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In Sittard twintig arbeidsplaatsen weg

V & D zet mes
in warenhuizen

Van onze redactie economie

SITTARD - De V & D-warenhuizen in Zuid-Limburg krijgen
te maken met een aantal ingrijpende veranderingen. In Sittard
worden de V & D-supermarkt en de hele meubelafdeling ge-
sloten. Dat gaat gepaard met het verdwijnen van 20 van de 130
arbeidsplaatsen. De verbouwingen die ermee samengaankos-
ten honderdduizend gulden.

De al lang geleden aangekondigde
'herpositionering' van V&D in
Zuid-Limburg leidt tot enkele dras-
tische ingrepen. Volgens J. Daming,
directeur Commerciële Zaken van
V&D Zuid-Nederland, zijn de
meeste van zijn warenhuizen in
deze provincie veel te groot voor
hun verzorgingsgebied. „We heb-
ben de winkels gebouwd in de
bloeiende periode van de mijn-
bouw. Toen leken de bomen tot in
de hemel te groeien. Zelfs in mijn-
plaatsen alsKerkrade en Brunssum
hebben we filialen neergezet met
het oog op de te verwachten groei
van de bevolkingen de welvaart."

De verwachte toeloop bleef echter
uit, niet alleen vanwege de mijnslui-
tingen en de werkloosheid, maar
ook omdat de consument minder in
de detailhandel is gaan besteden
dan vroeger. „Vroeger werd van
iedere besteedbare gulden 69 cent
uitgegeven in de detailhandel, nu
nog maar 37 cent. De rest van het
geld gaat op aan de auto, vakanties
en hobbies," aldus Daming.
V&D besloot tot een andere mark-

taanpak. Het bedrijf gaat zich meer
concentreren op de 'shopping'-
functie (het gezellig winkelen) en
meer trends populariseren. Vroeger
werd ernaar gestreefd in iedere
plaats hetzelfde te bieden, het be-
drijfheeft nu besloten om de opper-
vlakte en het produktenaanbod per
plaats van de omstandigheden af te
laten hangen.

Dat leidt ertoe dat in Sittard de su-:
permarkt in het souterrain ver-
dwijnt. Het souterrain wordt geslo-
ten, zodat de winkeloppervlakte
van 5700 vierkante meter wordt te-
ruggebracht naar 3700 meter. „We
hebben in Sittard een overaanbod
van supermarkten," zegt bedrijfslei-
der A. Stöver. De consument wil
nog maar een keer in de week en
dan met de auto boodschappen
doen. Daar is onze supermarkt niet
geschikt voor. Bovendien trekken
het ABC-winkelcentrum en de su-
permarkten in de buitenwijken veel
klanten weg."

0 Zie verder pagina 13

België gaat
Maas zuiveren

Van onze verslaggever
HEERLEN - België bindt de
strijd aan tegen de verontreini-
ging van de Maas. De Belgen la-
ten daarbij de voorwaarde val-
len dat Nederland eerst de
Schelde moet uitdiepen om
schepen vrije doorvaart naar
Antwerpen te verlenen. Vol-
gens minister Sauwens van de
Vlaamse deelregering kan niet
langer meer met zuivering van
de Maas worden gewacht. Hij
wil dat het drinkwater uit de
Maas vóór 1995 aan de Europe-
se normen voldoet.
De Vlamingen zullen op korte
termijn het aantal zuiverings-
collectoren in de Maas fors uit-
breiden. Ook in Wallonië zullen
Maatregelen worden genomen.
Daar zal het Waalse bedrijfsle-
ven, voor een belangrijk deel
verantwoordelijk voor de ver-
vuiling van de Maas, financieel
Voor moeten opdraaien.
Een andere wens van de Belgen
is het bevaarbaar maken van de
Maas in de nabjje toekomst.
Niet voor scheepvaart op grote
schaal, maar voor recreatieve
doeleinden. Dat zou gunstig
zijn voor de toeristische ont-
wikkeling van Belgisch- en Ne-
derlands-Limburg.

Het weer
KOEL
j*ondeen hogedrukgebied met
et centrum iets ten westenv*n Schotland stroomt met

overwegend matige
[Joord westen tot noordenwind
J°ele lucht over onze regio. Inj^ze lucht loopt de tempera-
'Jur overdag op tot circa 15
j>raden. 's Nachts zakt het
l^vik tot ongeveer 4 graden,

wolkenvelden komen
jj*k zonnige perioden voor."et blijft daarbijop de meeste
kaatsen droog.
VANDAAG:
*onop: 06.01 onder: 21.13

05.53 onder: 23.27

JIORGEN:*»nop: 05.59 onder: 21.14
06.30 onder: 23.27

Nederland gaat zes
september stemmen

Van onze Haagseredactie
DEN HAAG - Nederland gaat op 6
september naar de stembus om een
nieuwe Tweede Kamer te kiezen.
Van de andere mogelijke datum
voor deKamerverkiezingen, 13 sep-
tember, is afgezien, omdat daarmee
de voorbereidingen voor Prinsjes-
dag in het gedrang dreigden te ko-
men.

Bij de opening van het parlementai-
re jaar, traditiegetrouw op de derde
dinsdag in september, spreekt de
koningin de Staten-Generaal toe.

De verkiezingen worden vóór die
datum gehouden om het staats-
hoofd niet in de verkiezingsstrijd te
mengen.

Voor de politieke partijen betekent
de datum van 6 septembereenkorte
verkiezingsstrijd. In de maanden
juli en augustus heeft het immers
weinigzin felle campagne tevoeren,
omdat veel Nederlanders in die pe-
riode vakantie genieten in het bui-
tenland.

" Zie verder pag. 3 en 5
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door peter bruijns Bond onderhandelt met brouwerijen

Overnamevergoeding
voor personeel Brand

HEERLEN - De industriebond
FNV en de directie van Heine-
ken en Brand werken aan een
plan om het Brandpersoneel in
het kader van de overname door
Heineken een eenmalige uitke-
ring te verstrekken. In de ge-
sprekken tussen de bond en de
brouwers is over een bedrag van
een half miljoen gesproken,
maar de bond wil meer geld zien.

Districtsbestuurder Hub Reijn-
ders heeft de uitkering bedongen
omdat hij van mening is dat de
werknemers recht hebben op
een deel van het bedrag dat Hei-
neken aan Brand betaalt voor de

overname. Inmiddels wordt be-
keken hoe de uitkering kan wor-
den uitbetaald zonder dat de fis-
cus er het leeuwedeel van opeist.

Verhouding
De FNV probeert een aanzienlijk
hoger bedrag uit de onderhande-

lingen te slepen dan de half mil-
joen waarover is gesproken, om-
dat de bond wil dat niet alleen de
220 personeelsleden, maar ook
de WAO-ers en VUT-werkne-
mers ervan profiteren. Hub
Reijnders kan nog niet precies
zeggen welk bedrag hij uiteinde-
lijk wil vragen. „Het bedrag moet

namelijk in een redelijke verhou-
ding staan tot de overnamesom.
De brouwerijen hebben overi-
gens bij ons eerste gesprek niet
willenzeggen wat er precies voor
Brand is betaald."
Reijnders onderschrijft overi-
gens de mening van financiële
specialisten dat het overnamebe-
drag ergens tussen de 60 en 100
miljoen moet liggen. De netto-
winst van de Wijlrese brouwerij
bedroeg vorig jaar ’ 4 a ’ 5 mil-
joen. In de levensmiddelensector
is het gebruikelijk dat bij een
overname ongeveer 15 tot 20
keer de winst wordt betaald.

# Zie verder pagina 13
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Rafsanjani roept
op tot doden
westerlingen

NICOSIA - De Iraanse parlements-
voorzitter Rafsanjani heeft gisteren
de Palestij nen opgeroepen mensen
uit het Westen te doden. „Alleen op
die manier kan er een einde komen
aan de Israëlische onderdrukking in
de bezette gebieden".

„Als uit wraak voor elke Palestijnse
martelaar in Palestina zij (de Pales-
tijnen) nu eens vijf Amerikanen of
Britten of Fransen buiten Palestina
zouden doden, dan zouden de Israë-
liërs niet doorgaan met hun wanda-
den", aldus het Iraanse persbureau
IRNA onder aanhaling van Rafsan-
jani.

Rafsanjani maakte deze opmerkin-
gen nadat Irans geestelijk leider
Khomeini de laatste dag van de Ra-
madan (de Islamitische vastentijd)
had uitgeroepen tot landelijk pro-
testdag tegen Israël.

" In Wagenin-
gen is gisteren
de jaarlijkse
herdenking
van de Duitse
capitulatie in
1945 herdacht.
Onder de aan-
wezigen was -
zoals elk jaar-
prins Bern-
hard, die bij
het herden-
kingsmonu-
ment een krans
legde en een dé-
filé afnam,
waaraan mili-
taire vetera-
nen en oud-ver-
zetsstrijders
deelnamen.

Babylijkje in
Tilburg gevonden

TILBURG - De politie van Tilburg
stelt een onderzoek in naar de dood
van een pasgeboren kind. De baby
is gistermiddag gevonden door een
wandelaar langs de oever van het
Wilhelminakanaal.

Ter hoogte van een viaduct lag het
lijkje verpakt in een dichtgeknoop-
te vuilniszak. De aandacht van de
wandelaar werd getrokken door een
uitstekend voetje. Volgens een
woordvoerder van de Tilburgse po-
litie heeft het eerste onderzoek uit-
gewezen dat de baby hooguit enkele
dagen oud was. Zaterdag moet sec-,
tic uitwijzen hoe het kind, van wie
het geslacht nog niet bekend is ge-
maakt, om het leven is gekomen.

Het is de tweede maal binnen een
week dat in de regio een babylijkje
is gevonden. Zaterdag 29 april vond
een inwoner van Loon op Zand het
in boodschappentassen verpakte
lijkje van een pasgeboren jongetje
langs de oever van een zandafgra-
ving tussen Loon op Zand en Til-
burg. De politie van Tilburg gaat er
niet van uit dat beide zaken met el-
kaar verband houden.Belgen gaan de

Maas zuiveren
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Een orchidee in
een veld met

paardebloemen...
Hetvinden van een Italiaanse wijn,

beneden tien gulden, die er werkelijk
uitspringt is niet eenvoudig. Op onze reis

door de wijngaarden van de Abruzzen
hadden we tientallen wijnen geproefd.
Nu stond er dan werkelijk een superbe
Montepulciano d'Abruzzovoor ons. We
wisten het zeker, dit was de wijn die we

zochten.
1985 bleek een „wonderjaar" in de

Abruzzen. De stokken waren
uitzonderlijk zwaar beladen met

kerngezonde Montepuleianodruiven. Ze
gaven deze imponerende klassewijn een
aardedonkere bijna zwarte kleur. Een

heerlijke neus met uitwaaierende ,
kersenaroma's. Een zachte, uitermate

boeiende, vollesmaak, die rijk en mooi
uitgebalanceerd is en kenmerkend voor

het grote jaar 1985.

1985 MONTEPULCIANO
D'ABRUZZO
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kunst

Expositie in Generaalshuis van Maastricht

Experiment en traditie
in werk van Pierre Lumev
MAASTRICHT - Ooit zagen
wij een beeld van Pierre Lu-
ntey afgebeeld, staande in het
gïas, op de voorgrond van een
green Limburgs landschap..
Het leek wel drie meter hoog.
De fotografie is in staat die
monumentaliteit te suggere-
ren; het zal in werkelijkheid
wel een handzaam beeld zijn
geweest. Wie nu afdaalt in de
kelders van het Generaalshuis
irjj Maastricht, trap op, vier
deuren door, twee trappen af,
treft daar de beelden van Lu-
mey aan in een totaal andere
ambiance: in de sfeer van een
crypte en een onderwereld. Ze
zijn daarin niet misplaatst. Ze
hebben van nature de uitstra-
ling van objecten die de tijd
htbben overwonnen - met re-
miniscenties aan Egyptische
gsafvondsten. De titels beves-
tigen hun sacrale karakter met
namen als 'Geest van Anoebis'
ei) 'Laatste reis.

(.(schoon Lumey veel exposeerde
herinneren wij ons zijn beeldhouw-
kunst meest door de ontmoeting
m£t afzonderlijke beelden. Vroeger
compacter, gepolijst en geslepen, la-
te» meer samengesteld van compo-
sitie, een variatie tonend van ele-
menten en van bewerkingen van

het oppervlak, met insnijdingen,
poten en wapperende staarten.
De collectie in het Generaalshuis
toont dan nu het werk van Lumey
met dertig nummers in grotere om-
vang. Een tiental tekeningen, lithos
of zeefdrukken, alle weinig geva-
rieerde variaties op èèn thema, een
nogal wolkige vrouwentors, com-
pleteren de presentatie, die heel
fraai is. Verdeeld over drie ruimten

heeft zij een grote consistentie. Hier
geen uitbundige demonstratie van
veelzijdige creativiteit en van luid-
keelse zeggenschap. Wat de collec-
tie die samenhang verschaft is het
accent dat Lumeys kunstenaar-
schap legt op de vorm en op de am-
bachtelijke perfektie. De vorm is
eigentijds en experimenteel, is die
zin dat hij in vrijheid wordt verkre-
gen, los van de herkenbare wereld,

al blijven er vage aanduidingen vaneen tors, van een schip of een haar-
partij. Maar naast het experiment is
de lange traditie van het bronsgie-
ten voelbaar. Wat dat betreft is Lu-mey een volleerd beeldhouwer, die
de mogelijkhedenvan zijn vak naar
zijn hand zet.

" 'Herbsitag', bronsplastiek van Pierre Lumey

Fraaiheid
Binnen de samenhang van de col-
lectie zijn zijn beelden intussen in-
dividueel genoeg, al heten zij vele
malen Ramses of Anoebis: ze heb-
ben ieder een eigen vormproblema-
tiek die feilloos werd opgelost.
Hun fraaiheid is hun raison d'être -hoeveel inhoudelijke betekenis hun
titels ook mogen suggereren. Als
dood en eeuwigheid hier een rol
spelen, dan spelenze diemet zo wei-
nig drama, dat hun bronzen verbeel-
dingen nimmer de aangename rust
zullen verstoren van een salon. Al
worden Anoebis, Ramses en Hatsje-
poet te hulp geroepen en wordt er
nog zoveel bloed gesuggereerd door
zegellak: dat is hun sterkte en hun
zwak.
Pierre Lumey - in media vitae, hij is
van 1948 - heeft een bekendheid
verworven die zich tot buiten de re-
gio uitstrekt, door tentoonstellingen
in Duitsland, Engeland en België,
en dooraan zijnwerk gewijdepubli-
caties, recentelijk in het tijdschrift
Kunstbeeld. Hij kreeg zyn oplei-
ding aan de Stadsacademie van
Maastricht, waar Jef Courtens hem
begeleidde, en bekwaamde zich
zelfstandig verder in zijn ateliers in
Partij-Wittem.
Generaalshuis Maastricht, Pierre
Lumey, geopend tijdens kas-uren,
tot en met 28 mei.

pieter defesche

Veel spektakel op
openingsconcert CZE
THORN- Met het traditioneel geza-
menlijk concert van de beide Thor-
ner harmonieën is donderdagavond
het Cultureel Zomerevenement
Thorn 1989 van start gegaan. Een
concert, dat beslist tot de betere van
de laatste jaren mag worden gere-
kend, gezien de sfeer, het afwisse-
lend aanbod en zeker ook de muzi-
kale kwaliteit. De 1100 bezoekers in
het akoestisch ontoereikend feest-
paviljoen rondom kasteelhoeve De
Grote Hegge hebben dan ook in vol-
le teugen kunnen genieten van uit-
stekende blaasmuziek, die in de
vorm van arrangementen en origi-
nele partituren tot hen kwam.

