 08382-1490.

Veluwe Boscamplng 't Ha-
zendal met zwembad. Gezel-
lig recreatie programma. Ver-
huur 6 p. stacar. + bung.-
tenten, toer- en jaarpl. Ede,
08380-12859/12614

Te huur 6-pers. stacaravans
te Zoutelande. Hemelv. en
Pinksteren. Vrij voor 15-7 en
na 5-9 en Pasen. Tel.
01180-27134.

Nieuw
Noord-Zeepark

Ouddorp
Te huur 5-sterrenbunga-
lows op 400 m van zee en
dicht bij Grevelingenmeer.
Voor info: 01878-3099.

Zoutelanden
Te huur 6-pers. stacara-
vans aan strand, zee en
bos. Vrij tot 15 julien na 19
augustus. L.C. v.d. Boom-
gaard, 01180-26010.

RENT A TENT
Compl. inger. bung.tenten
op campings in Ardennen-
/Luxemburg.
Inl.: 05765 - 10 71 of post-
bus 19, 7370 AA Loenen.

Op 95 km van Maastricht ligt
de 4* ANWB-CAMPING waar
u alles vindt voor een ideale
vakantie. Ook stacar.'s te
huur. Inl.: (03404) 6 04 46.

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.

Rust-recreatle-ontspannlng-va-
kantle In Sauerland. Wandelge-
bied Arnsberger Wald - Möhne-
see Modern penalon In vakw.-
atljl, geleld d. fam. HP v.a. 40.-
DM met ontb.buffet. Vraag folder
aan: PENSION HAUS FORMANS,
4788 Warsteln Slchtigvor, tel. 09-
-49.2925.524.

Wllllngen - Sauerland, 4
comf. vak. won. pracht, ligg.
dir. a. bos, wandelen/watersp./
tennis/paardr./ontspanning.
Tel. 09-49.2992.1087.

Zwarte Woud
Hotel-pension Rossle, W.Graf.
tel.: 09-4974558228, 7242
Domhan 2 (Furnsal) voor aan-
gename vak. in rust. omg. Ka-
mers ged. m. do/wc/balkon. .
Vraag onze folder. HP 35.- tot
38-- DM. „

==^ Nieuwe
grotekleurenfolder in

nederlandse taal aanvragen.
ongerept, oergezellig, gastvrij...... ernit de bossen en de velden
in... attraktievedoeleindenvoor
tochten overal... vrijetijd, sport,
genoegen ... besneeuwde bos-
sen, pistes, loipen . . . behaag-
lijke hotels, pensions en vakan-I tiewonmgen ...
Verkehrsamt Bestwig
D-5780 Bestwig i| Tel.: 09-49.2904.81275 J I

Costa Brava - Blanes
vakantiewoningen te huur
info: ook 's avonds
050-415210 codabreizen

SKIËN IN DE ZON
Luttach, Süd-Tlrol, 40 km

piste. Paasvakantie,
vertrek 24.03;

10-daagse busreis,
halfpension, skipas en skiles

voor ’ 650.- p.p.
Vertrek 31.03 ’ 595.-!

Eigen vervoer ’ 125.- p.p. kor-
ting. Bel voor meer info:

01650 - 55855
TELETRAVEL

LID SGR 1454

Chateau
en Home

caravans. Ook steeds in-
ruilers in voorraad.

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079

Stacaravans
nieuwe en gebruikte

Ralon Caravans i
Brommelen 58A Geulle

043-645079

Adria
Caravan-
verhuur

bij de landelijkeorganisatie
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.

ski-dakkoffers va. 290-
-ski-imperials afsluitb. v.a. 34,-
-ook voor auto's zonder goot
langloopski v.a. 99-
-donzen skl-jacks va. 190-
-skihandschoenen v.a 14-
AlplneA skiset v.a. 290-
Kruisberg 50, Meerssen
Geopend iedere namiddag,

dinsdag gesloten_ 043-643500

_____

GAAT ü MEE OP VAKANTIE???
We zoeken voor eenieder de gewenste
vakantiebestemming in uw specifieke
vakantieperiode.
We blijven zoeken, totdat we in ons werk
geslaagd zijn.
Aangezien we verkoopagent zijn van
nagenoeg alle touroperators hebben we
keus te over.
Ook zijn bijna alle aanbiedingen in dag-
en weekbladen, die u elders aantreft, bij
ons te boeken.
Loop eens binnen bij een van onze talrijke
Reisinfo-filialen in Limburg en laat ons
bewijzen dat we serieus met ons vak bezig
zijn.