De Koninklijke Harmonie, dit jaar
organisator van het CZE, opende
het concert met een gevarieerd pro-
gramma, waarvan het door dirigent
Jan Cober uit Spanje geïmporteer-
de Homenaje a Joaquin Sorolla van
Ferrero het meest interessante on-
derdeel vormde. Deze compositie,
die zowel op het gebied van ensem-
blespel als qua technische vaardig-
heden van de afzonderlijke muzi-
kanten het uiterste vereist, kreeg
een even bruisende als beeldende
vertolking. Toch musiceerden De
Bokken niet op het niveau van de
Concertafdelingswedstrijd in de
Rodahal van enkele maanden gele-
den, met name wat betreft samen-
spel en afwerking - een zo subliem
concert levert zelfs een orkest als de
Koninklijke maar een enkele keer
per jaar. De gedrevenheid, waarmee
Jan Cober zijn musici wist te inspi-
reren zorgde echter ook donderdag

voor een bijzonder eindresultaat,
waarbij alleen de uitvoering van en-
kele delen uit Lloyd-Webbers The
Phantom of the opera enigszins uit
de toon viel. En dat vooral door het
aandeel van de beide solisten, so-
praan Carla Schroyen en bariton
Harrie Poels, dieniet wisten te over-
tuigen in Thorn. Dit onder invloed
van hun hoor- en zichtbare proble-
men op het gebied van de micro-
foontechniek en het gebrek aan uit-
straling bij de presentatie; met
name Harrie Poels lijkt met het ver-
lies van overtollige kilo's ook zijn
flair verloren te hebben.

Harmonie St. Michael presenteerde
zich op het gezamenlijk concert op
die superieure wijze, die kenmer-
kend kan worden genoemd voor het
niveau van het orkest van de afgelo-
pen twee jaar. De Geiten weten rijp-
heid van opvatting steeds opnieuw
te combineren met een opmerkelij-
ke orkestdisciplineen een prachtige
gecultiveerde harmonie-klank.
Kwaliteiten, die nauw in verband
moeten worden gebracht met de
aanwezigheid van Heinz Friesen op
het dirigentenverhoog. Zijn vermo-
gen om met klanken te 'boetseren',
met timbres te spelen en noten te in-
terpreteren heeft bij orkesten als de
Kerkelijke een fascinerend resul-
taat. Zo bijvoorbeeld in het eerste
deel uit de Vierde Symfonie van
Bruckner, die in een arrangement
van Jos van de Braak in zijn volle
glorie en klankrijkdom - alleen de
sfeer van ingetogenheid van dit
werk werd m.i. wat onderbelicht -

tot klinken werd gebracht. De uit-
voeringvan de door publiek en insi-
ders met spanning verwachte, door
vele dirigenten reeds veelvuldig be-
kritiseerde Brillante Symphonie
van Ida Gotkovsky, het verplicht
werk in de Concertafdeling van het
komend WMC, kan zonder meer het
hoogtepunt van de avond worden
genoemd. Dit spektakelwerk maakt
op de toehoorder een werkelijk ver-
bluffende indruk, zeker als het op
de magistrale wijze wordt uitge-
voerd zoals de Geiten dat vrydag
deden, maar inhoudelijk waag ik
toch enkele vraagtekens bij dit
werk te plaatsen. 'Dit kun je (ama-
teur)musici niet aandoen', kwam
het voortdurend bij me op bij het
beluisteren van deze twintig minu-
ten durende compositie, die na een
rustige inleiding bijna alleen nog
maar bestaat uit enorme klankex-
plosies, waarin fysiek het uiterste
van alle blazers gevraagd wordt. Ik
ben er dan ook van overtuigd dat
vele orkesten zich tijdens het WMC
op dit werk, dat door zijn overmatig
gebruik van bulderende fortissi-
mo's vaak meer weg heeft van een
moordaanslag dan van een muziek-
stuk, letterlijk en figuurlijk stuk
gaan blazen.

Het getuigt dan ook van de klasse
van St. Michael, dat men er een
lichtvoetige en sprankelende
Ouverture Die Schone Galathea'
van Von Suppé als afsluiting van
het concert op liet volgen. Chapeau.

jos frusch

kunst en cultuur j

exposties
Gevarieerd aanbod

in ’De Sauveur’
ULESTRATEN - Galerie De Sau-
veur, Dorpstraat 19-21 te Ulestraten,
toont tot en met 12 juni een geva-
rieerd kunstaanbod, dat bestaat uit
schilderijen van Paula Thies, kera-
miek van Ingrid Breuers, sculptu-
ren en gouaches van Jeannie Lely-
veld en een kamerscherm van Jaap
Nieuwenhuis. Deze expositie is van
donderdag tot en met zondag van
14.00 tot 17.00 uur te bezichtigen.
De schilderijen van Paula Thies
hebben bijna altijd alledaagse ge-
beurtenissen als onderwerp. Met de
vitaliteit van een 'Jonge Wilde' geeft
zij lading aan haar werkstukken
met expressionistisch uitgevoerde
lijnen, vlekken en kleurvelden. In-
grid Breuers toont kleurige kerami-
sche landschapsobjecten, sprook-
jesachtigvan verbeelding en geestig
bovendien. Voor Jeannie Lelyveld
is het kubisme vertrekpunt voor
haar sculpturen. Haar marmers uit
Caraca, Perzië en elders bezitten
een kubistische grondvorm, meest-
al met een ruwere structuur, afge-
wisseld met geschuurde, glanzende
welvingen. Van haar zijn tevens
gouaches in grijs en aarde tinten te
zien. Jaap Nieuwenhuis tenslotte
toont een van zijn kamerschermen
met onderwerpen uit de Commedia
dell' Arte.

Droomwereld
van Lamark

MAASTRICHT - In galerie Anny
van den Besselaar, Tafelstraat 6a te
Maastricht, begint morgenmiddag
om 15.00 uur een expositie met
werk van het Italiaans-Neuerlands
schildersduo Lamark. De tentoon-
stelling loopt tot en met 4 junien is
geopend op donderdag van 13.00 tot
17.00 uur en van vrijdag tot en met
zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Luciano Querzola, een voormalig
jazz-musicus, en de Amsterdamse
Antoniette van der Markt werken al
ruim tien jaar samen. In de beginja-
ren van hun samenwerkingwoonde
het schildersechtpaar in Italië, wat
merkbaar is aan thematiek en kleur-
gebruik, hoewel beide kunstenaars
nu een aantal jaren in Nederland
wonen. De grote verfijning, de aan-
dachtvoor het detail en deknap ge-
suggereerde ruimte zijn opvallende
aspecten van de schilderijen van
Lamark, die geen gewone land-
schappen zijn. Het gaat om een
droomwereld, waarvan de atmo-
sfeer wordt bepaald door het zeer le-
vendig kleurgebruik. Soms zit een
boodschap in de schilderijen ver-
borgen, vaak in de vorm van een hu-
moristisch detail.

Verder...
... laten deelnemersaan de Jan van
Eyck-academie tot en met 9 juni
beeldend werk zien in de tuinen van
de Rijksuniversiteit Limburg te
Maastricht.

... begint morgen in galerie Voor-
burght te Limbricht een expositie
met werk van Louis Wierts en Jan-
Peter van Opheusden. Tot en met 1
juni.... zijn in galerie De Blauwe Olifant,
St. Servaasklooster 38, tot en met 10
juni oude sculpturen in steen,
brons en hout te zien uit Thailand,
Birma en Cambodja. Open vrijdag
en zaterdag van 14-18 uur.... wordt in de Heerlense Stads-
schouwburg tot en met 31 mei re-
cent werk te zien van Hans Keuls.... is er in kasteel Hoensbroek tot en
met 28 mei een expositie met werk
van Sjer Jacobs, Stan Linssen en
Jan Kusters. Open dagelijks van
10.00 tot 17.00 uur.

Oplossing
van

gisteren --b- - I p -
boos h e i d
-rel a a s -
-kram-t s
ma---set
-aal s t - a
snateren
--rs-oud

cryptogram

HORIZONTAAL
1. Ik kan in de dame niet zien hoe ze écht
heet. 4. Een gestalte aan het roer op de Ita-
liaanse rivier. 7. De eerste bleek al een vis.
8. Pakten in België. 9. Volg langzaam 's
twee soorten onderwijs. 10. Zij kan U de
Duitse stad laten zien, maar ze blijft de
baas. 11 Zet dat beest 's op het braaklig-
gend land. 12. Is dat ding 't uit steentjes
gemaakt? 13. De priem is in een Ned.
plaats gevonden. 14. Lig met de militaire
politie overhoop, en kan nog een klein
beetje opvangen. 17.Betaalt de heilige een
vreemde munt voor de zonwering? 20. Val
niet in het gat in het ijs en blijf er oppassen.
21 E. heeft geen haren meer uit zorg voor
haar welpen. 22. Heeft de etenbereider
daar een nootvoor nodig? 24 Dan vraag ik
aan opa welk dier dat is. 25. Bid bijvoor-
beeld en klap in je handen 27. Een misda-
dige droom. 29. Strooi hem nu ras in de
vaas. 30. Krijg je in de gevangenis onder-
wijs over muziek? 31. Hij liet 't aan zijn
naam zien dat hij gestudeerd had. 32. Min
31. 33. Het heeft nut één ventvoor de bloe-
men te laten zorgen. 34. Zo brengt de fakir
U de ups en downs bij.

VERTICAAL fc
1 Vraag de gids dan in het begin van öTj
week. 2. De een woont in Gelderland. 3.H.
maakt ie 't snoer, hij doet het niet v<m\
niets. 4. Er blijft ruimte over als de ou<%
vrouw pa het sieraad achterhet oord gee _t
5. Leert planten kweken. 6. Neem er drift
mee tegen diverse kwaaltjes. 15. Waaf_t
mee 'k de bergplaats schilder. 16. Met \i\<%
honderden meters plakken. 18. Bepa^'L
hoeveel karaat het eerste huisdier heeM.
19. Er wordt daar om niets gegeseld. 21!
Moeder bracht 'r niet bij hoe ze het vak oC\der de knie kreeg. 23. Een dode met ve<\
stand, dat gaat wel. 26. Een hele hoof\mensen kunnen verdragen. 28. Of ge otffl
één gewelf een boog wilt maken.

recept
Rundvlees
met uitjes
Benodigdheden: 600 gram rund-
vlees, een potje Amsterdamse uien,
bloem, olijfolie, een grote ui, twee
teentjes knofleek, cayennepeper,
bouillon, een laurierblad, dragon-
azijn, tien groen en tien zwarte olij-
ven.

Sny het vlees in blokjes »n wentel

het door een mengsel van zout,
cayennepeper en bloem. Houd erre-
kening mee, dat cayennepeper nog-
al pittig is. Doe de olijfolie in een
pan en bak het vlees onder voortdu-
rend omscheppen bruin. Bak als
laatste ook de gesnipperde ui mee,
maar laat deze niet tê hard gaan.
Schenk de bouillon bij het vlees,
doe het laurierblad en de knoflook
(uit de knijper) in de pan en laat het
geheel aan de kook komen. Laat het
vlees in ongeveer anderhalf uur

gaar worden. l_aat de Amsterdamse
uien uitlekken en bestrooi ze met
wat bloem. Maak wat olie heet en
bak de uitjes bruin.
Wees voorzichtig met omscheppen,
want de uitjes mogen niet stuk
gaan. Doe nu deuitjes en de ontpitte
olijven bij het vlees en roer alles
voorzichtig door elkaar. Voeg zout,
peper en azijn naar smaak toe.
Schik het gerecht op een voorver-
warmde schaalen serveer er rijst en
een koolsalade bii.
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Schilderij, te zien in galer
Anny van de Besselaer.
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De perfecte harmonie
van stijl en kwaliteit

ontmoet U bij
Stoffels
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Breuk in
ICTO-bestuur

definitief
\ .^SCHEDE - De breuk in het be-J '«Ur van het Interkerkelijk Comité
d*eezijdige Ontwapening (ICTO) is

'"ftitief. Een lijmpoging van de
__|er H. Krans uit Kampen heeft

rets opgeleverd, zo heeft oud-se-
etaris F. Beugelsdijk meegedeeld.

_* _. vier bestuursleden, onder wie
.- voorzitter mevr. mr

■"" ter Culve en Beugelsdijk, tra-
_, J 1eind april af. Dat gebeurde, na--1 de verenigingsraad een voorstel
r 1 de afdeling Lochem met grote

"" serclerheid had verworpen. Vol-
r^s dit voorstel zou het bureau in- *°geveen moeten worden geslo-
* en zou directeur N. de Jong

~ °eten worden ontslagen. De vrij-

>?taende gelden zouden moeten
°rden gebruikt voor activiteiten,

' ?r'cht op de publieke opinie.

* afgetreden bestuursleden had--e1er Voorts bezwaar tegen dat het
j*stuur steeds minder een afspiege-.. J - wordt van het interkerkelijk ka-*ter van het ICTO. In het huidige_ 'stuur zitten alleen protestanten.

Piraten doden
130Vietnamese

vluchtelingen
Van de redactie buitenland

difPËALA LOEMPOER - Circa 130
A.e,;namese bootvluchtelingen zijn
oJk|6(lio april in de Chinese Zee door
(flJ^ten gedood. Slechts één opva-
fu ontkwam aan het bloedbad
il ijbracht het er levend af door zich
if * lang vast te klampen aan de
rti^felijke resten van drie slachtof-
j^ s- Een vertegenwoordiger vanrij-j Hoge Commissariaat voor delichtdingen van de VN in Koeala
n?ernpoer heeft gisteren melding
r l^aakt van het drama.
)P^vorens deboot in brand te steken,. frrden de vrouwen en meisjes on-
kjr de vluchtelingen verkracht. De
Paten sloegen met knuppels op de
L^otvluchtelingen in. Anderen wer-
tt'1 met schoten afgemaakt, aldus
h* 29-jarige overlevende van het
Lsrna, die door een andere boot
Let Vietnamese vluchtelingen
K6rd gered.
teZeven daders maakten zich na de
HSsamoord uit de voeten.

Programma
Als eerste van de grote politieke
partijen heeft het CDA, met het oog
op de vervroegde verkiezingen op 6

september, een tijdschema vastge-
steld voor de vaststelling van de
kandidatenlijst en de definitieve op-
stelling van het verkiezingspro-
gram.

Op 23 juni stelt het CDA-partijbe-
stuur de advies-kandidatenlijstvoor
de Tweede Kamer vast. Na besluit-
vorming daarover in de gemeente-
lijke afdelingen wordt deze tijdens
een extra te houden partijraad vast-
gesteld. De partijraad heeft plaats
op vrijdag 14 en zaterdag 15 juli.Ge-
lijktijdig wordt de CDA-lijsttrekker
aangewezen.

Christen-democraten presenteren eind mei verkiezingsprogramma

CDA-bestuur prijst
Lubbers en De Vries

UTRECHT - Het CDA-partij-
bestuur heeft gisteren veel
waardering uitgesproken voor
de rol en de houding van pre-
mier Lubbers en fractievoor-
zitter De Vries bij de kabinets-
crisis. Het partijbestuur hield
gisteren een spoedvergade-
ring in Utrecht in het bijzijn
van Lubbers en de Vries.

Het CDA-partijbestuur betreurt het
„zeer", dat „de WD de interne ver-
deeldheid in eigen geledingen
zwaarder heeft laten wegen dan het
landsbelang". Ook voor de komen-
de periode werd in zowel Lubbers
als in De Vries „de volledige steun
en het volste vertrouwen" uitge-
sproken.

Het CDA is van oordeel dat de
hoofdlijnen van het huidige beleid,
ook in de richting van de jaren ne-
gentig, moeten worden vastgehou-
den samen met nieuwe punten op
de politieke agenda, zoals de milieu-
aanpak. Op de eind mei te houden
CDA-partijraad wordt de partij-dis-
cussie over het te voeren milieube-
leid afgerond.

Adsdelingen

Na behandeling in het partijbestuur
wordt het (concept) CDA-verkie-

zingsprogram 30 mei openbaar ge-
maakt en voor bespreking naar de
CDA-afdelingen gezonden. Op de in
juli te houden extra partijraad zal
dan ook dit program definitief wor-
den vastgesteld.

Op 7 en 8 julikomt de PvdA in een
extra tweedaags congres bijeen
voor de verkiezingvan de landelijke
lijsttrekker en voor de vaststelling
van het program. Een week later
(zaterdag 15 juli) volgt een tweede
PvdA-bijeenkomst tijdens welke de
kandidatenlijst wordt vastgesteld.

In kringen van D66 wordt gedacht
aan een extra tweedaags verkie-
zingscongres, te houden op vrijdag
30 juni en zaterdag 1 juli. Van de
VVD zijn nog geen vastomlijnde
plannen bekend.

Passieve euthanasie
tegen wens familie

Van onze correspondenten
HAARLEM-In weerwil van de uit-
drukkelijke wens van de familie
heeft een Haarlemse huisarts afge-
lopen maandag besloten geen po-
gingen te doen de 89-jarige me-
vrouw Nijland in leven te houden.
Verplegend personeel van verzor-
gingstehuis Schoterhof trof de
vrouw maandagochtend in coma
aan. Ondanks het verzoek van de
enige zoon weigerde dehuisarts zijn
patiënte vocht toe te dienen en naar
het ziekenhuis te laten brengen. Na
tussenkomst van een andere huis-
arts is de vrouw woensdag rond
middernacht, bijna drie dagen later,
alsnog in het St. Joannes de Deo-
ziekenhuis opgenomen. Daar ver-
blijft ze nog.

De zoon heeft meteen na de eerste
weigering van de huisarts de regio-
nale inspectie van de volksgezond-
heid op de hoogte gesteld. Gisteren
was niet te achterhalen hoe de in-
spectie zich opstelt, de dienst was
wegens Bevrijdingsdag gesloten.

Volgens de eerste diagnose van de
huisarts had de vrouw een hersen-
bloeding gehad. In overleg met het
verplegend personeel van Schoter-
hof en na consultatie van een be-
vriend collega besloot hij geen po-
ging te doen het leven van de oude,
bijna blinde en aan suikerziekte lij-
dende vrouw te verlengen,

De geneesheer: „Ik heb de zoon pro-
beren duidelijk te maken dat zijn
moeder misschien wel bij zou kun-
nen komen, maar dan toch zodanig
gehandicapt dat je zou kunnen zeg-
£en: dit is niet menswaardig meer.

Als je in mijn hart kijkt en het zou
mijn moeder zijn geweest, dan had
ik het haar niet aangedaan."

De zoon weet echter datzijn streng-
gelovige moeder wars is van elke
TOrm van euthanasie: „Mijn moeder
*_s daar altijd tegen. Dat respecteer
ken daarom vind ik dat we alles
noeten doen om haar in leven te
touden."

binnen/buitenland

Raad Verkeersveiligeheid: snelle auto’s verbieden

Bezorgdheid over
veel te hard rijden

"* Van onze Haagse redactie
P^N HAAG - Er wordt op de Nederlandse wegen nog steeds
F hard gereden. Vooral de maximumsnelheid van 50 en 80
'ttt/uur wordt massaal overtreden. Maar ook op snelwegen
laar niet harder dan 120 kilometer mag worden gereden,

"^mt het aantal overtreders weer toe. Eigenlijk zouden zeer
ri^He auto's verboden moeten worden. In ieder geval moeten

snelheid niet meer als verkoopargument gebrui-
iefi in hun reklame. Dat constateert deRaad voor de Verkeers-
T-igheid in zijn advies Meerjarenplan Verkeersveiligheid.

raad heeft geen cijfers over het
snelheidsovertreders op de

omdat dieniet meer

N'rrien verstrekt. Maar dat er
s vaker te hard wordt gereden,

j^lgenshet advies „voor een ieder
"^neembaar".
at1 er vooral op de wegen met een
jj*imumsnelheid van 80 km/u teV(l wordt gereden, wijdt de raad

aan de (te) geringe controle. „Zon-
der een flinke pakkans kan het
normbesef blijkbaar niet op peil
worden gehouden", aldus het ad-
vies, waarin wordt geconstateerd
dat de capaciteit van de politie te-
kort schiet. Op de gewone wegen
buiten de bebouwde kom gebeuren
regelmatig ernstige ongelukken,
juist door de hoge snelheden.

De raad noemt het een absurde si-
tuatie dat de overheid enerzijds
snelheidslimietenstelt, maar aan de
andere kant niets doet tegen de
steeds snellere auto's die fabrikan-
ten op de markt brengen en de
agressieve reclame waarmee die wa-
gens worden aangeprezen. De raad
pleit ervoor om binnen Europees
verband druk op de auto-industrie
uit te oefenen de snelheidsmanie
niet langer zelf uit te lokken met
hun reclame. Er moet de bij auto-
mobilist een mentaliteitsverande-
ring plaatsvinden, zodat beïnvloe-
ding van buitenaf door electroni-
sche snelheidsbegrenzers niet aan
de orde hoeft te komen.
Volgens de raad is de overheid met
zijn verkeersveiligheidsbeleid over
het geheel genomen op de goede
weg, maar moet er nog veel gebeu-
ren om de doelstelling van 25 pro-
cent minder verkeersslachtoffers in
het jaar 2000 daadwerkelijk te ha-
len. Naast de problemen bij het
handhaven van verkeersregels
schiet vooral de verkeersles tekort.

In het advies wordt daarom be-
treurd dat er voorlopig geen brom-
fietsrijbewijs of een voorlopig auto-
rijbewijs komt: „Een en ander bete-
kent dat er aan de verkeersopvoe-
ding van jongerenvan 12 tot 18 jaar
in Nederland vrijwel niets wordt ge-
daan, afgezien van de rijles die men
vanaf het achttiende jaar zelf kan
nemen".

"De eerste Chinese stu-
denten keerden gisteren
terug naar de collegeban-
ken na drie weken van
protesten en demonstra-
ties voor meer democratie
en persvrijheid. Het was
de Chinese communisti-
sche partijleider, Zhao
Ziyang, die met een op-
merkelijk verzoenende
verklaring de oplopende
spanning in het land
heeft weten te sussen.

Arts wegens
abortus 2,5
jaar in cel
Van de redactie buitenland

MEMMINGEN - In de Westduitse
deelstaat Beieren is de 50-jarige
vrouwenarts Horst Theissen tot 2,5
jaar gevangenisstraf veroordeeld
wegens illegale abortus. Daarnaast
mag de arts drie jaar lang zijn be-
roep niet meer uitoefenen. De rech-
ter verklaarde Theissen onder meer
schuldig aan het verrichten van ille-
gale abortus in 36 gevallen en vier
pogingen daartoe.

De rechtbank betrof in zijn vonnis
ook de eerdere veroordeling van de
arts wegens belastingontduiking.
Hiervoor kreeg Theissen indertijd
een jaarvoorwaardelijk.
In het vonnis stelde de rechter dat
men eigenlijk niet van een „voorsta-
dium van het menselijk leven" kan
spreken. Bij de samensmelting van
zaad- en eicel in de moeder is reeds
„het volledig menselijk leven ge-
vormd." De rechter zag in paragraaf
218 geenreden van zijn vonnis af te
zien. Volgens deze paragraaf is
abortus alleen in weloverwogen uit-
zonderingsgevallen toelaatbaar.
Linkse partijen in West-Duitsland
hebben met verontwaardiging op
de uitspraak gereageerd. „Dit von-
nis is een ramp voor de vrouwen,"
aldus Jutta Österle-Schwerin,
woordvoerster van de Groenen-par-
tij in de Bondsdag.

Warschaupactwil
spoedig

SNF-overleg
WENEN - De onderhandelingen
over de conventionele bewapening
kunnen in gevaar komen als er niet
tegelijkertijd besprekingen worden
begonnen over de kernwapens voor
de korte afstand (SNF). Dit verhul-
de dreigement werd gisteren in We-
nen geuit door de Warschaupact-
landen.
Bij' het begin van de tweede ge-
spreksronde in de CFE-onderhan-
delingen over vermindering van de
conventionele strijdkrachten zei de
Oostduitse afgevaardigde Dieter
Ernst, dat het overleg negatief zou
kunnen worden beïnvloed als be-
sprekingen over de tactische kern-
wapens uitblijven.
De Bondsrepubliek staat lijnrecht
tegenover de Verenigde Staten en
Groot-Brittannië na haar oproep om
spoedig onderhandelingen te begin-
nen over de kernwapens voor de
korte afstand (bereik tot 500 km).
Washington en Londen menen dat
er van zulke besprekingen geen
sprake kan zijn voordat in Wenen
een akkoord is bereikt over het weg-
nemen van het Sovjet-overwicht op
het gebied van de conventionele
strijdkrachten.

Londen wijst drie
Zuidafrikanen uit

LONDEN - De Britse regering heeft
gisteren drie Zuidafrikaanse diplo-
maten uitgewezen vanwege de ver-
meende Zuidafrikaanse pogingen
om via Noordierse extremisten aan
een exemplaar van de moderne
Blowpipe-luchtdoelraket te komen.

punt
Kunstroof

Zes dieven, voorzien van poli-
tie-insignes, hebben zich mees-
ter gemaakt van tussen de 60
miljoen en 80 miljoen gulden
aan zeldzame kunstvoorwer-
pen uit het gemeentelijk mu-
seum van Rio de Janeiro in
Brazilië. De rovers gingen er
vandoor met schilderijen van
onder meer Henri Matisse, Sal-
vador Dali, Eliseu Visconti en
Candid Portinari alsmede Chi-
nees aardewerk uit de Tang-dy-
nastie.

Vervolging
Na de dood van zes politieman-
nen bij een brand in de univer-
siteitvan Poesan zijn vier Zuid-
koreaanse studenten in staat
van beschuldiging gesteld we-
gens moord en brandstichting.
De vier, die ter dood kunnen
worden veroordeeld, horen bij
de 76 studenten die in verband
met de gewelddadige inciden-
ten op woensdag aangeklaagd
zijn voor een reeks vergrijpen.
De politiemannen kwamen om
bij een bestorming van het uni-
versiteitsgebouw in een poging
vijf gegijzelde politie-agenten
te bevrijden.

Oproep
Ruim 120 kunstenaars hebben
een oproep van het Komitee
Zuidelijk Afrika, de Werkgroep
Kairos, Novib en Pax Christi
Nederland ondertekend, waar-
in Shell wordt gevraagd alle
banden met Zuid-Afrika te ver-
breken. Tot de ondertekenaars
behoren ondermeer Jos Brink,
Adèle Bloemendaal, Rudi van
Dantzig, Adriaan van Dis,
Ruud van Hemert, Freek de
Jonge, Jeroen Krabbé, Robert
Long, Carry Tefsen, Henk van
Ulsen, Monique van de Ven en
Jan Wolkers. Zij doen in hun
oproep tevens een appèl op
kunstenaars en culturele instel-
lingen geen sponsorgelden van
Shell meer aan te nemen en
geen diensten meer aan het
concern te verlenen, zolang
Shell in Zuid-Afrika actief
blijft.

Fokker-100
De KLM zal volgende maand
weer de beschikking krijgen
over de Fokker-100 die begin
dit jaar bij een landing op de
luchthaven van Genève door
het landingsgestel zakte. Over
de oorzaak van de slechte lan-
ding tasten vliegtuigbouwer en
KLM nog in het duister. Wel
zijn er geringe aanwijzingen,
maar daarover zijn nog geen
mededelingen gedaan. Met de
reparatie van het toestel is 10
miljoen gulden gemoeid.

Geweld
In Amsterdam zijn donderdag-
avond vier politieagenten door
een groep jongerenbelaagd. De
rel begon, toen de beheerder
van een jeugdhuis door twee
agenten werd ondervraagd
over een opengebroken auto
die voor het gebouw stond.
Veertig jongeren die binnen za-
ten, gaven de beheerder te ver-
staan dat hij niets gezien had.
De agenten werden door de
groep ingesloten en een van
hen kreeg klappen in het ge-
zicht. Het belaagde duo kreeg
bijstand van twee collega's, die
ook werden aangevallen. De
rust keerde terug, nadat de po-
litiemensen hun wapenstokken
en pistolen hadden getrokken.
Drie jongerenzijn ingesloten.

Besmet
In de Oekraïne zijn meer dan
400 mensen met voedselvergif-
tiging in het ziekenhuis opge-
nomen. Ter gelegenheid van de
1 mei-viering hadden zij
taartjes gegeten die besmet wa-
ren met de salmonellabacterie.
In de zuivelfabriek waar de in-
grediënten voor het gebak
beeid waren, ontbraken vol-
gens de Pravda de meest ele-
mentaire hygiënische maatre-
gelen. Ruim de helft van de
slachtoffers zijn kinderen.

Havel
De Tsjechoslowaakse dissident
Vaclav Havel heeft een verzoek
tot kwijtschelding van zijn ge-
vangenisstraf ingediend. Havel
heeft de helft van zijn straf van'
acht maanden gevangenis erop
zitten. Volgens zijn broer, Ivan
Havel, hebben ruim 2000 Tsje-
choslowaken een petitie onder-
tekend om het verzoek van de
toneelschrijver kracht bij te
zetten. Justitie zal op 15 mei
een besluit nemen. Havel, kan-
didaat voor de Nobelprijs voor
de Vrede, is op 16 januari gear-
resteerd wegens deelname aan
demonstraties tegen de rege-
ring. Zijn veroordeling leidde
in binnen- en buitenland tot
boze reacties.

Labour
In Zuid-Wales heeft de Labour-
partij gisteren bij de tussentijd-
se verkiezing voor een parle-
mentszetel een onverwachte
zege behaald. De verkiezing in
Vale of Glamorgan was nodig
geworden door het overlijden
van een conservatief parle-
mentslid. De Labourpartij haal-
de ruim 6000 stemmen meer
dan de Conservatieve Partij.
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(ADVERTENTIE)

ONTVANG EEN MISSIONARIS
MET OPEN ARMEN

_~^_' mw/ Ë ■ _^C
\__ At, /

missitbwvßixritiotul
WEEK VAN DE MISSIONARIS

GIRO 1045000
RABOBANK REK.NR. 14.41.01.408

(ADVERTENTIE)

Bij Tempo-Team ligt een voorzieningen (bij ziekte, werk-
(gratis) boekje voor u klaar. loosheid etc.) waarop u recht
Daarin informeren wij u helder hebt als uitzendkracht. Bent u
en bondig over alle sociale in de buurt vandaag of morgen?

tempo-team uitzendbureau
P.S. Zoekt u trouwens werk? Elders in dezekrant vindt u onze personeelsadvertentie.

!___! _____§___

"» Si Df FFF<_TFN FN FFF<_T IFS MFT Fï <. JmmmmWÊF^fmP L/L. r _____> ILil __11 rCLO l cJJLO I'IL 1 JLiLOXji;
fc «=*—~r ,

m Eigenlijk is er digestief, gewoon een heerlijke £>
l. toch veel te vieren, zeker hier kruidenborrel. Met het oog op dat |j| TffgSffiggj^.

een verjaardag, 'n trouwpartij, raadzaam om S«* "lömt
js 'n jubileum. Altijd en overal zijn meteen even te J__iwl__É_^l|? er de feesten van schutterijen kijken of er een fles cgr j____^sgl||1| PKl| 'i'
■ en harmonieën. Wij Limburgers Els op het ijs staat. 1 LgwÉ^Jlplj| drinken met die dagen graag Zo nee, dan moeten r^-rr--=— mmmWmW^^Ê
% Want 'n Elske hoort erbij, altijd, regelen worden |i____i_____fllQ izz""'""^ '"-*"■' '

(ADVERTENTIE)

m\ Jjouaie jL
[PERZISCHE TAPIJTEN!

Oranje Nassaustraat 19, Heerlen. 045 - 713660
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Welke ervaren constructeur
Civiele Techniekwil nu wel eens

grootschaliger aan het werk?
Als u een nieuwe voedingsbodem zoekt voor uw kunde, zou u een serieuzekandidaat kunnen zijn.

constructieve ideeën, biedt DSM Limburg Services u Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de
interessante perspectieven. Inopdracht van de Limburg- heerW.Rutten, ChefBouw van Design Engineering,
se DSM-divisies wordt daar namelijk op professionele tel. 04490-65443, privé: 045-721893, of de heer
wijze de basis gelegd voor de bouwkundige werken en F. Hupkens, sector Personeelsmanager Engineering,
constructies ten behoeve van fabrieksinstallaties en tel. 04490-65068, privé 04490-31008.
bijbehorende gebouwen. Richt uw sollicitatie aan DSM Limburg bv,

Daarbinnen functioneert u uiterst zelfstandig op uw afdeling Personeelsvoorziening en Beheer, t.a.v. de heer
specifieke terrein; de constructie van nieuwe fabrieken J.J. Notten PVB, Mauritspark 1,6163 HM Geleen,
en installaties, waarbij u kosten en technische haalbaar- ondervermelding van nr. 43/89 PVB.
heid scherp in hetoog houdt.De verschillende fasen van Volledigheidshalve melden we dat een medische
de projecten brengen talloze contacten met zich mee: keuring en een psychologisch onderzoek tot de selectie-
met klanten, externe bureau's en collega's. Maar met procedure behoren,

uw ervaringvan circa 5 jaarwist u dat natuurlijk al.
Vaardigheden op dat terrein zijn dus bepalend voor

uw functioneren. En het zal u niet verbazen, dat kennis
van het Engels en Duits als vanzelfsprekend worden
beschouwd pgM |jN

Als u zichzelf in dit alles herkenten kunt wijzen op r

een opleiding HTS-Weg- en Waterbouwkunde ofBouw- We hébben een oplossing of wevinden er een.