Weert ■ Noordkade 49 - 04950 38333 Weert " Muntpassage 19- 04950-36660
Roermond - Stationsplein 1 04750-11711 Hoensbroek - Kouvenderstr il -045-226655 I
Geleen - Groenstraal4a - 04490-54466 Vento ■ VleessUaal 64 - 077-543322

/_^^__\ Recreatie '89 >s_____Vr^£?3H__'rj Vakantie - vrije tijd - natuur - feestjes r*_f*ff___fc
\?pjÈtÊÈMW*p Naturpark Rhein-Westerwald. Post! 1740. D-5450 >2SNIMM9I■ 'J-J_X>_ysr Neuwied 1, tel. 09.49.2631-803214 lrt.E_3_^
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mm ___m^.^fm*' -~.__■ 2«_ ' ïrwïr^ '?'^ ',?SHI Hfe^^_^*ir

_______«*M____l — —I POMPONOveral in Joegoslaviëzijn mooie , "" , i
campings. Joegoslavië is van grens | Zend mil informatie °ver Joegoslavië.

tot grens maar 1200km. j Naam:
Pak de tent of caravan en kom! | Adres.

JOEGOSLAVIË ' Postcode/PlaatS: 1'I Zenden aan: Nationiaal Joegoslavisch Verkeers-

MOETJE HEEN! ! 2vrsxnstraatl2lo7lCMAmsterdf:!!
I...en voor de mooiste en dikste Joegoslavië-gids ,

vol met bijzondere vakanties moet je naar.**-
hetANVß-Reisadviesburo
ofbel lna Tours: I I_____!________«_Atouri- ,^> HOLLANDBg

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIMIIIMMIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIMI

Ufo! )| \OW; VV7_i "* TH91 \ 'JL'l f?3r *- " x__\ h_*\_WA
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Jannie en Bert Janssens, al 25 jaar
onafscheidelijk, gaanstraks met deOlau Tower

Special een paar daagjes Londen doen.

Diken dun.
Met Olau gezellig

naarLonden.
Londen. Dat blijft een fantastische uitgaansstad. Londen

doe je met de Londenspecialist bij uitstek: Olau.
Wat dachtu van deOlau Special, metverblijf in hetTower

Hotel v.a. f 262,- p.p. Of het nieuwe Olau Country House
Hotelarrangement met verblijf in hotels in de hoogste klasse
v.a. f 369,- p.p. Of kiest u gewoon een dagje shoppen v.a.
f 124,- p.p.?

Kijk in de nieuwe Olau Tours '89Londen brochure voor
tal van gezelligeLondenvakanties. VraaguwANVR-reisadvies-
buro ofreizenverkopende bank. Of bel Olau: 01184-88000.
Doen! — Olau
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Tjffi VAN-ZtTJE

Fl Per luxe touringcar naar:

LLORET DE MAR
10 DAGEN V.P. OQC

P.P. VANAF: fcï#J)*
BLANES

10DAGEN LO. *%__
P.P. VANAF: __99f"

BLANES "
APPARTEMENTEN 10 DAGEN _m -f _—

P.P. VANAF: ■ l3|"

MALGRAT DE MAR
10DAGEN V.P. ~WA.~

P.P. VANAF: JtJ)'
MALGRAT DE MAR

APPARTEMENTEN _m {_._-_
10 DAGEN P.P. VANAF: | SJSJ j"

caTëlTa -,_
10 DAGEN V.P. P.P. VANAF: OH3j*

10 DAGEN HOTEL V.P. *___E
PP. VANAF: 099|a

APPARTEMENTEN ALBAIDA »-
-10 DAGEN PP. VANAF: _f 3j'

TOLON OF LOUTRAKI
15-DAAGSECOMBINATIEREIS *____■

P.P. VANAF: o«fOja

8 DAGEN EILANDENREIS MET EEN
MOTORZEILJACHT Q y_CCVANAF>-^\ *t%9W J"

| TE BOEKEN BIJ ALLE A.N.V.R. REISBURO'S
———*—"" OF BEL 045- 717777 ~""~~~*. ■ 1

Snelweg
naarde zon...

fm-opos ~^>(KRETA
_________z____y
h__________ir

I 1. IBIZA p—iC^^^ [^MALAGAf^FARO 5>

_-3_il _3_ _li___Plr^V

Ga zorgeloos op vakantie metMAASTRICHT
Holland International, Bel Air, _^^^^^^~__l
Neckermann, Arke Reizen, Yugo-^^^^^^^l^H
tours, Marysol of Torosair enl Ifl^k^"vertrek vanaf Maastricht Airport. rviD^^Bk^Informeer bij uw reisburo. AIRPORT w

... omdat t zo makkelijk is!