DeHogeschool Heerlen, degrootsteHBO-instelling inLimburg, iseen vooruitstrevendinstituutmeteen breedscala aanonderwijsvoorzie-
ningen. De Hogeschool verzorgthoger beroepsonderwijs in 15 verschillende studierichtingen verdeeld over de volgende vieronderwijs-
sectoren: Technisch Onderwijs enLaboratorium Onderwijs, Gezondheidszorg Onderwijs, Economisch Onderwijs, Pedagogisch Onder-wijs. Binnen dezestudierichtingenzijn een aantal specialistische opleidingen opgenomen.
Naasthet reguliere onderwijs verzorgt deHogeschooltevens Post-HBO:hetaanbod aan nascholingscursussenbedraagtruim30. Anderetaken van deHogeschool zijn: contractonderwijs, maatschappelijke dienstverleningencontractonderzoek. In totaal heeftdeHoqeschoolHeerlen ruim 4000 studenten en 500 medewerkers.

Bij deSector Economie/Gezondheidszorg van deHogeschool Heerlen bestaan vacatures voor devolgende functies:

docenten economie en
bedrijfskunde m_v
(totaal 1,5 weektaak)
in de opleidingen THW (Toegepaste Huishoudwetenschappen)
en Food & Business
Vacaturenummer LD 004
Taken: het geven van lessen met name op het gebiedvan Geboden wordt: een benoeming diezowel een volledigebedrijfseconomie; het begeleiden van studenten bij afstu- weektaak (38 klokuren) als een gedeelte daarvan kan om-deeropdrachtenen practica; het meewerken aan deontwik- vatten met bezoldiging volgensrijksregeling, waarbij in-keling van onderwijsprogramma's. schaling conform laatst genotensalaris mogelijk is tot een

maximum van ’ 7.063,- per maand bij een volledigeweek-Vereist: een voltooide academischeopleiding in deecono- taak (38 uur perweek),
mische wetenschappen, bij voorkeur bedrijfseconomie, of
bedrijfskunde.

docent huisvesting m*
(25 klokuren per week)
in de opleiding THW (Toegepaste Huishoudwetenschappen)
VacaturenummerLD 005
Taken: het geven van lessen huisvesting in o.a. planning, Gebodenwordt: een weektaakvan 25klokuren met bezol-constructie, innchting, gebouwenbeheer,inspraak en so- digingvolgensrijksregeling, waarbij inschaling conformciale woningbouw; het begeleidenvan studenten bij afstu- laatst genotensalaris mogelijk istot een maximum vandeeropdrachtenen practica; hetmeewerken aan deontwik- ’ 7.063,- per maandbij een volledige weektaak(38 klokurenkeling van onderwijsprogramma's. perweek).

Vereist: bijvoorkeur een voltooide academische opleiding
en ervaring in het bedrijfsleven. jl!

Verplaatsingskosten volgensrijksregeling. J^^^____^_HBF m

Nadere informatie verstrekt ir. G.J.J. Thissen, lidvan de * m
sectordirectie Economie/Gezondheidszorg, m Mt 11 Jftel. 045-734766. & SSÊÊ-fkW-WÊÊ-W
Schriftelijke sollicitatiesbinnen 10dagen na plaatsing in dit S flHHHHBHHH|blad te richten aan de Sectordirectie Economie/Gezond- " II 7 heidszorgvan de Hogeschool Heerlen, Postbus 550,

f~l I I 6400AN Heerlen. j^^^^^^^» M

oD hogeschool heerlen/èz^^^

r Rabobank Übach over Worms
is een zelfstandige bank en maakt deel uit van deRabobank-
organisatie. ledere Rabobank werkt voor de bedrijven en particulieren
in zijn eigen gemeenschap.
De Rabobank is een coöperatieve bank, gericht op het behartigen van
definanciële belangenvan leden en cliënten. Het coöperatief
bankieren vraagt medewerkers die zich hierbij betrokken voelen.
Wij zoeken een

hoofd bedrijven (m/v)
Het hoofd Bedrijven isverant- versterken. De bank heeft een dairevoorwaarden, waaronder
woordelijkvoor detotale gang overwegend marktaandeel in de een dertiende maandsalarisen <
van zaken binnen de afdeling sectoren Handel, Industrieën een premievrije pensioenregeling. .Bedrijven. Hij of zij geeft leiding Dienstverlening. [
aan de relatiebeheerdersBedrij- Een psychologisch onderzoek
ven, produktspecialisten en de Wij denken voor dezefunctie aan kan deel uitmaken van de
afdelingCommerciële Onder- een man of vrouw vanaf circa 30 sollicitatieprocedure.
steuning(totaal vijf medewerkers) jaar meteen opleidingop HBO-
alsmedeaan de afdelingVerzeke- niveau, aangevuld met relevante Wilt u meer weten over aard en
ringen (totaal vier medewerkers). vaktechnische studies. Kandi- inhoud van deze functie, dan

daten dienen te beschikken over kunt u bellenmet de heer ■De gevraagdefunctionaris is een meerjarige bankervaring, met W.H.J. Ploumen, directeur,
verantwoordelijk voor het te name in debedrijvensector. . telefoon 045 - 312828,
voeren commerciële beleid in het Goede contactuele en commer- toestel 20.
kader van de afzetbevordering ciële eigenschappen zijn onont-
van produkten aan bedrijfs- beerlijk, evenals duidelijk Uw schriftelijkesollicitatie
relaties. De contacten met aanwijsbarekwaliteiten op het wordt met belangstelling m^—tbedrijfsrelaties zullen een gebiedvan organiseren en verwacht door de directeur
voorname plaats innemen, ten- leidinggeven. van de bank, Postbus 32010, I
einde de sterke positie die de 6370 JA Landgraaf. I
bank in het bedrijfsleven vervult De Rabobank biedt een goede
te behoudenen, waar mogelijk, te honorering en uitstekende secun-

■Rabobank S ___r

De GulpenerBierbrouwerij isLimburgs grootste en oudste zelf- """"""""-^B_kB>__kll______ standigefamiliebrouwerij, almeer dan 160 jaargeleiddoordezelfde
iflfcl «B _£_..______ amilie- De oude brouwtraditie gekoppeldaan modem management
■r__rC_r*___ï_E>_^^E mV makende Gulpenereen succesvolle onderneming. Zij is vooralbekend
l_____/^#_^___Wli__^\^s en 9enefd om haar speciaalbieren naast het GulpenerPilsner, zoals o.a. het X

ifÊÊÊp'^m _!__&_" I GulpenerDort, GulpenerX-Pert, Mestreechs Aajt. Het bierwordtverkocht \'
JÊmmW^^jÊmÊÊ^ via het horeca"en winkelkanaal. InGulpen, het hartjevan hetZuid-Limburgse V
f . Mergelland zijngevestigd debrouwerij, de wijnhandel, de drankengroothandel en \-__ffl-_-J^^^^^-_yi_-__: hetzusterbedrijfde GulpenerAzijn-en Mosterdfabriek. De verkoopafdeling is ge-y^g^^j^^^^^f'^ splitst in twee aandachtsgebieden. Voorde sector thuisverbruik zoekenwij een m/v

k LIMBURGS BIER .. _, -. . .I Hoofd verkoop
diehetechte Limburg in deNederlandse huiskamers brengt

De functie: - U rapporteert aan de - Eenveelzijdige functie in een- U heeft de leidingover de Commercieel Manager. bedrijfvol enthousiaste mensenafdeling thuisverbruik. Dit houdt Gevraaodwordt. samenwerkend voorhunkwali-in hetbegeleiden en aansturen uDA_f„„,„_ . " " j teitsbier
„a _H___Tr._..__-_.__v,....__,,..__ " HBOofuruversitair-ruveaudoor iei_»uiei.
van devertegenwoordigers die oPieidina ofervarina " Deelname ineen jongteam met

SSS^SiSImIHoSnH - Enigejarenervaringineensoort- eigenverantwoordelijkheden,
detaillisten inheel Nederland gelijkefunctie - Een goed salaris en secundaire

- U^oeSeuwemarktenen " Kennis ophetgebiedvan heden- arbeidsvoorwaarden.
I onderhoudt derelaties met daagsecommunicatiemiddelen. Indien u geïnteresseerdbent in
1 grotereafnemers zoals b v " Bereidheid om inZuid-Limburg deze functie, schrijf danuw sollici--1 inkoopcombinatiès,en mei de }e W£"*nn, ~n ,- . tatiebriefmetcv. ondervermei- I;
% Gulpeneragenten - Leeftijd rond de30-35 jaar. dingvan ref.nr. 6.7144 aan: f;\ -Uontwikkeltenorganiseert De Gulpenerbiedt: .Ut? m^^V^*^ 5°"51, /'X promotionele activiteiten -De uitdagingom eengerenom- WllLt' Maastricht. M

waarbij ook de deelname aan meerde brouwerij te vertegen- ________________________________________________________ __rNyvakbeurzenuwverantwoor- woordigen: een oud, gezonden .mÊ mk\^delijkheidis. zelfstandig bedrijf. | [^ j[gf| ÏEJ
——^ ■ y._ i

MachinerevisieLaura te Eygelshoven-Kerkrade gereedschapswerktuigen. In verband met interne
(L) is een onderdeel van hetStorkconcern en doorstromingzoeken wij een
houdt zich bezig metrevisie enreparatie van

Chef Werkplaats Machinerevisie
(MTS-Werktuigbouw)
Een technisch-leidinggevendefunctie Informatie/sollicitatie
U geeft leidingaan een groep van circa 20 mon- Voor informatie en sollicitatiekunt u terecht bij de
teurs, die zowel in de werkplaats en bij deklant bedrijfsleider, ing.Th. Fontaine, Machinerevisie
zich bezighoudenmetrevisie enreparatie van Laura, Rimburgerweg 2, Postbus 123,
gereedschapswerktuigen.U bent directonder de 6470 EC Eygelshoven, telefoon 045-464770.
Bedrijfsleider verantwoordelijk voor: Een psychologisch onderzoek zal deel uitmaken m^^m- inzetvan de medewerkers van de selectieprocedure.- kwaliteitsbewaking van hetaf te leveren

produkt MachinerevisieLaura maakt deel uitvan het- bevordering en bewaking van hetvakman- Storkconcern,een groep van marktgerichte
schap van de monteurs. ondernemingen met een breed programma

van kapitaalgoederen en industriëlever-
De vereisten bruiksprodukten ten behoeve van dedruk-, I
U bentvoor ons een geschikte kandidaat, wan- coating-, voedingsmiddelenindustrie als-
neer v een MTS-opleidingWtb. of datniveau mede activiteitenenprodukten voor de indus-
heeft en bekendbent met gereedschapswerk- triële dienstverleningsmarkt. In binnen-en
tuigen. Ervaring in een technische onderhouds- buitenlandwerken méér dan 12.000mede-
diensten metleidinggeven zijn belangrijkeselec- werk(st)ers. Decentrale aanpak,klantgerichte
tiecriteria. Gezien dezevraag nemen wij aan dat produktontwikkeling en een wereldwijde
uwleeftijd hoger dan30 jaarzal zijn. marktbewerkingkenmerken het onderne-

mingsbeleid.
Ons aanbod
Wij bieden u een goed toekomstperspectief bij
een dynamisch en veelzijdig bedrijf. Machine- mw9 mmmm9^mm\ __H^__r' I _^^®revisie Laura kent een goede salarisregeling en V____£ I _____£ !_■_»
prima secundaire arbeidsvoorwaarden. ____^ I W___F I ff f

, ~ i



uidelijk
Voorbeelden zijn legio: de me-

qQe studiefinanciering, ga-maar-
"ln het euthanasiedebat dreig-

'v er_. " Weer te moeten buigen. En
hr en dreigden er dingen te ge-
kj ?n die het door Oort gevestigde

' '^di Van belastingverlaging weer
(e,. 611 ondermijnen. Men heeft
!. vtllet het milieubeleidsplan in
be

r°eg stadium _>ccl bewust ge-
lds Voor een ferm standpunt. De
lil^uentie dat het kabinet kon
Ie £" was van meet af duidelijk.
fe-Prootste angst was eigenlijk
bOt.L: houden we wel stand, gaat

✓".eii °eve toch niet schuiven in de
__Se? Toen aar e eigenwijze

\fa i S van de eigen bewindslie-k J1het kabinet bijkwam, kreeg. ur°ces zyn eigen psychologie.
1rjfJ^S er om: wie heeft demacht?[ ' Proces werd Frank de Grave

toen stevig vernederd door Ruding,
maar de weg terug was al eerder be-
wust afgesloten."

- Als de crisis dan zo bewust is ge-
schapen, heeft de WD dan ook be-
wust ingecalculeerd dat de party in
de beeldvorming terug naar rechts
zou schuiven? De sociaal-liberale
middenpartij is toch gewoon weer
de ouderwetse club van Wiegel ge-
worden?

Kombrink: „Zo zwart-wit ligt dat
niet. Kijk maar naar de groep men-
sen in de WD die het hardst op de
val van het kabinet heeft aange-
drongen. Dat zijn juist degenen die
Wiegel helemaal niet terug willen-
hebben. De grootste pleitbezorgster
voor de lijn Wiegel, Neelie Smit-
Kroes, staat nu het meest geïso-
leerd. Nijpels mag nog wel blijven
van de fractie, want hij wilde het
reiskostenforfait best handhaven,
maar Smit-Kroes heeft alle steun
verloren. Ik zie niet dat de WD te-
rug naar rechts is geschoven. Uit de
contacten die ik heb, concludeer ik
dat meer dan de helft van de fractie
graag met de PvdA wil samenwer-
ken."

„Ik wijs er ook op dat wij niet voor
afschaffing van het reiskostenfor-
fait hebben gepleit. Wij zitten eigen-
lijk tussen het kabinet en de WD
in. De aftrek van reiskosten voor het
woon-werkverkeer is voor ons niet
zo heilig als voor de WD, maar we
willen de eventuele afschaffing toch
wel plaatsen in de bredere context
van de inkomenspolitiek."

- Was de PvdA dus bereid om voor
de motie van de WD over de hand-
having van het reiskostenforfait te
stemmen? Of zou daar meer om op-
portunistische redenen voor zijn ge-
stemd: om het kabinet te laten val-
len? Heeft Lubbers het de PvdA
niet lekker gemakkelijk gemaakt
door stemmen over de motie over-
bodig te maken?
Kombrink: „Wy zouden tegen die

motie hebben gestemd, omdat zoals
gezegd het reiskostenforfait voor
ons niet absoluut heilig is. Maar in
feite zou ons stemgedrag er niet
eens toe hebben gedaan. De WD
had de motie al de lading van een
crisis gegeven door hem in eerste
termijn in te dienen en alleen maar
uit te zijn op een positief antwoord
daarop van Lubbers."

Deuren
- De WD is te vaak onder het juk
van Lubbers en het CQA doorge-
gaan. Dat is de oorzaak van de crisis.
Dreigt straks niet dat de PvdA het-
zelfde lot beschoren zal zijn. Waar-
om zou het CDA voor de PvdA lie-
ver zijn dan voor de WD?

Kombrink: „In de eerste plaats vind
ik dat het zeker geen automatisme
moet zijn dat er nu een CDA-PvdA-
coalitiekomt. De deurnaar de WD
zit zeker niet dicht. Uiteraard moe-
ten we zien hoe de WD zich nu ver-
der opstelt, hoe de liberalen hun
proces van interne sanering afron-
den. Maar op basis van hun ont-
werp-verkiezingsprogramma zijn er
voor ons zeker zaken met hen te
doen. Ook al uit oogpuntvan tactiek
lijkt het mejuistom ten minste twee
deuren open te houden."
„Wat betreft eventuele samenwer-
king met het CDA moeten we zeker
leringtrekken uit wat de WD heeft
meegemaakt. Voor uitlevering aan
het CDA kopen we natuurlijk niks.
Maar de kans dat wij op een zelfde
manier onder het juk door zouden
moeten, is overigens wel gering. De
getalsverhouding is anders en ik
denk dat de specifieke factor van
een vice-premier heel anders weegt
by een coalitie CDA-PvdA dan die
heeft gewogen in het tweede kabi-
net Lubbers."

- Is de PvdA wel klaar voor nieuwe
verkiezingen? De Schuivende Pa-
nelen-discussie is afgesloten met
een nietszeggende verklaring van
het partijbestuur. Veel fundamente-
le keuzen moeten nog steeds wor-

den gemaakt. Neem het heikele
punt van de koppeling tussen de
uitkeringen en de lonen.
Kombrink: „We zijn het erover eens
dat de mensen in de collectieve sec-
tor niet langer mogen achterblijven.
De doelstellingen zijn duidelijk. Er
moet een meer gelijkmatige inko-
mensontwikkeling komen en dat is
het beste mogelijk bij een voortge-
zet proces van loonmatiging. Een
meer gelijkmatige inkomensont-
wikkeling is ook goedmogelijk zon-
der dat er onder alle omstandighe-
den een honderd percent automati-
sche koppeling bestaat. Ik denk dat
we het in de richting van het SER-
advies moeten zoeken, een koppe-
ling met uitzondering-clausules.
Daarmee doen we dan een heel an-
dere keuze dan minister De Koning
in zijn nieuwe wetvoor een beleids-
matige koppeling."

Kiezers straks in rol van scheidsrechter

Lubbers voorkomt grote
schoonmaak binnen VVD

|van
"> onze parlementaire redactie

HMw Was een rare vertoning. Vol
Vy.egrip werd het advies van
w Joris Voorhoeve om

.mpoging van het nog geen
;tg tevoren gevallen kabinetVg^gen, ontvangen. Dezelfde
g6 °rhoeve die de vorige avond
Üev 1 °-uimbreed meer wilde toe-
v 0 etl. zou nu mogelijkheden
Lk. een 'reconstructie' van hetA^lr»et zien.

voelde Voorhoeve
Woensdagavond niets voor

fle te geven welke mogelijkhe-id J?.hy zag om de scherven weer
tt^/nen. Maar na veel duwen enerj.ken kwam het hoge woord
& .t wilde vrijwel het com-

-1 -n' " regeerakkoord 'actualise-
|t(e " inclusiefuiterst ingewikkel-
IrnjjPnderwerpen als euthanasie,
'b(5]leuheleid en het financiële
|fO3. Een volledige kabinets-

"natie dus en dat alles binnena Week of twee.

g^feen zag dat dat een onmo-
i .ij„J *e taak zou zijn. Er moest
! . jL?2eerachter zitten. De libera-

.ie °-er is bepaald geen groentje
IHj er in de vaderlandse politick,
1. est inzien dat hij overvroeg.

Uiteindelijk kwam de aap uit de
mouw. Ook de personele bezet-
ting van het kabinet moest aan
de orde komen. Daar ging de
hele crisis om.
Kernprobleem was immers een
interne strijd binnen de WD.
Nijpels en Smit-Kroes, de popu-
laire ministers van milieu en ver-
keer, hadden geweigerd Voor-
hoeves eisen uit te voeren. Hij
hoopte zich door het forceren
van een kabinetscrisis van deze
twee lastpakken te kunnen ont-
doen. En passant kon ook CDA-
ministerDeetman van onderwijs
geofferd worden.
Het was voorafduidelijk dat pre-
mier Lubbers daar niet aan mee
zou werken. Koningin Beatrix
zat echter in een lastig parket. De
veroorzaker van de kabinetscri-
sis, Joris Voorhoeve, zag een mo-
gelijkheid tot lijmen, terwijl
CDA-fractievoorzitter Bert de
Vries ook een klein gaatje had
opengelaten voor herstel van de
coalitie. De majesteit kon niet
veel anders dan een poging wa-
gen.
Dus werd premier Lubbers, de
demissionaire baas van het te lij-
men kabinet, woensdagavond

ten tweede male op paleis
Noordeinde ontboden. Tenslotte
moest hij ook voelenvoor eenre-
constructie van zijn kabinet. An-
derhalf uur lang spraken zij de
mogelijkheden door.

Twee redenen
De premier liet de koningin, netais CÖA-fractievoorzittër De
Vries, weten alleen iets te zien in
een lijmpoging, als Voorhoeve
vooraf inhoudelijke concessies
deed. En daar had Voorhoeve
noch bij dekoningin, noch in het
openbaar bereidheid toe ge-
toond. Een informateur moest
volgens hem kijken wat mogelijk
was.
Lubbers had uiteindelijk twee
redenen om zich te verzetten te-gen de lijmpoging. Voorhoevehad zich verkeken op de loyali-
teit die Lubbers heeft jegens
'zijn' ministers, of deze nu van
CDA of WD-huize zyn. Dat was
eerder gebleken in de paspoort-
affaire en de woningbouw-en-
quête. Het was Lubbers die zich
tot het uiterste heeft verzet tegen
het vertrek van Brokx, Van
Eekelen en Van der Linden.

Dat was dan ook de eerste reden
van Lubbers om niet akkoord te
gaan met een lijmpoging. Het ka-
binet was het zaterdag na veel
moeite eens geworden over het
milieuplan en hij voelde er dan
ook nietsvoor nu twee of drie le-
den van zijn kabinet te offeren
aan de interne WD-verdeeld-
heid. Al die jaren heeft Lubbers
zijn minister van Onderwijs de
hand boven het hoofd gehouden.
Dan kan niet worden verwacht
dat deze nu alsnog zou worden
opgeofferd.
Maar de tweede, misschien nog
wel belangrijker reden is dat de
premier en CDA-lijsttrekker er
niets voor voelt een interne
machtsstrijd in deWD op te los-

sen. Het is voor het CDA wel
prettig een verkiezingsstrijd te
moeten voeren tegen een gesple-
ten WD. Voorhoeve moet zijneigen problemen maar oplossen.
De premier zal hem daarniet bijbehulpzaam zijn.
Als Voorhoeve was geslaagd, zou
hij zich definitiefvan Nijpels en
Smit-Kroes hebben kunnen ont-
doen. Misschien had hij zelfs
meteen ook de afgebrande vice-
premier De Korte kunnen ver-
vangen. Maar Lubbers voor-
kwam, dat de WD-leider, over
de boeg van de koningin, zijn in-
terne problemen kon oplossen.
Begin september mogen de kie-
zers de scheidsrechtersrol op
zich nemen.

" RUUD LUBBERS
...loyaal jegens ministers... " JORIS VOORHOEVE

...eigen problemen oplos-
sen...
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" HANS KOMBRINK
het is duidelijk dat de VVD deze crisis in grote eensgezindheid heeft gewild.

Mogelijkheden
- Behalve over de koppeling zal er
nog wel meer interne strijd nodig
zijn om snel met een consistent ver-
kiezingsprogramma te komen. Er
zijn PvdA'ers die best de verkiezin-
gen in zouden willen met forse be-
lastingverhogingen ten behoeve
van het milieu, het onderwijs, de in-
frastructuur, ja, die zelfs voor las-
tenverzwaring pleiten om het finan-
cieringstekort terug te kunnen
brengen.

Kombrink: „Je kunt inderdaad ex-
tra belastinggeld innen om het fi-
nancieringstekort te lijf te gaan.
Mijn eigen standpunt is dat de col-
lectieve lastendruk niet verder moet
stijgen, omdat je jezelf dan tegen-
komt op het punt van de werkgele-
genheid. Zonder delastendruk te la-
ten stijgen, zijn zeer veel extra in-
vesteringen mogelijk in het milieu,
het onderwijs, de infrastructuur en
de maatschappelijke zorg. Inder-
daad onderscheiden we ons hier-
mee duidelijk van de WD. Onze
keus is niet om door te gaan met be-
lastingverlagingen."

Naar EG?
Premier Lubbers is, zo wordt uit
CDA-kring bericht, bereid om
nog een kabinetsperiode op die
positie vol te maken. Het alterna-
tief is een tijdelijk leiderschap
van de CDA-fractie in deKamer.
Om na enigetijd opvolgerte wor-
den van voorzitter Delors van de
Europese Commissie, het dage-
lijks bestuur van de EG.

Voor deWD-ministers is de toe-
komst onzekerder. Het lijkt on-
waarschijnlijk dat minister De
Korte (Economische Zaken) nog
in de actieve politiek terugkeert
na de verkiezingen. Nijpels
(VROM) en Smit-Kroes (Ver-
keer) vormen het grootste pro-
bleem. Voorhoeve wil wel van ze
af, maar hijkrijgt datwaarschijn-
lijkniet voor elkaar.
Korthals Altes (Justitie) zou nog
weleen keer minister willen zijn.
Lukt dat niet, dan trekt hij zich
ook uit de politiek terug. Bolken-
stein (Defensie) kan terug naar
de Kamer.

Onderministers
Bij de staatssecretarissen van
CDA en WD ligt de zaak een-
voudiger. De meesten van hen
kunnen in de kamerbankjes
plaatsnemen. Mogelijk trekt ook
deze of gene zich terug uit de
Haagse politiek. Te denken valt
dan vooral aan de CDA-dames

Korte-Van Hemel (Justitie) en
De Graaff-Nauta (Binnenlandse
Zaken). Een enkeling, De Graaf
(CDA) en Koning (WD), heeft al
aangegeven in elk geval in de
Tweede Kamer zitting te willen
nemen. CDA-staatssecretaris
Heerma (Volkshuisvesting)
wordt genoemd als mogelijk toe-
komstig CDA-fractieleider.

Het meest duister is nog de toe-
komst van WD-staatssecretaris
Evenhuis (Economische Zaken).
Onder de liberalen is er jegens
hem een anti-stemming ontstaan
die er wel eens toe zou kunnen
leiden dat hij afscheid moet ne-
men van het Haagse Binnenhof.

" MINISTER RUDING
...vertrek naar bankwezen...

Positie D66
Uit praktisch oogpunt is het voor
D66 nogal sneu dat de verkiezingen
vervroegd worden èn aansluiten op
de Europese. De bedelbrieven om
de campagne voor het Europese cir-
cus te financieren, zijn nog maar net
de deur uit. Omdat de Democraten
geen zetel hebben in het Europarle-
ment, ontvangen ze geen enkele
vergoeding voor de te maken kos-
ten. En nu moet opnieuw zon drie
ton worden opgehoest voor de na-
tionale machtsstrijd. Een gênante
vertoning, vindt men het in die
kring om opnieuw bij de leden de
hand op te moeten houden.

Alweer met vooruitziende blik vaar-
digde D66 nog vóór dinsdag een
oekaze uit om de produktie van fol-
ders en brochures over Europa te
staken. De vlugschriften worden nu
aangepast aan deactuele (nationale)
situatie.

Generatiewisseling na verkiezingen

Tal van ministers
komen, gaan of

wisselen van post

Vast staat dat minister De Ko-
ning (Sociale Zaken) niet terug-
keert in de actieve politiek. Hij
heeft er genoeg van na een car-
rière van twintigjaar alskamerlid
en minister. De bewindsman zou
nog wel enkele jaren in de Raad
van State zitting willen nemen.
Ook minister Ruding (Financiën)
verdwijnt. Hij keert terug naar
het bankwezen, waar hij zeven
jaar geleden ook vandaan kwam. !
De CDA-ministers Brinkman
(WVC) en Deetman (Onderwijs)
hebben beiden te kennen gege- !
ven niet op hun huidige post te
willen terugkeren.Brinkman en (
Deetman zijn wel bereid om in
een volgend kabinet op een an-
dere zetel te fungeren. Brinkman
,heeft een oogje laten vallen op
Financiën, Deetman op Binnen-
landse Zaken. Beiden zouden
ook in de Kamer zitting kunnen
nemen. Brinkman wordt dan ge-
noemd als toekomstig fractielie-
der van het CDA.

De toekomst van de CDA-minis-
ters Van Dijk (Binnenlandse Za-
ken), Braks (Landbouw) en Buk-
man (Ontwikkelingssamenwe-
king) ligt vrij open. Zy kunnen
alle drie op hunpost blijven, mits
de verkiezingsuitslag dat moge-
lijk maakt. De drie zouden ook
naar de TweedeKamer kunnen.
Blijft minister Van den Broek
(Buitenlandse Zaken), de geval-
len kroonprins van hetCDA? Hij
blijft het liefst op zijn post. Of dat
lukt is echter devraag. De kans is
groot dat als de bewindsman niet
in een volgend kabinet kan te-
rugkeren, hij tijdelijk de luwte

buiten de actieve politiek op-
zoekt.

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Talrijke bewindslieden zullen na de Twee-
de-Kamerverkiezingenvan september zeker, of zo goed als
zeker, niet meer terugkeren. Vooral binnen het CDA zal er
van een generatiewisseling sprake zijn." MINISTER DE KONING

...naarRaad van State...?

Euro-verkiezingen test-case nationale verhoudingen

VVD stelt zich op voor
’tiendaagse veldtocht’

DEN HAAG - Binnen de WD is de
nakende verkiezingsstrijd al omge-
doopt tot 'de tiendaagse veldtocht.
Ook de partij-apparaten van D66,
PvdA en CDA zetten zichkreunend
in beweging voor wat naar verwach-
ting een korte, maar heftige kracht-
meting gaat worden. De uitslag van
de Europese verkiezingen in juni
wordt gezien als test-case voor de
nationale verhoudingen.

Met vooruitziende blik blies D66 a.
vóór het fatale debat van dinsdag
het stof van de huishoudelijke
reglementen, om de noodprocedure
te bekijken. Want bij vervroegde
verkiezingen moeten alle democra-
tische spelregels voor het samen-
stellen van de kandidatenlijsten en
de vaststelling van het verkiezings-
program worden bekort en inge-
dikt. Dat bevrijdt de achterban van
de mogelijkheid om maandenlang
over de kandidatenlijsten te gaan

bakkeleien, grinnikt men tevreden
in sommige partyen.

De WD loopt op kop; daar is het
concept-verkiezingsprogram al ge-
schreven. Toch zien de liberalen
deze keer geen kans hun program te
laten bekrachtigen door een alge-
mene vergadering. De in oktober
geplande algemene vergadering
wordt nu in juni gehouden, maar
daar kunnen de leden zich alleen
uitspreken over de kandidatenlij-
sten. Twee mammoetbijeenkom-
sten vlak achter elkaar organiseren,
is de liberale apparatsjiki teveel van
het goede. D66 ziet zich waarschijn-
lijk genoopt de samenstelling van
de ranglijsten tot één, in plaats van
twee ronden te beperken.

Geen gebrek
De grote drie partijen kampen aller-
minst met geldgebrek en kunnen de
persen rustig door laten draaien. De
PvdA valt terug op een financiële
reserve die speciaal is bestemd voor
dit soort welkome'calamiteiten. Bij
de WD wordt gerekend op een
voordeeltje, nu de kiezer gespaard
blijft voor een slepende campagne.
De liberalen denken aan 7,5 ton vol-
doende te hebben, terwijl er anders
ruim één miljoen voor de stembus-
slag wordt uitgetrokken. Het CDA
maakt zich al helemaal geen zorgen.
'Een kind kan de was doen' , luidt
het laconieke commentaar van de
christendemocraten die het geld
voor de oorspronkelijk in mei ge-
plande verkiezingen alklaar had lig-
gen.
Alle partijen vinden het zinloos de
kiezer al tijdens de zomervakantie
onder stickers, brochures, folders
en affiches te bedelven.Dat gebeurt
pas eind augustus, als Nederland
massaal uit den vreemde is terugge-
keerd.

Rijtijdenwet
wordt méér
overtreden

DIDAM - Bestuurders van
vrachtwagens en autobussen
blijken de rijtydenwet in toene-
mende mate aan hun laars te lap-
pen ondanks een versoepeling
die vorig jaar ingevoerd is. In
1988 kregen 3744 chauffeurs een
rijverbod tegen 3409 in het jaar
daarvoor.
Plaatsvervangend inspecteur-ge-
neraal van het Verkeer, J. Luijks,
heeft dit gisteren bij de opening
van een vakbeurs voor het be-
roepsvervoer in Didam gezegd.
Luijks zei dat 1934 chauffeurs
betrapt zijn op het houden van
een rusttijd tussen twee ritten
van minder dan vijf uur. Vooral
in de sector bloemen-, groenten-
en fruitvervoer is het aantal over-
tredingen groot. Ruim zeven pro-
cent van de aangehouden chauf-
feurs kreeg een onmiddellijkrij-
verbod.
Onrustbarend vindt de rijksver-
keersinspectie de stijging van
het aantal keren dat met de ta-
chograaf geknoeid is. In 1988
was dat 2611 keer, 10 procent
meer dan in 1987.