IlillliUllllllllllllllllllllllllllli^

een 90cl»e p * 1 °pen za 1_________
. «"ïSES-Sf. Ude n.eu*ste *^ ,raaie

onze vestiawifl g^»
in Maastricht g-ssr-
ven_acWji— "^TuSaV-— gpPl

— ■"■ ■ !■■■■ ■—I

ALLTHERM B.V.
KUNSTSTOFTECHNIEK
Specialist In kunstsioframen, -deuren,
-erkers, -winkelpuien, voor aannemer en
partlkuller. Ervaring In grootrenovatie,
projectisolatie, -beglazing, -zonwering. Het
hele programma Is ook leverbaar In
aluminium. Eigen servteerJtenst, zeer
interessante prijzen. Bel voor informatie tel.
045-327600/326707. Fax; 045-326711.
Korte tevertljd ca. 3-4 weken.
Tot 1 maart nog aantrekkelijke wlnterprljzen.

TELEFONEREN EN FAXEN
VIA ÉÉN TELEFOONLIJN

1 Uwtelefoonlijn dubbelgebruiken!
De Faxselect schakelt automatisch

■vimriirTj / '—ftBÈ naar uw telefoon offax. Zonder bij-
l/WW]_f geluiden of stiltes. U bespaart zo de. . _2_Zr kosten van een extra faxlijn. Door

-■- _r*rr_mr_i iedereen in 5minutente installeren.
f*\ \ - §J_______W Beloffaxvoorhelderefulder

l " " i ffr^^m, Autronic
e—l Ix Wf OirsbeekI "^-^ b^i of fax 04492-3888

'■-S=—__» FTTEwgatoten | 04492-4252

PIANO'S en vleugels in alle
prijsklassen. Stemm., rep.,
verh., transp. H.J. Schet-
ters, Ford Willemweg 28,
Maastricht. 043-217700.
Te k. elektr. ORGEL, Emi-
nent Solina S 40, 8 mnd.
oud, ’ 3500,-. Trigoniaerf 9,
Heerlen, 045-228952.
Koopje: zwarte. Duitse
PIANO, i.g.st, ’BOO,-. Tel.
045-253655.
Wienen STRASSER 5-rijer

’ 1650,-, tel. 045-415528.
ORGEL Yamaha B 75 N, 4
jr. oud, als nw. ’ 2100,-. Bel
na 17 u. Stokkem 09-3211-
-756537.
Te k. voll. ORKESTIN-
STALL. Carlsbro + Rhodes
electr. pianoo43-620014.
Te k. electr. ORGEL Yama-
ha met ritme ’750,-. Tel.
04490-48681.
Te k. BASGITAAR, sologi-
taar (Fender en Ibanez) en 2
Altec boxen. 15", leeg,
’l5O,- pst. Tel. 045-721162.

Te k. jonge HENNEN,
bruin, tegen de leg. Vaesra-
de 43, tel 045-241284.
Isaria ZAAIMACHINE 2.25
br, luchtbanden, hooiwen-
der Fahr 4.00 br. 04498-
-52248.
Uit voorraad leverbaar:
nieuween gebr. mach. voor
speciale prijzen. Alle mo-
dellen weidesiepen, ook
met banden 2-6 m; Lely ro-
torkopeggen, kunstmest-
strooters en hooimach.
Fahr, Kuhn, PZ en Vicon
hooimach., maaiers enz.
Alle typen vaste tandculti-
vatoren. Veewagens 2-4
koeien en 6-8 koeien tan-
dem-as. Perfect weideblo-
ters, div. kunstmeststrooi-
ers. 1-2-3 schaar gebr. ploe-
gen, weidehekken 3/5 m
(gegalvaniseerd). Bel direktJean Spons - Eijsden,
04409-3500 of 2524.
te k. BOUWLAND in ver-
pachte staat lHa. 1 A, Bos-
scherveld in Hulsberg, tel.
04921-237.
Te k. gevr. 2-rijige AARD-
APPELPOOTMACH. Tel.
04493-4098.
Te k. goed HOOI. Tel. 045-
-212042.

Familienferien auf dem
WIESENHOF m. Natur u.
Tieren. VP v. 32,- bis 37,-
DM pro Tag/Person. Zim.
teils Dusche, wc, tv, Kinde-
rermassigung. Willingen-
Winterberg, Familie Trach-
te, D-3543, Diemelsee-Deis-feld, tel. 09-49-5632-7381.
Tek. SURFPLANKMistral
Ventura 88 compl. ’ 2000,-;
Tel. 045-252148.
SPANJE: Villa met zwem-
bad te huur + enkele bun-

ealows in bosrijke omg. Tel.
4490-15133.