Zaterdag 6 mei 19895
L_ limburgs dagblad

(ADVERTENTIE)

fSlecht ter been?")
I De Arola brengt u \overal heen.
i Door weer en wind, binnen en {
t buiten de bebouwde kom. Op i

volle tank 200 km! Max.
{ snelheid 40km/uur. Ook lever- {
J baar alsrolstoel- inrij wagen. .Vraag documentatie over
' dezefantastische twee-zitter. '{ (Uitsluitend voor gehandicapten.) {

j_VH_.IJENBERG bv!! Postbus 142, Pannuis 6,3905 AX Veenendaal, (
4 Tel. 08385-11251
I ook vestigingen in deRandstad.
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NEDERLAND
Brück Nederland, specialist op het gebied van pijpverbindingen ten
behoeve van de chemische en petrochemische industrie.
In verband met uitbreiding van onze activiteiten, zoeken wij op korte
termijn een

COMMERCIEEL
MEDEWERKER

Een functie voor iemand tussen 23 en 35 jaar, die binnen een klein team -zelfstandig kan werken, commerciële activiteiten kan uitvoeren en over
ruim inkasseringsvermogen beschikt.

Heeft u
commerciële ervaring,
uitstekende contaktuele eigenschappen,
technisch inzicht,
uitstekende kennis van de Duitse en Engelse taal,
middelbare opleiding,
enthousiasme en ambities,

dan verzoeken wij u te reageren.

Uw schriftelijke sollicitatie naar deze afwisselende baan kunt u, voorzien
van curriculum vitae, richten aan de directie van

Brück Nederland, postbus 23, 6100 AA Echt.
184252

In Huize St. Anna te Heel, Huize Op de Bies te Schimmert en ' *
Huize Maasveld te Maastricht, centra voor de zwakzinnigen-
zorg en deeluitmakende van de Stichting St. Anna, zijn de na-
volgende vacatures te vervullen:

verpleegkundigen 100% m/v
Taken:- het verrichten, onder verantwoordelijkheidvan het afde-

lingshoofd, van alle werkzaamheden die betrekking hebben
op het verzorgen, het begeleiden en het behandelen van de
bewoners.

Opleiding:- diplomaZ-verpleegkundige of HBO-V. .
Aard dienstverband:
onbepaalde tijd.

Tevens bestaat in elke instelling de mogelijkheid om - ter ver-
vanging van afwezigheid van vaste medewerkers binnen de
verplegingsdienst (bijv. ziekte) - te werken als:

tijdelijke kracht m/v
Vereisten:- diploma Z of HBO-V;
- diploma MDGO-AW, KV/JV/opm of andere relevante oplei-

ding alsmede ervaring in de zwakzinnigenzorg;- bereidheid om te werken in wisselende diensten voor korte
periode.

Nadere informatie omtrent bovenstaande vacatures kan inge-
wonnen worden bij de Heer L. Hintzen, Hoofd Verplegings-

" dienst Huize St. Anna (tel. 04747-1641), Mevrouw M. Schielen,
Hoofd Verplegingsdienst Huize Op de Bies (tel. 04404-1751)
en de Heer C. van Gestel, Hoofd Verplegingsdienst Huize
Maasveld (tel. 043-610400).

Voor alle vacante functies geldt dat de arbeidsvoorwaarden
konform de CAO voor het Ziekenhuiswezen van toepassing
zijn.

Schriftelijke sollicitaties onder duidelijke vermelding van de ge-
wenste standplaats binnen 10 dagen na verschijnen van dit
blad te richten aan de Dienst Personeel & Organisatie van on-
derstaande Stichting, Postbus 5001, 6097 ZG HEEL.

JU Stichting "St. Anna"
v OJ Centra voor Zwakzinnigenzorg n

Onze cliënt is een vennootschap, gevestigd in de regio Maastricht.
Het bedrijf heeft tot doel het verhandelen en behandelen van wijnen en
daaraan verwante artikelen.
Wijzoeken op korte termijn

HOOFD ADMINISTRATIE /
CHEF DE BUREAU
met managerskwaliteiten.
Taken en verantwoordelijkheden:

- verzorgen van de financiële administratie-- verzorgen van budgetten
- optimalisering van de administratieve organisatie en

automatisering alsmede het managementinformatiesysteem- voorbereiden van de jaarstukken

Profiel van de geschikte kandidaat:
- opleiding H.E.A.O. - be / S.P.D.- leeftijd ± 25-35 jaar- gedegen administratieve ervaring- goede leidinggevende en communicatieve vaardigheden- dynamiek, creativiteit en ambitie- interesse in de branche

Brieven onder nr. MA 002 Limburgs Dagblad,
Stationsstraat 27, 6221 BN Maastricht. 18t66

_

Fiiïiri
am meijs architektuur bv

- . architekten bna

is zowel regionaal als landelijkwerkzaam op het gebied van utiliteitsbouw,
hotels, theaters, renovatie en stadsvernieuwing, alsmede het ontwerpen van
interieurs.

Wegens uitbreiding van onze aktiviteiten vragen wij op korte termijn een:

architekt
Hij moet zelfstandig leiding kunnen geven bij het uitwerken van opdrachten
vanaf het beginstadium tot de oplevering, waarbij hij ook verantwoordelijk is
voor de bewaking van de financiële en organisatorische afspraken.

" Vereisen:

- bouwkundig ingenieur (TH) of gelijkwaardig nivo;- aantoonbare ervaring in een soortgelijke funktie;- leeftijd 32-38 jaar.

Tevens wordt gevraagd een

ervaren projektleider
die belast zal worden met de begeleiding van diverse grote en middelgrote
projekten.
Ruime ervaring in de praktijk van het bouwen en gedegen kennis van het
opstellen van bestekken alsmede de bouwadministratie is vereist.

Kennis en opleiding HTS-nivo
Leeftijd tot 35 jaar.

en een

kalkulator
projektvoorbereider
tof zijn taak behoort:

- het opstellen van elementenbegrotingen;
- het opstellen van investeringskostenbegrotingen;- het uitwerken van budgetten en het bijhouden van de

budgetbewakingsadministratie voor meerdere projekten;- het opstellen van bestekken.

Kennis en opleiding MTS/HTS-nivo.
Aantoonbare ervaring en het werken met een Personal Computer
MS/Dos is vereist.
Leeftijd ca. 30 jaar.

Sollicitaties te richten aan: . -
Direktie Am Meijs Architektuur bv
Van Hasseltkade 13, 6211 CC Maastricht. Tel.: 043-217531

184505

De Volkskredietbank is werkzaam in een dertigtal gemeenten in Midden- en
Zuid-Limburg.

Naast de normalekredietverlening aan particulieren is een belangrijke taak het
verstrekken van socialekredieten en het bieden van saneringshulpbij schulden.

Voor de hoofdvestiging in Heerlen wordt gezocht een

hoofd administratie (m/v)
38 uur per week.

Functie-informatie: -kennis en ervaring met
-geeft leiding aan de geautomatiseerde administratieve

medewerk(st)ers van de systemen;
administratie; - 9-oede communicatieve

-coördineert de werkzaamheden vaardigheden;
met betrekking tot de financiële " leeft|Jd vanaf 30 Jaar
administratie en de
incassowerkzaamheden; Een medisch en op defunctie gericht- stelt de begroting en de psychologisch onderzoek zullen deeljaarrekening samen; uitmaken van de selectieprocedure.- draagt zorg voor een tijdige
rapportage ten behoeve van de Afhankelijk van leeftijd, opleiding endirecteur en het bestuur; ervaring bedraagt het salaris- bij goed voldoen is de mogelijkheid maximaal ’ 4757,- per maand,
niet uitgesloten dat deze exclusief 8% vakantietoeslag,functionaris rje directeur zal
vervangen bij diens afwezigheid. Een hogere jnscha|ing jn de

FunctiPv_.rPist-.n- toekomst is niet geheel uitgesloten.Functievereisten. 0p he, personee| van de- financiële deskundigheid op Volkskredietbank zijn de
HBO-niveau; rechtspositieregelingen van de

-leidinggevende kwaliteiten; gemeente Heerlen van toepassing.

Sollicitaties binnen 14 dagen te zenden aan

I VOLKSKREDIETBANK
postbus 103
6400 AC Heerlen_ tel. 045-715247 „4249

[SI EEN BEROEP MET TOEKOMST-
Binnenkort starten wij met onze avondopleiding voor de """

■HÉ RIJKSERKENDE A.M.8.1. 88 EXAMENS
|m 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.

Vooropleiding: HAVO, VWO, MBO, HBO r
Voor meer informatie onderstaande coupon ongefrankeerd opsturen naar C.C.0.,
antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen of 045-717600.

I naam: dhr.mevr opl.:
adres: leeft.: ,
woonpl.: tel.: '141989 1

Randstad JÊÊÊk
heeft volop |
industrie
Produktiemedewerkers m/v
Bent u 18 jaarof ouder en heeft u iijiteresse in werk in 2-
of 3-ploegendienst? Dan kunt u meteen aan de slag als
oproepkracht. Eigen vervoer is een pre.
Informatie bij Petra Eleveld, tel. 045^45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.,

Operator m/v ,
U werkt in ploegendiensten wilt verantwoording dragen voor
de kwaliteit van de produktie. U heeft een LTS-opleiding op
BC-niveau en wilt ook op dit niveau werken.
Informatie bij Lillian Fijten. tel. 045-25 91 91.
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Medewerker bakkerij m/v
U bent van juni t/m oktober beschikbaar en wilt in
3-ploegendienst werken. U kunt worden ingezet op alle
plaatsen van het produktieproces.
Informatie bij Lillian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

techniek
Timmerlieden m/v
U heeft een LTS-opleiding Bouwtimmeren gevolgd en
ervaring in de houtbewerkingsbranche. U bent bereid om in 2
ploegen te werken en het maken van overuren vindt u geen
bezwaar.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 15 00,. Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

CO2-lassers m/v
Met enige jaren ervaring. U moet zelfstandig kunnen werken
en van tekening kunnen lezen. Bij voorkeur dient u ook
bekend te zijn met machinebankwerk. Het werk vindt plaats
in 2-ploegendienst.
Informatie bij Marlie Diederen, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

horeca
Serveerster m/v
U wilt werken in een druk bezochte lunchroom. U bent tussen
de 18 en 21 jaar en bent halve dagen beschikbaar. Ervaring
is niet noodzakelijk, handigheid wel.
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

detailhandel
Verkoper m/v
Voor een cadeaushop in hetcentrum van Heerlen. Je bent
niet ouder dan 19 jaar en wilt graag part-time werken. De
werktijden zijn in overleg. De voorkeur gaat uit naar
kandidaten zonder vakantieplannen.
Informatie bij Franci van Bladel of Eveline Lemmens,
tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

Natuurlijk zijn mannen èn vrouwen welkom.

-ir randstad uitzendbureau

r. s
WIN DfR VALK }

TOURS v
Wij vragen met spoed: .fj"te

TOERWAGEN-CHAUFFEURS &
GROEPSVERVOER-CHAUFFEURS ..

ra.
Standplaats: Heerlen/Landgraaf op full- of !^(
parttimebasis a'

Sollicitaties: telefonisch of schriftelijk: |j
Van der Valk Tours/v.h. Marsna Tours, ._
t.a.v. hr. Hollands he
tel. 043-642720 *.
Tussen de Bruggen, as
6231 CA Meerssen /„,18451' 01

Jen

_/______! __
_^_HPP__PpM-Wp«H B<

>_tf -___■.■.*-" L*l_M Witg___________________-_-___-M______M
De bestuurscommissie openbare scholen va^roi
gemeente Heerlen roept sollicitanten op voo^avervulling van de vacature: 'at
DIREKTEUR K
Openbare Basisschool Rennemig (rrvN
vacant per 01.08.1989.
De openbare basisschool Rennemig is gelegd \
een nieuwbouwwijk. Voor het nieuwe schoo. "
heeft de school recht op 3,75 formatieplaats^
Het streven is erop gericht de school geleideün
laten uitgroeien tot een volwaardige basissen'

-faVan de sollicitanten wordt verwacht, dat zijjoe
- een duidelijke visie hebben op het opentw

onderwijs, hierachter staan en met entrC
siasme aan de uitwerking vorm willen gevej»^- bereidzijn om door middelvan intensieve sarrt^werking vanuit een gezamenlijke verantwooCt
lijkheid voor het onderwijs aan de verdere "]
wikkeling van de school vorm te geven tesa|,*>.
met collega's en ouders;- beschikken over goede managementkwaliteit,
te weten kwaliteiten op het gebied van leicüf
geven, organisatie, beheer en administratie

Een medisch en een op de functie gericht psyc
logisch onderzoek kunnen deel uitmaken va*1
selektieprocedure.

Gegadigden worden uitgenodigd hun sollicitj
binnen 10 dagen te zenden aan de secretaris!
de bestuurscommissie openbare basisscho1
Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen.

Mondelinge en schriftelijke informatie over de W s,
tic en de school is verkrijgbaar bij dhr. J. Dohf
hoofd afdeling onderwijs van de dienst wel' j
gemeente Heerlen, tel.: 045-764536.

jmmmmummmmmmmmmmmmi\
, I

sterpolis schadeverzekeringen iseen Sterpolis Schadeverzekeringen zoektvoor haarregionaal werkendeonderlinge ver- r .. _________ i' i_i ___■
zekeraar zonder winstoogmerk, zij nieuw te vestigen regiokantoor in Heerlen op korte
heeft regiokantoren in: Doetinchem, termÜn een"Ede,Tiel,Wamsveld,Winterswijk.Het ' ■■■ij" w_ii.

hoofdkantoor is in Arnhem gevestigd.
Sterpolis Schadeverzekeringen is I■_ I __% _T__ __^ __>^_"V__^ I I W^\ #_______! i\ M\
'direct writer'en alszodanig een l\| L__f I— f I ■— I |_( f |W| ’l# 1
dynamische administratieveorgani- I __ I mmm I ___■ I ■ I I Tl/ W E
satiewaar 70 personen werkzaam " 'zijn.

Deze inspecteur zal verantwoordelijk zijn voor de dage-
lijkse gang van zaken in- en om hetregiokantoor Heerlen
en zal in nauwe samenspraak met het hoofdkantoor in
Arnhem Sterpolis in Limburg vertegenwoordigen.

Kandidaten dienen een opleiding te hebben genoten op
HAVO of MEEAO niveau en minimaal te beschikken over
het assurantie-diploma B. Aantoonbare ervaring in de
assurantie-branche is gewenst.
De kandidaat heeft de leeftijd van 25 tot 35 jaar.

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met
defunctie.

INFORMATRICE
(20 UUR PER WEEK)
Dezetnformatrice zai zelfstandig opereren vanuit het
regiokantoor Heerten en zal de inspecteur ondersten-

Kandidaten dienen te beschikken over een HAVO/
MAVO diploma en het assurantie-diploma Bof zijn stu-
derend daarvoor. Dekandidaat heeft de leeftijd van
20 tot 30 jaar. P_^| É^_^
De arbeidsvoorwaarden zijn inovereenstemming met
.de functie. Il
Voorbeide functies wordt de standplaats Heenert.
Medio juli dienen dekandidaten beschikbaar te zijn.

Uw schriftelijke sollicitatie dient u te richten aan
Sterpolis Schadeverzekeringen t.a.v. Dhr. H.J. Knoef,
Roermondsplein 20, 6811 JN Arnhem.

sterpolis
Sterpolis Schadeverzekeringen
Roermondsplein 20 ■ ■ ■ ■
?jj_oNnrs_._.5_._. schadeverzekeringen

. a^



Vliegtuigbouwer
wil verlenging
van Fokker-50

FHIPHOL - Fokker wil op korte
nfj^.n zijn vliegtuigprogramma
r Dreiden met een verlengde versier 1de Fokker-50. Dat zegt Fokker
HCraft-directeur J. Zaaijer, die bij
f Amsterdamse vliegtuigbouwer
Cast is met het Fokker-50-pro-
C^rnrna. „De plannen liggen op deF*entafel, het wachten is op op-rechten", aldus Zaaijer.

[h n°g levert Fokker twee typen, Stuigen: de Fokker-50 als turbo-
j.°Pieten de Fokker-100 als straal-

voor de korte afstand. De
ia ste is geschikt voor maximaal 56

ssagjerS) de ander biedt plaats
F*j Plusminus honderd passagiers.

de Nederlandse vliegtuig-
JenWe^ 1S er ecnter behoefte aan
K» vüegtuig dat meer passagiers
f"1 vervoeren dan de Fokker-50,§2% kleiner is dan de Fokker-100.
f Zaayer: ..We hebben nog geen
P*Huten genomen over de capaci-
fo _Van l verlengcle vliegtuig,
he over ne* aanf-al nieters waar-
\r* de huidige Fokker-50 moetGa _ien verlenSd-"
| atrktonderzoek heeft uitgewezen
l er belangstelling is voor een ver-
fde Fokker-50. Hoe groot die be-
w>stelling is wil Fokker niet zeg-

Winst Alanheri
1,3 miljoen

q-^JLO - De producent van dier-
£<. ers Alanheri in Venlo zette hetjj^esvan 1987 (686.000 gulden) inJ afgelopen jaar om in een winst
J? 1,3 miljoen. De omzet steeg
?t- De directie rekent erop dat
* 1989 winstgevend zal zijn.

beurs-overzicht
Vriendelijk

- De Amster-. l^se effectenbeurs toonde zich
5 1stèren vriendelijk gestemd., Oewel de affaire met een aande-

van f660 miljoen be-
j* r̂kt bleef op deze dag, die zat

tussen Hemelvaarts-*B en het weekeinde, kwamen
Aardige winsten uit de bus.

v
e opmerkelijkste winnaars van

waren te vinden in de ml-
l Nationale sector, die in zijn ge-
>.eel flink aantrok. Zo noteerde

ex-dividend f 136,40,
..t in feite neerkomt op een
f'^st van f5. Hoogovens sloot
370 hoger op f 106,50 en DSM,
Ile eerder in de week op de fraaie
kwartaalcijfers al zo fors aantrok,
v^acht het tot f 133,50, een winst
«?n f3,90. Koninklijke Olie no-
£erde f 1,90 hoger op f 137,70,y^U was f 1,10 beter op f4B en
C°r Akzo werd f 1,70 meer be-
-7fld op f 151. Philips won f0,60°& f36,70.

Lokaal
-_■_ .e lokale sector zakte HAL

een tientje tot f 1610, ter-jjj" ditaandeel werd verhandeld
/flusief het dividend van 20
e. var. Sanders Behang was
\, er*eens gevraagd en ging f6
strder omhoog naar f 109. Norit
r^g f 30 in prijs tot f 790. Holec,
»

e de jaarvergadering heeft uit-
f j^eld, stond onveranderd op
s u- Andere stijgers in de lokale
y^tor waren onder meer NKF,
rjf^G-, Ahrend, Econosto en'
r°wn van Gelder.

Q^ opttebeurs was vast gestemd.
f Mies op de EOE-aandelen wa-
fi_ met 12-000 contracten favo-
g: '"" De meeste belangstelling
l**_ uit naar koopopties. Ver-

rj °Popties werden verkocht. In
k aandelensecetor bestond veel

langstelling voor opties Hoog-
k'fns, Unilever, KLM, Philips,
rj^inklijke Olie, VOC en DSM.
d 0 .°-e belangstelling voor gou-

was opmerkelijk.

Negatief
Directeur Schaap van BFI Neder-
land is niet bang dat het justitiële
onderzoek negatief voor Zegwaard
zal uitpakken: „Dat we bereid wa-
ren het bedrijf te kopen, bewijst dat
wij vertrouwen hebben", aldus
Schaap.
De overname is tot stand gekomen
op initiatief van Wim Zegwaard.
Hoewel deze tot nu toe geen klanten
is kwijtgeraakt, vreesde hij dat zijn
bedrijf op den duur aan het onder-,
zoek te gronde zou gaan: „En het
heeft geen zin straks met een ge-
wonnen zaak te zitten, terwijl je be-
drijffailliet is". Zegwaard houdt vol
dat het justiële onderzoek in feite
niets voorstelt: „Het is de pers die
mij van allerlei beschuldigt".
Het interne onderzoek dat Zeg-
waard onlangs aankondigde is in-
middels afgeblazen, aldus directeur
Zegwaard. „Dat onderzoek was be-
doeld om het overheidsonderzoek
te bespoedigen, maar Justitie en
Vrom nebben laten weten geen be-
hoefte te hebben aan zon onder-
zoek. De overheid wilde ons ook
geen stukken teruggeven ten be-
hoeve van ons onderzoek," aldus;
Zegwaard.

" Ook gisteren werd er op straat druk gehandeld, zoals
hier in Amsterdam. Evenals op koninginnedag werd er op
bevrijdingsdag 'vrijmarkt' gehouden, waarvan hier een
beeld.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.„. s.k.
AEGON 100,00 101,60
Ahold 106,60 106,50
Akzo 149,30 151,00
A.B.N. 42,20 43,20
Alrenta 160,80 161,00
Amev 48,50 49,30
Amro-Bank 77,50 78,00
Bols 141,50 142,50
Borsumij W. 147,30 148,00
Buhrm.Tet. 71,30 72,20
C.S.M.eert. 65,20 65,70
Dordtsche P. 252,00 252,00
DSM 129,60 133,50
Elsevier 69,40 69,80
Fokker eert. 42,20 42,00
Gist-Broc. c. 35,20 d 35,40
Heineken 115,20 116,00
Hoogovens 100,80 106,50
Hunter Dougl. 105,50 d 105,40
Int.Müller 95,00 96,00
KBB eert. 79,50 79,70
KLM 46,90 48,00
Kon.Ned.Pap. 58,40 60,40
Kon. Olie 135,80 137,70
Nat. Nederl. 62,70 63,00
idem div'B9 60,80 61,30
N.M.B. 227,50 231,50
NedUoyd Gr. 412,00 411,00
Nijv. Cate 99,00 99,80
Océ-v.d.Gr. 306,00 314,00
Pakhoed Hold. 142,50 144,00Philips 36,10 36,70
Robeco 104,20 105,30
Rodamco 164,00 164,20
Rolineo 102,30 103,40
Rorento 61,70 61,60
Stork VMF 36,40 36,80
Unilever 134,50 136,40d
Ver.Bezit VNU 101,70 103 50
VOC " 49,30 50,40
Wessanen 79,80 79,70
Wolt Kluwer 174,70 175,00d
Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
12% NL 86-96 124,60 124,6012%NL 81-91 107,90 107,90
12V2 NL 81-91 106,70 106,70
12 NL 81-91 106,40 106,40
ll3/4 NL 81-91 105,50 105,50
IP/2 NL 80-90 103,85 103,85
lIV2NL 81-91 106,05 106,05
ll'/_ NL 81-92 106,60 106,60
lIV2NL 82-92 106,90 106,90
11'ANL 81-96 110,70 110,70
II'ANL 82-92 107,00 107,00
11 NL 82-92 105,90 105,90
103/! NL 80-95 106,60 106,60
103. NLBI-91 104,30 104,30
IOV2 NL 80-00 116,60 116,60
10_NL 82-92 105,90 105,90
lOV2 NL 82-89 100,95 100,95
10/4 NL 80-90 102,65 102,65
101/. NL 86-96 113,40 113,30
ÏO'A NL 82-92 104,60 104,60
10.NL 87-97 115,00 115,00
10 NL 80-90 101,80 101,80
10 NL 82-92 104,80 104,80
10 NL 82-89-1 100,20 100,20
10 NL 82-89-2 101,30 101,30
9/2 NL 80-95 104,10 104,00
9/2 NL 83-90 101.45 101,45
9_ NL 86-93 105,35 105,35
9/4 NL 79-89 101,15 101,15
9NL 79-94 102,70 102,70
9NL 83-93 . 103,80 103,80
8% NL 79-94 102,60 102,60
8 ,NL 79-89 100,65 100,65
83/4 NL 84-94 104,30 104,30
BV2 NL 79-89 100,00
8_ NL 83-94 103,00 103,10
8 _ NLB4-94-1 103,10 103,20
8 _ NLB4-94-2 107,80 107,90

8 _ NLB4-91-1 101,60 101,60
BV2 NLB4-91-2 101,25 101,40
8.NL84.1-3 101,35 101,45
8 _NLB7-95 104,70 104,80
BV. NL 77-92 101,90 101.90
B'/. NL 77-93 102,00 102,00
BV4 NL 83-93 101,70 101,70
BV4 NL 84-94 102,80 102,80
B/4 NL 85-95 103,55 103,65
BNL 83-93 101.80 101,80
BNL 85-95 102,70 102,80
73/4 NL 77-97 102,00 102,00
7 3/4 NL 77-92 100,90 100,90
7 3A NL 82-93 101,10 101,10
7% NL 85-00 102,65 102.65
V/i NL 78-93 100,60 100,60
V/2 NLB3-90-1 100,25 100,25
Vh NLB3-90-2 100,40 100,40
7'_ NL 84-00 101,35 101,35
V/i NL 85-95 101,00 101,10
7V.NLBS-2 95 101,05 101,15
V/2 NL 86-93 100,75 100,75
7NL 66-91 100,20 100,20
7NL 66-92 100,20 100,20
7NL 69-94 100,00 100,00
7 NL 85-92/96 99,30 99,40
7NL87p93 99,75 99,85
7NL 89-99 98,50 98,50
7NL 89-99-3 98,50 98,50
63A NLI-2 85-95 98,35 98,45
mNL 86-96 98,30 98,40
63/4 NL 88-98 97,00 97,05
6% NL 89-99 96,95 97,00
6 _ NL6B-93-1 98,80 98,70
6V2 NL6B-93-2 98,70 98,70
6'A NL 68-94 98,50 98,40
6V2 NL 86-96 96,80 96,90
6V2 NL 87-94 97,45 97,55
6_ NL 88-96 96,50 96,60
6V2 NL 88-98 95,65 95,70
6/2 NL 89-99 95,25 95,25
6NL 87 95,15 95,15
6/4 NL 66-91 99,10 99,10
6V4 NL 67-92 98,10 98,10
6 .NLB6-92/6 96,20 96,30
6/4 NL 86/96 95,30 95,40
6/4 NLB6p95 96,20 96,25
6V4 NLB7-3p95 96,10 96,20
61/4NLB7-1/95 95,90 95,90
61/4NLB7-2.95 95,80 95,75
6'/iNLBB-94 96,70 96.70
63/4 NL 78-98 98,00 98,00
6'/4NLBB-98 95,15 95,25
6NL 67-92 98,15 98,15
6NL 87-94 95,45 95,50
6NL 88-94 95,50 95,55
6NL88-95 94,70 94,70
6NLBB-96 93,90 94,00
53/4 NL6S-90-1 99,00 99,00
53/4 NL6S-90-2 98,80 98,80
s'/4NL64-89-l " 99,50 99,50
SV. NL64-89-2 99,00 99,00
SNL 64-94 97,90 97,90
4/2 NL 60-90 99,00 99,00
4/2NL 63-93 96.70 96,70
4'A NL 60-90 98,00 98,00
4'A NL 61-91 97,60 97,60
4/4 NL63-93-1 96,50 96,50
4'A NL63-93-2 96,50 96,50
4 NL 62-92 98,30 98,30
33/4 NL 53-93 96,20 96,20
3'A NL 848-98 95,50 95,50
3'A NL 50-90 98,30 98,30
3/4 NL 54-94 94,00 94,00
3. NL 55-95 93,80 93,80

Converteerbare obligaties
5ABN 85-95 102,70 102,80
8 Asd.R.B4-92 100,50 100,70
B/4 A.1.R.85 108,00 108,00
6V2Bobel 86a 86,00 87,00
6'/4Bührm.73 260,00
6/4Cham 86 85,30 85,30
5 Enraf-N.86 97,00 97,00
7 HCSfTechn. 126,50 123,50

6Hoogov. 85 146,00 151,00
B'/2HolecBs 108,80b 109,50
sHoop Co 87 90,00 90,00
83/4KNSM 75 200,00
73/4 Nutr.72 375,00 375,00
6 _ Nijv.Bs 148,00 146,00
6_R01.67 98,70 98,70
14SHV81 151,00 151.00
83A Stevin76 103,00 103,00
BV2 Volker7B 104,00 103,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 46,00 46,50
ACF-Holding 54,50 55,50
Ahrend Gr. c 300,00 d 304,50
Alg.Bank.Ned 41,60 42,70
Asd Opt.Tr. 24,40 24,30
Asd Rubber 8,30 8,20
Ant. Verff 340,00
Atag Holde 90,00 91,50
Aut.lnd.R'dam 71,00 71,00
BAM-Holding 391,00 393,00
Batenburg 99,00 94,20
Beers 127,50 129,00
Begemann 113,00 115,70
Belindo 375,00 375,00
Berkels P. 6,55 6.60
Blyd.-Will. 23,30 23,50
Boer De, Kon. 428,00 427,00
de Boer Winkelbedr. 64,20 63,30 d
Boskalis W. 15,30 16,20
Boskalis pr 12,00 12,20
Braat Bouw 1000,00 1000,00
Burgman-H. 3050,00b3000,00
Calvé-Delft c 883,00 910,00
Calvéprefc 5000,00 5100,00
Center Parcs 79,00 78,90
Centr.Suiker 64,30 65,20
Chamotte Unie 12,70 12,70
Chamotte div.B9< 12,20 12,20
Cindu-Key 111,00 111,00
Claimindo 363,00 363,00
Cred.LßN 82,00 82,30
Crown v.G.c 110,00 113,00
Desseaux » 212,00 214,00
Dordtsche pr. 249,00 249,00
Dorp-Groep 52,50 52,60
Econosto 238,50 245,00b
EMBA 134,50 134,50
Enraf-N.c. 49,00 47,90
Eriks hold. 371,00 373,00
Frans Maas c. 70,50 70,00
Furness 128,00 128,50
Gamma Holding 79,00 80.00
Gamma pref 6,10 6,20
Getronics 26,50 27,00
Geveke 41,20 41,80
Giessen-de N. 245,00 248,00
Goudsmit Ed. 262,00 260,00
Grasso'sKon. 90,00 90,50
Grolsch 122,30 123,80
GTI-Holding 183,00 184,00
Hagemeyer 89,00 90,00
H.B.G. 210,00 213,00
HCS Techn 17,20 16,80
Hein Hold 98,00 98,50
Hoek's Mach. 189,00 190,00
Holdoh Hout 769,00 768,00
Holec 30,00 30,00
HAL. Tr. b 1600,00 1610,00d
Holl.Am.Line 1605,00 1605,00d
Heineken Hld 98,00 98,50
Holl.Sea S. 1,53 1,53
HoU. Kloos 400,00 425,00
Hoop en Co 13,50 13,50
Hunter D.pr. 6,80 d 6,50
ICA Holding 18,80 18,80
IGB Holding 57,30 57,80
IHC Caland 29,20 29,90
Industr. My 190,50 192,50
Ing.Bur.Kondor 560,00 562,00
Kas-Ass. 40,50 42,50
"Kempen Holding 15,00 15,00
Kiene's Suik. 1297,00 1287,00
KBB 80,00 79,80