Te huur luxe KAMPEER-
AUTO'S. Bel voor info: Sti-
phout Kampeerautover-
huur, tel. 04750-31698.
Te h. 2/4 pers. STUDIO in
Seefeld/Tirol m. terras op
het zuiden. 043-215817.
CARAVAN te huur aan het
meer van Annecy-Frank-
rijk v.d. mnd juni t/m sept.
in juni extra korting. Tel.
04406-15178.
Te koop ZOMERHUISJE
camp. San Lanaco 4 pers.
Tel.: 043-432049.

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.
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.

Wees de winter een slag voor en koop of huur een
Master heteluchtkanon

daarvoor. Ook
infraroodstralers, bouwdrogers

en gebruikte kanonnen in voorraad.
G. Cornelissen, Mill.

08859-51072.

Te huur stenen RECR.-
BUNGALOW 4-6 pers.
omg. Friese Wouden teBakkeveen. IJsbrandy,
05120-19038 of 05169-1175.
Zeer mooi gel. vak.bung. v.
4-6 pers. te h. i.d. Eifel,
huurpr. ’ 350,- p.w. Inl. tijd.
kant.uren ma./vr. v. 9.00-
-17.00 u. Bemidd.bur. SIL-
VERTANT, tel. 045-311286.
EGMOND a.d. Hoef 5-pers.
luxe recreatiebungalow,
ktv, cv., wasmach., te h.
juli, aug., werkd. na 18 u.
020-764203.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’l5O- +
btw. Tel. 04492-2601.
SPEEDBOOT te k. merk
Glastrom 5.10 m lang, 130
pk in border + trailer

’ 8500,-; 045-353304.
Grote INTRODUKTIE-
SHOW van André Jamet
vouwwagens, binnen één
minuut opgezet v.a. ’ 4995,-
Nu bij tentenhuis Stasser,
Heisterberg 78 Hoens-
broek;
Te k. TABBERT Royal 6
mtr. dubb. Asser type '83
met aparte slpk. + rondzit.
kachel, ijskast + voort.
Nieuwpr. ’42.000,- nu
’9750,- met registr.bewijs.
045-323178.
Te k. ALPENKREUZER
bj. '74 i.zj»st., pr.n.o.t.k. Tel.
045-322972 na 17 uur.

Te k. snelle ZEILBOOT
(Tabur) 2 -ers. + trailer. Tel.
045-722271.
CARAVAN te k. Adria 330
SLB 3-4 pers., voortent,
4-pers. invent. ijskast 12-
-220 v. gas,kachel. Tel. 045-
-223301.

Caravan TABBERt Luxe,
'78, 5-pers., met alle extra's,
’6800,-. 045-417122.
Te k. TOERCARAVAN,
hobby prestige, type 475,
div. extra's, bwjr. 7-81. Ju-
lianastr. 61, Hoensbroek.

BOOTSMESSE! Besuchen
Sic undere grosse Ausstel-
lung. Wir prasentieren neue
una gebrauchteMotor-,Ka-
iüt-, Ruder- u. Schlauch-
Doote. Standig ca. 80 Boote
am Lager. Als Alleinimpor-
teur für Deutschland zei-
gen wir Ihnen Innenborder
aus USAvon 5 bis 8 m. Wir
stehen Ihnen taglich von
9-18.30 Uhr sowie samstags
von 10-14 Uhr zur Verfu-
gung. S.B.C. Wohler, Bor-
digstr. 5, D-5132 Uebach
Palenberg, Tel. 09-49-2451-
-43663, Telefax: 09-49-2451-
-46762.
STA-CARAVAN v.v. 2
aparte slpk., douche, toilet,
lengte 8m„ br. 2.80 m. Bin-
nen straal v. 50 km. gratis
transport. Prijs ’ 6500-,Te-
vens Bürstner tourcaravan
metkent., lengte 7 m. x 2.50
m., 2 aparte slpk., gratis
transport, prijs ’ 10.000,-.
Tel.: 04450-1480.

Te k. KAMPEERAUTO
Renault Estafette, i.z.g.st.
Tel. 045-461023.
Camping Cars Ridderbeks
heeft de toonaangevende
vouwwagens van TOP-
KWALITEIT in huis:
Scout, Trigano en Europa-
Camper, snel opzetbaar, 4
jaargarantie mogelijk en in
diverse kleuren leverbaar.
Caravans: Gruau, Predom
vanaf ’ 5995,-; tevens repa-
ratie en onderhoud. Lid Bo-
vag. Kom eens kijken in
Koningsbosch, Prinsen-
baan 135, tel. 04743-2213.
CAMPER Volksw. LT 35 D
opb. Bergland '85. geh.
compl., veel extra's. Winter-
vast 4-6 pers. APK gek. jan.
,90 tel. 04490-15284.
Tek. HOMECAR Ureka 5,5
GL tand.asser, bj. '85.2x_ge-
bruikt. Vr.pr. ’ 12.500,-. Tel.
04750,-26878.

KAMPEERAUTO huren?
Dat doe je bij Cramers Re-
krea-Cars, Steinderweg 9.
Tel,: 31848, Stem. bv. 407
Merc. p.w. ’ 800- mcl.
WATERSCOOTERS, zö~-
diac boten, motoren, trai-
lers, ond. service, ook goe-
de occassions. Snijders wa-
tersport Mstr. Beatrixh.
Korvetweg 14. Tel.: 043-
-633034 of markt. Tel.: 043-
-214652.
Te k. SPEEDBOOT 5,2 m.
140Pk. inboard '80 met trai-
ler enz. ’12.900,-. Tel.
04490-77926.
Te k. TOURCARIT 330, '78,
i.z.g.st., m. ijsk. en voort.,
’3800,-. Tel. 045-217488.
Te k. mooie KAMPEER-
AUTO, prijs ’11.000,-. Ko-
ningsgraven 26, Wijnands-
rade.
CAMPER Mercedes 206 D,
bj. 1976, eigenbouw,
i.z.g.st., met verw., koelb.,
60-a.kaart en voortent,
’9500,-. Tel. 045-712393.
T.k. Adria TOURC 4-pers.
met voort., wint. v. 2 ijsk. +
toebeh., staanpl. Lanaken
B. Tot 13.00uur. 045-253602.
Pr. n.o.t.k.
Te k. VOUWCARAVAN
merk Alpen Kreuzer, tel.
045-353437.
Te k. leukeCARAVAN3 a 4
pers. met voortent, vr.pr.

’ 1250,-, tel. 045-258364.
Te k. SPEEDBOOT m. 35
P.K. Johnsonmcl. trailer en
dekzeilen access. vaarklaar
na 17 uur, 045-444744.
DE OLDE CARAVANBV:
uw dealer voor Wilk Luxe
en Safari - Beyerland
Quartz, Vitesse, Sprinteren
Award Tourcaravans. Wal-
ker Sunny, Doublette en
Olympique vouwwagens.
Tevens diverse gebruikte
caravans en vouwwagens.Verhuur en een uitgebreide
onderdelen en accessoires-
shop. Voor service en kwa-
liteit naar Langs de Hey 7,
md.park Nrd. Sittard,
04490-13634.
WEEKAANBIEDING: TV-
antenne + radio 12 V-220 V
Voeding mcl. versterker
van ’ 129,95 nu voor ’89,95.
Clippy tenttegels voor in
voortent of voor caravan
van ’ 12 25 nu voor ’ 9,95.
De Olde Caravan b.v.,
Langs de Hey 7, md.park
Nrd. Sittard, 04490-13634.
Te k. Caravan ADRIA 305
SLB luxe met voortent
3-pers. 04405-2300.

Grote Antiekbeurs
te Wijnandsrade in het gemeenschapshuis.

Vrijdag 24 febr. van 18.00 - 21.00 uur
Zaterdag 25 febr. van 13.00 - 17.00 uur
Zondag 26 febr. van 11.00 - 18.00 uur

Ruime keuze betaalbare meubels en kleingoed
± 20 stands.

1000 antieke klokken
2000 schilderijen 19e-, 18e, 17e eeuws

Alles met garantiecertificaat
Carpe Diem

Markt 26, Meerssen. Tel. 043-641408 of 043-642173
Zaterdags geopend van 10.00 - 17.00 uur

Andere dagen op afspraak
Door geringe kosten (familiebedrijf)

Zéér betaalbare prijzen
Extra aanbieding: 200 staande klokken

aan zeer gunstige prijzen
Heden nieuwe zending ontvangen.

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
puntgaaf weg. eig. restaura-
tie en logenj. Irmstr. 64,
Simpelveld. Tel. 045-
-443161.
Wedden dat!!! u by WIJS-
HOFF Antiques zeer zeker
zult slagen voor uw antiekemeubels, klokken, kachels
etc? Amstenraderweg 9,
Hoensbroek-Centrum, tel.
045-211976. Geopend: don-
derdag, vrijdag en zaterdag.
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. T.o. kerk, naast
Chinees restaurant.
INTERART: antiek Sim-
pelveld, een van de mooiste
collecties v.h. zuiden in
strakke eiken en grenen
meubelen, o.a. 1- en 2-drs.
vitrines, eethoeken, salon-
tafels, secretaires, cylinder-
bureaus enz. Alle meubelen
puntgaaf weg. eig. restaura-
tie en logenj. Irmstr. 64,
Simpelveld. Tel. 045-
-443161.
T.k. aangeb. ant. KAST (1-
drs.), grifioen. TEI. 04493-
-4560.

De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek!!! Tel.
045-228481 (geen sex).

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.

Als u de smulrol mee-
neemt, zal onze kokkin die
even heerlijk klaarmaken,
terwijl u wacht uiteraard.
RIVERSIDE CLUB, afslag
E9, Ohé en Laak, 100 m.
voorbij Camping Maasterp.
Tel. 04755-1854.
CLUB 55 in Duitsl. bij Kerk-
rade zkt. enkele symp.
meisjes, discreet. Tel. ma.
t/m vr. vanaf 19.00 u.
0949/2407-17755.

Sexlijn 14
Linda 14?

06-
-320.320.14

nieuwe sensatie 50 et/min.

Live-frSex-w-Box
50 et/min. bel 06-

-320.325.30
Bloedheet meisje

Bel haar! 50 et/min.
06-320.322.26

Live - Live - Live - Live

Sex-Box
50 et/min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live

-I 1

AUTOMAAT: B,EDT U AAN!
Audi 80 LS 4-drs. automaatmetallic 1980
Audi 100A.B.S. automaatCO 1985
VW GolfC 3-drs. automaat diesel 1986
VW Scirocco CL automaat rood 1982
DIESEL:
VW Jetta 2-drs. 4 + E diesel 1987
VW Passat GL diesel 5-drs 1980
VW Passat C 5-drs. diesel 1982/84
VW Golf C 3-drs. diesel 1985/86
VW GolfGTD 5-drs. schuifdak 1988
SPECIALE:
Citroen Visa 14 TRS 5-drs 1986
Citroen BK 14 E S6metallic 1986
Suzuki Swift 13GS 3-drs 1986
Subaru JustySLrood 1987
Toyota Corolla 13 liftback GL 1987
6 maanden volledige garantie, gegarandeerde km-stand 147309

IWniiïiii-nri'tti'i-in'iiinffiiiinii'Mtrihrrrti^

06-sex
50 et. p. min.

Relax-Line
Betty *** Gratis foto's
06-320.320.06

★★★*★★★★★★★★★

Zevende hemel
Gratis surprisepakket
06-320.320.07

★★★★★★★★★★★★★

Sex Non Stop
Amanda vertelt

200 verhalen per dag

06-320.320.08
★*★★★★★★★★★★★

!!! Live !!!
Sex Relaxbox

Superheet
Strikt volwassenen

06
320.324.06

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.

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.

Erotheater
Lekker genieten voor

maar 50 cent p.m. Bel 06-

-★ Topsex! ★

320*325*25
★ Hardsex! ★

320*325*35
★ Blacksex! *320*324*24

Diana Escortservice
045-215113
Diana Escort 045-

-320905-213142
Escortservice. Tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat.. v.
20.00-5.00 uur.

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.
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.

Nieuw privé
045-321038

Zoek je 'n lekker knul?
GAY! Date! Live! 06-
-320.330.18 (50 c.p.m.).
„Zoek je 'n lekker ding?"
FLIRT-LINE 33, super-
sexy! Bel: 06-320.320.33
(50 c.p.m.).

Ar—
1

I„Box
< >|> /.'ii Kraii»
maarwel in
't Hollands.

50 cent per minuut
<H>.:r2<».:t2 _.«o |

Wil je vreemd gaan? Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen om sex?
Bel 'DE JEUKBOX'. 06-
-320.325.16 - 50 et. p.m.
Nieuw ANGELIQUE
(blondje). Sandy af 9 uur
ook zat. en zond. 045-
-721759.
KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort.
Tev. meisje gevr. 045-
-228975.
Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.

Wanda-Phone
! Wanda !
06-320.320.30
06-320-323.30

50 et. per min.
Minnaressen van

huis uit

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen
04490-42313.

Geopend ma. t/m vrij. 10-
-24 u., zat. 10-18 u.
Tev. meisje gevr.

Gezellig met zn allen flirten en...? (50 c.p.m.)

Flirt-Box 06-320.330.01
Snel of langzaam...

Eroslijn: 06-320.321.22
50 c.p.m.

Mirjam v.d. Tuk
met superhete sexervaringen

06

320.323.63
50 et. p.m.

* Rosie *
sex-lijn

Sexblad Rosie presenteert
Anita zie Rosie

50 et/min. 06-

-*320.330.70*
Pussy Cat

vol verrassingen
50 et/min. 06-

-320.320.09
Standje 555

Marcha 06-

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

Pak dr in „DE VOOZBOX"
'n keiharde sexbox, waar
alles mag! 06-320.325.13,
50 c.p.m. Vooral dames
moeten bellen!.
06-06-06-06-06-06-06-06-

-320.320.05...p0urt0i
320.320.28...1e5bi 28

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

320.324.01...50ft
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

Mmmm, ik wou
dat er geen eind

aan kwam.
üErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

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

Postbus 185, R'dam.
't STOEIPOESJE, 06-
-32032511, 50 et. p/m. 'n
nummer om te onthouden,
een nummer om te doen!!!.

Regel met 13wildvreemden
de Heetste Party.

06-320.324.40
50 cent per minuut

Best in Town! Boys voor
heren, PRIVÉ-ESCORT,
040-517097.
Heb je al kennis gemaakt
met 'DE KLODDERBOX'?
'n Echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof! Alles
mag! 06-320.325.14. - 50
et. p.m.

Neem 'ns een jongen of
meisje bij 'DE BEURT-
BOX'. 06-320.325.34 - 50
et. p.m. Sexcontacten zon-
der franje! Probeer 't!

Gezellige dames
bezoeken u discreet!
045-311895.

PRIVÉ en escort. 045-
-220866.

Erotel 06-
-320.320.20
Om nooit te vergeten!!!
320.320.52
Dolores. De sensatie!!!
Heel Nederland spreekt
over haar!!! Waarom???

320.320.53
Non-stop genieten!!!

320.320.91
Jong! Stiekem! Gedurfd!

50 et. p.m.
Privé bij JOLANDA zat. en
zond. geopend van 14-21
u. Tel. 04492-3198.
BIGGY'S Escortservice
van ma. t/m za. van 11.00
tot ...?Tel. 045-410034.
CLUB 28 van ma. t/m za.
van 11.00-24.00 uur. Tel.
045-420042.

Grijp je kans en laat je eeifl
opwarmen door 9 frisse jong*

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hl
Wordt het te intiem en wil je een onderonsje? Vral

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

50 cent/min. Postbus 185, Rotterdam g
06-320.323.01

En als zon lekker ding |
te intiem wordt, neem je to(T
een lijntje met zn tweeën..r

Babbellijn r
Branieschoppen met 9 mensen die hunkeren nal

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

Postbus 185, R'dam.

06-320.330.03 „
JANNYLive Sex Lijn 4 sto- .
ry's per dag 50 et. per min. <06-320-321-71. I

Nieuwe dames ]
045-311895

Glibberen en glijden doe je
bij 'DE LIKBOX'. 06-
-320.325.36 - 50 et. p.m.
Niet voor gewone praatjes,
maar voor geheime sexaf-
spraken,

Sexliefhebbers. De meiden
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.

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

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241, Ge-
leen, 04490-45814. Ge-
opend ma. t/m vr. van
10.00 tot 23.00 uur, zat.
van 10.00 tot 18.00 uur.
Tevens meisje gevraagd.
PRIVÉ meisjes Selfkant.
09-49.2456.1053 's mor-
gens vanaf 8.00 uur,

Ook open op zat. en zond.
van 14-24 u.,

ma. t/m vr. 11-24 u.
Club

2000
Rijksweg Noord 22a,

Geleen
Tel. 04490-42315

" —e
Jong koppel 25 jr. vi
sex MEISJE. Brief m h
(foto retour), goede a,
ning. Postbus 68, MHj
(____ K

Vrijdag en zaterd js
striptease »<

en l;
liveshow k

Aanvang 20 en 22 ?
Gr. Gracht 95, MaaS *Let op de palme *in de etalaga,i(

KATJA privé en esco „
’ 50,- tev. ass. gevr u
423608. J
NIEUW ook 's zat* „
café:bar In den Hoc*,
kele nieuwe meisjeS |
rendaal, 045-750923
Met spoed gevr. fl
DAMES voor goede
Uren in overleg-
-04499-3828. ___.
„Maak 'n sex-afsptfjLIVE-AFSPREEK-LIJ
Bel: 06-320.320.55
c.p.m,), I
Kom in contact met 0
mes van plezier: Tl'
LIJN 06-320.330.66
cp.m.). .
GAY-CONTACT-SEP
CE! Maak ook snel f'
vrienden, 06-320.3-
-(50 c.p.m.). I
Club 0<

Special S<
Lolita 06-320.320.;
S.M. 06-320.320'

Meesteres 06-320.3*
Lesbisch duo J

06-320.320.48
Lesbisch 06-320.32°.
Hetero 06-320.32&'

Wet-Sex 06-320.32*
Grieks 06-320.33ÖJ
Live 06-320.320*

Viditel pag. 611'
0,50 pm._>

Love Lm*
Roos had geen zin

wel... (50 c.p.rw
06-320.320J!

Sla een kanjer aan de haaH'
Babbelbox!

nfBellen met de Babbelbox doe je met z n tienen.
neer je daar behoefte aan hebt, intiem met zn tw*j
(druk op de 0-toets). 's Nachts alleen voor volwas5'

50 et. p.m. P.b. 185, R'dam.

06-320.330.02
JORIMO. pret per post. bestel nu video katalog^
850 kl. foto's ’ 14,50; bladenkatalogus pim. 500
to's ’ 13,50; lingerie katalogus ’ 12,50; leder ka^
’16,50. Stuur een cheque of stort op giro 5»
T.N.V. Jorimo, postorders, Postbus 2738,
Heerlen.

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

■In 1 dag als nieuw. Wij
CLEANEN uw auto, of zet-
ten hem in de was. Inl. 045-
-728188.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwt rieten-, biezen- en
rotanstoelen met gar. Tel.
045-418820.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Nieuw - nieuw - nieuw!!!
Uniek en enig in Zuid-Lim-
burg, totale ONTSPAN-
NINGSMASSAGE. Een-
maal geweest, u blijft ko-
men. Tel. 045-353489.
Deskundige verzorging van
uw BELASTINGAANGIF-
TE of administratie: Belas-
tingadviesburo Drs. Tim-
mermans, 045-752284.
Invullen BELASTING-
FORM. Tel. 045-250583.
BELASTINGAANGIFTE:
deskundig invullen alle bil-
jetten. Ook aanvraag voor-
aftrek. Adviezen en tips,
met computer-uitdraai. Ad-
viesburo Vaniva, tel. 04406-
-16007.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen:
04490-45230. Service bin-
nen 24 uur.
Voor al uw koelkast- en
diepvriesreparaties. VRO-
KO. Tel. 045-441566 of
461658.

Maaslandse SN^MARKT, Dr. HaufL
87 pentrum Maasrne^,
In verband met de ,^
valsoptocht op zoo^ij
februari GRATIS t^Geopend van 10.00 H
uur. Levende muzie
zanger aanwezig.

E.F. Meerdink, 078- 1,
zoekt contact /"Ifj
J.M.H.J. HOUBEN o',
lic, oud adm.koffie-^Kajoemaas-Sitobono ,
Java, (van Heekere'o1937-1941 en 1947jj^-
Eenmalige aanbL
Partij (fabrieksttj,VLOERBEDEKKING
gen fabrieksprijzen-^
ken o.a. Desso, L" {
Poortere, Bonapart^
(4 sterren kwalite}"^
koop alleen vantij,
morgen. Vrijdag 24'^9.00-18.00 uur. Zater"
februari 9.00-17.00 %.
Pieterstraat 72, Mag°--

BELASTINGAANGI^Tijd om 'n afspraak t
ken, tegen redelijk
Administratiekanto",
Baars (mw. Ruttei
045-324466. Het *j
met persoonlijke aa_ j(
speciaal voor het >'
en kleinbedrijf. ____^

Eenmalige aanbieding
tij <faÊ_&ifcVLOERBEDEKK^gen fabrieksprijzen-j
ken o.a. Desso, \f \Poortere, Bonapart^
(4 sterren kwaliteji
koop alleen vano»,.
morgen, vrijdag ■*%at.i
van 9.00-18.00 uur,%
25 februari van »■ t
uur. St.-Pieterstra"Maastricht. ____^^~

Voor al uw bont
Reparaties en moderniseren

A. Feyge
Hommerterweg 234, Hoensbroek. Tel. Ofjj^

Oranje Braderie
Zaterdag 29 april, koopstraat Rumpen Brunss

enkele stands te huur, geen food.
Tel. 045-252530, tussen 9.00 - 17:0PJJ^>
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