Kon.Sphinx 104,70 103,50
Koppelpoort H. 278,00 278,00
Krasnapolsky 162,50 163.50
Landré & Gl. 56,80 57,00
Macintosh 52,80 53,00
Maxwell Petr. 670,00 680,00
Medicopharma 78,00 79,70
Melia Int. 7,30 7,30
MHV Amsterdam 24,00 24,00
Moeara Enim 1170,00 1175,00
M.Enim 08-cert 15100,00 15100,00
MoolenenCo 31,20 31.60
Mulder Bosk. 49,80 50,00
Multihouse 11,20 11,30
Mynbouwk. W. 456.00 457,00
Naeff 225,00
NAGRON 49,00 49,00
NIB 543,00 543,00
NBM-Amstelland 19.30 19.50
NEDAP 304.50 304,50
NKF Hold.cert. 349,00 354,90
Ned.Part.Mü 39,00 39,20
Ned.Springst. 9750,00 9750,00
Norit 760,00 790,00
Nutricia 243,00 242,50
Nijverdal
Omnium Europe 17,70 17,70
Orcoßankc. 81,60 81,20
OTRA 646,00 655,00
Palthe 137,00 137,00
Polynorm 98,40 98,60
Porcel. Fles 136,00 136,00
Ravast 58,30 57,80
Reesink 67,00 66,70
Riva 53,50 54,30
Riva (eert.) 53,00 53,30
Samas Groep 71,50 73,00
Sanders Beh. 103,00 109,001'
Sarakreek 30,50 d 30,50
Schuitema 1600,00 1530,00a
Schuttersv. 125,80 126,90
Smit Intern. 38,50 39,50
St.Bankiers c. 27,90 28,00
Stad Rotterdam 148,50 148,50
TelegraafDe 486,00 e 495,00
Text.Twenthe 250,00 252,00
Tulip Comp. 64,80 65,30
Tw.Kabel Hold 159,00 162,00
Übbink 108,00 112,50
Union Fiets. 16,50 16,50
Ver.Glasfabr. 288,00 289,00
Verto 76,70 76,70
Volker Stev. 66,50 67,00
Volmae Softw. 66,50 66,20
Vredestein 18,20 18,30
VRG-Groep 64,70 67,20
Wegener Tyl 215,00 213,50
West Invest 30,30 30,00
Wolters Kluwer 174,70 175,00d
Wyers 52,00 52,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f 36,90 37,10
ABN Aand.f. 71,50 71,20
ABN Beleg.f 54,00 54,50
ALBEFO 52,30 52,30
Aldollar BF $ 20_90 20,90
Alg.Fondsenb. 230,00 230,00
AllianceFd 11,00 11,00
Amba 44,10 44,40
Amenca Fund 295,00 296,00
Amro A.in F. 92,20 92,20
Amro Neth.F. 72,00 72,80
Amro Eur.F. 69,80 69,50
Amvabel 98,00 98,00
AsianTigersFd 61,10 62,30
BemcoAustr. 60,50 61,00
Berendaal 108,00 108,00
Bever Belegg. 26,00 26,00
BOGAMIJ 111,00 112,00
Buizerdlaan 40,80 41,00
Delta Uoyd 39,70 40,00
DP Am. Gr.F. 24,00 24,00
Dp Energy.Res. 34,10 34,10
Eng-H0i1.8.T.1 10,60 10,60

EMFrentefonds 71,70 71,80
Eurinvestü) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 5,90 5,90
EurGrFund 56,30 56,30
Hend Eur.Gr.F. 184,90 185.00
Henderson Spirit 74,50 75,00
Holland Fund 68,50 70,00
Holl.Obl.Fonds 121,40 121.40
HolLPac.F. 110,50 111.20
Interbonds 563,00 563,00
Intereff.soo 38,30 38,601'
IntereffWarr. 293,20 293,80
JapanFund 48,90 49,00
MX Int.Vent. 62,80 63,00
Nal.Res.Fund 1410,00 1415.00
NMB Dutch Fund 35,80 36.20
NMB Obhg.F. 36,40 36,40
NMB Rente F. 102,40 102,40
NMB Vast Goed 39,30 39.40
Obam, Belegg. 203,50 204,00
OAMF Rentef. 14,90 14.90
Orcur.Ned.p. 49,10 49,00
Pac.Prop.Sec.f 51.25 51,30
Rabo Obl.inv.f 75,20 75,20
Rabo Obl.div.f. 50,30 50,20
Rentalen. Bel. 1351,70 1352,60
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rolineo cum.p 105,00 106,00b
Sc-Tech 18,00 18.00
Technology F. 16,60 16,60
Tokyo Pac. H. 267,50 267,50
Trans Eur.F. 73,30 73,70
Transpac.F. 580,00 580,00
Uni-Invest 117,00 117,50
Unico Inv.F. 82,40 82,70
Unifonds 27,90 28,30
VastNed 118,00 118,10
Venture F.N. 42,00 41,50
VIB NV 85,10 85,10
WBO Int. 76,70 76,90
Wereldhave NV 204,50 204,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,00 32,50
Amer. Brands 68,00 d 66,20
Amer. Expres 32,20 31,80
Am.Tel.& Tel. 34,25 34,25
Ameritech 56,50 55,30
Amprovest Cap. 118.00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 29,10 29,20
AU.Richf. 91,40 91,20
BAT Industr. 5,45 5,30
Bell Atlantic 82,80 81,10
BeUCanEnterpr 36,80 37,00
Bell Res.Adlr 1,07 1,04
Bell South 46,10 45,60
BET Public 2,55
Bethl. Steel 22,50 22,50
Boeing Comp. 79,00 76,80
Chevron Corp. 53,75
Chrysler 23,70 23,80
Citicorp. 30,00 29,60
Colgate-Palm. 49,80 50,00
Comm. Edison 33,75 34,00
Comp.Gen.El. 416,00 416,00
Control Data 19,60 19,60
Dai-Ichi Yen 3340,00
Dow Chemical 94,50 94,20
Du Pont 109,25 108,50
Eastman Kodak 43,75 43,00
Elders IXL 3,50
Euroaet.Zw.fr. 250,00 250,00
Exxon Corp. 42,50 42,30
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 24,55
Ford Motor 47.00 46,80
Gen. Electric 48.60 48,25
Gen. Motors 40,80 39,75
Gillette 39,50 39,00
Goodyear 51,50
Grace & Co. 32,00
Honeywell 75,75 74,75
Int.Bus.Mach. 112,25 lll.OOd
Intern.Flavor , 53,60

Intern. Paper 49,85 49,90
ITT Corp. 58,50 59,00
Litton Ind. 81,30 79,00
Lockheed 46,10 46,50
Minnesota Mining 72,00 72,00
Mobil Oil 49,70 50,30
News Corp Auss 12,40 12,30
Nynex 74,00 71,60
Occ.Petr.Corp 26,70 27,00
Pac. Telesis 38,20 38,10
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 49,70 49,75
Phihp Morris C. 124,75 128,00
Phill. Petr. 23.50 23,20
Polaroid 38,60 38,80
Privatb Dkr 288,10 288.00
Quaker Oats 54,50 54,50
RJR Nabisco 85,00
St.Gobin Ffr 593,00 595,00
Saralee 51,00 51,00
Schlumberger 39.00 39,00
Sears Roebuck 45,50 45,60
Sony(yen)
Southw. Bell 47,80 48,00
Suzuki (yen) 926,00 926,00
Tandy Corp. 44,50 43,00
Texaeo 53,50 d 53,10
Texas Instr. 40,20 40,30
TIP Eur. 1,98 1,93
ToshibaCorp. 1260.00 1250,00
Union Carbide 31,00
Union Pacific 70,50 70,50
Unisys 25,30 25,30
USX Corp 34,60 34,10
US West 65,00 64,30
Warner Lamb. 87,80
Westinghouse 57,50 57,10
Woolworth 51,30 50,50
Xerox Corp. 66,30 65,25

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 53,00 53,00
Am. Home Prod. 187,00
ATT Nedam 72,00 72,50
ASARCO Ine. 55,50
AU. Richf. 197,00 197,20
Boeing Corp. 166,00 163,00
Can. Pacific 38,00 37,50
Chevron Corp. 111,50
Chrysler 49,90 49,50
Citicorp. 63,00 62,00
Colgate-Palm. 104,00 106,50
Control Data 37,50 37,50
Dow Chemical 199,00 198,50
Eastman Kodak 96,50 91,00
Exxon Corp. 88,00 88,00
Fluor Corp. 49,00
Gen. Electric 102,00 ,101,50
"Gen. Motors 175,00 174,00
Gillette 82,50 81,50
Goodyear 107,50 105,00
Inco 62,00 61,00
1.8.M. 232,50 230,00
Int. Flavors 108,00
ITT Corp. 121,20 123,00
Kroger 22,00 22,00
Lockheed 97,00 98,00
Merck __ Co. 140,00 140,00
Minn. Min. 152,00 152,00
Pepsi Co. 103,00 103,00
Philip Morris C. 263,00 266,00
Phill. Petr. 48,50 47,50
Polaroid 74,00 74,50
Procter &G. 195,00 204,00
Quaker Oats 109,00 107,00
Schlumberger 82,00
Sears Roebuck 94,20 94,50
Shell Canada 78,00 77,50
Tandy Corp. 92,00 90,00
Texas Instr. 83,80 83,80
Union Pacific 148,00 150,00
Unisys Corp 51,00 53,50
USX Corp 71,50 71,00
Varity Corp 4,20
Westinghouse 123,20 123,00

Woolworth 109,50 107,00
Xerox Corp. 135,00 135,00

Warrants
Akzo 38,80 40,00
AMRO warr. 1,60 1,75
Bogamü 5,70 5,60
Falcons Sec. 18,20 18,50
Honda motor co. 2200,00 2240 00
KLM. 85-92 148,50 157,00Philips 85-89 7,50 7,60
St.Bankiers a 1,00 LO5St.Bankiers b 2,90 2,85

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

Aegon warr 12,40 12,40
10 _ ABN 87 98,25 98,25
13Amev 85 97,40 97,40
13Amev 85 94,75 94,75
10AmevBs 100,90 100,90
11Amev 86 96,50 96,50
14'/4AmroB7 97,25 -97,25
13Amro-BankB2 100,50 100,50
10/2 Amro 86 97,75 97,75
10 Amro 87 96,40 96,40
5. Amro 86 99.00 99.00
Amro Bankwr 21.00 22,00
Amro zw 86 67,45 67,55
9 BMHecu 85-92 98,75 99,50
7 BMH87 - 95,00 95,00
10VaEEG-ecu 84 100,40 100,40
93/4EIB-ecu 85 101,50 101,50
12' _ HIAirl.F 91,50 91,50
12 NIBIB) 85-90 101,50 101,50
ll.il.GU 83 101.50 101,50
10 NGU 83 99,50 99,50
2/4 NMB 86 83,20 83,50
NMB warrants 65.65 68,00
83A Phil. 86 94,75 94,75
63/4 Phil.B3 94,75 94,75
11 Rabo 83 101.00 101.00
9Rabo 85 102,00 102,00
7Rabo 84 104,50 104,50
12'/, Unil. 99,00 99,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 6,00 6,00
Bredere eert. 4,00 4,00
11Bredero 1,50 3,00

Breev. aand. 11,00 11,00
Breev. eert. 10,50 10,50
LTV Corp. 2,10 2,10
Rademakers 27,00 27,00
RSV. eert 1,40 1,40
V/a RSV 69 92,00 92,00a
Certificaten buitenland
Deutsche B. 552,00 555,00
Dresdner B. 326,00 324,00a
Hitachi (500) 1400.00 1400.00
Hoechst 300,00 300.00
Mits.El.(s_) 700,00 700,00
Nestlé 7480,00 7500,00
Siemens 531,00 531,00

Buitenlandse obligaties
8 . EEGB4II) 102,60 102,60
3 . EngWarL 36.90 36,90
5 . EIB 65 99,00 99,00

Parallelmarkt
Alanheri 20,00 20,00
Berghuizer 72,00 f 72,00
Besouw Van c. 50,50 50,30
CB Oblig.F.l 99,40
CB Obhg.F.2 99,40
CB Oblig.F.3 99,60
De Drie Electr. 28,00 f 27,80

| Dico Intern. 118,50 119£B

DOCdata 35,80 36,00
Geld.Pap.c. 101,00 100,00
Gouda Vuurv c 87.00 89,00
Groenendijk 34,70 34,60
Grontmij c. 153,50 152,00
Hes Beheer 289,00 289,00
Highl.Devel. 12,00 b
Homburg eert 4,90 f 4,90 e
Infotheek Gr 30,70 31.00
Interview Eur. 7,60 7,90
tav. Mij Ned. 58,10 58,00
KLM Kleding 33,70 33,80
Kuehne+Heitz 33,20 33,20
LCI Comp.Gr. 41,00 41,30
Melle 260,20 260,20
Nedschroef 101,00 108,00 b
Neways Elee. 10,70 11,00
NOG Bel.fonds 29,80
Pie Med. 11,90 11,90
Poolgarant 10,20 10,25
Simac Tech. 15,50 17,00
Text Lite 7,30 7,20
Verkade Kon. 250,00 248,50
Weweler 98,00 99,70

a laten g=bieden+ei-di».
b bieden h=laten+ ei-di».
c ex-claim k=gedaan+h
d- ex-dividend I gedaan-tg
e=gedaans bieden »k=slotkoers vorige dag
I=gedaan+laten sk-slotkoers gistere*

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

aegn c jul 100,00 387 2,90 3,70
akzo c jul 150,00 342 5,50 6,60
dsm c jul 125,00 329 8,00 11,00
dsm c jul 130,00 594 5,00 7,50
dsm c jul 135,00 311 3,00 4,70
dsm c okt 125,00 242 10,00 13,00
coc c mei 280,00 834 13,00 17.30
coc c mei 285,00 385 8,50 a 12,20
coc c mei 290,00 974 5,50 9,00
coc c mei 295,00 969 3,10 5,00
coc c mei 300,00 1615 1,80 2,80
coc c jun 295.00 274 6,00 8.30
coc c jun 300,00 727 4,10 6.00
coc c jun 305.00 953 3.00 4,00
coc p mei 290,00 995 4,10 1.70
coc p mei 300,00 662 10,00 6,00a
coc p jul 290,00 628 8,30 6.50
coc p jan 280.00 1453 9.00 8.50
goud e nov 380,00 1000 23,00 23,60
hoog c jul 90,00 255 11,80 16,20
hoog c jul 95,00 880 8,80 12,50bhoog c jul 100,00 728 6,30 9,20
hoog c jul 105,00 654 4,50 a 6,70
hoog c jul 110,00 611 3,00 4,90 'hoog c okt 100,00 237 9,60 12,00
hoog p jul 100,00 257 7,00 5,00
kim c jul 45,00 987 3,20 4,30
kim c jul 50,00 730 1,20 1,60
kim c okt 50,00 222 2,00 2,40
kim c 091 40,00 479 12,00 12,30
knp c jul 60,00 442 2,80 3,70
knp c okt 70,00 235 1,60 2,00
natn c jul 65,00 495 1.20 a 1,30
phil c jul 40,00 390 0.80 1,00
phü c okt 40,00 248 1,90 2,30
phil p jul 35,00 387 0,90 0,80
phil p jul 40,00 229 3,90 b 3,30b
olie e jul 125,00 252 11.00 a 12,70
olie c jul 130,00 511 6,20 7,40
ohe c jul 140,00 773 1,80 2,10
ohe c okt 130,00 318 7,10 8,30
umi c jul 130,00 1169 6,00 8.60
unil c jul 140,00 759 1,70 3,10
umi c okt 140,00 298 4,30 5,70
unil p jul 130,00 368 2,60 1.40a
umi p okt 130.00 510 4,50 3,10
voc c jul 45,00 478 5,90 6.50a
voc c jul 50,00 384 3,30 3.50
voc c jul 55,00 626 1,70 2,00

Veertig bv’s blijven van directeur en oprichter

Aansprakelijkheid door
koper Zegwaard ontlopen

Van onze redactie economie
SCHIPHOL - Het Amerikaanse bedrijf Browning-Ferries In-
dustries (BFI) dat het van milieudelicten verdachte afvalver-
werkingsbedrijf Zegwaard overneemt, acht zich niet aanspra-
kelijk voor schadeclaims. De overname heeft alleen betrek-
king op zaken als gebouwen, machines, klanten en personeel.
De veertig BV's waaruit het Zegwaard-concern bestaat, blijven
in handen van directeur en oprichter Wim Zegwaard. BFI ont-
loopt daarmee mogelijke milieuschadeclaims. Die zullen bij de
oude BV's of de heer Zegwaard zelf moeten worden ingediend.

Volgens de advocaat van Zegwaard,
mr. Diepenhorst, is tegen deze con-
structie geen bezwaar gemaakt door
het ministerievan VROM. „Ze kun-
nen daar ook geen bezwaar tegen
maken, want de Milieuwet verbiedt
een dergelijke overname niet", al-
dus Diepenhorst.
De activiteiten van Zegwaard zullen
in twee BV's worden onderge-
bracht: Riooltechnieken Nederland
en West-Nederland Milieti.
Hoeveel geld er met de transactie
gemoeid is, willenBFI en Zegwaard
niet zeggen. Wel is het bedrag vol-
gens eigenaar Wim Zegwaard lager
dan het zonder justitieel onderzoek
geweestzou zijn. Hij sluit mogelijke
schadeclaims dan ook niet uit, als
mocht blijken dat zijn bedrijf onte-
recht verdacht wordt van milieude-
licten.

Zegwaard, die tevens algemeen di-
recteur is, zal in de nieuwe con-
structie niet in deze functie terugke-
ren: „De naam Zegwaard is door de
negatieve publiciteit te veel belast".
Wel zal hij in het bedrijf blijven wer-
ken, maar zijn functie is nog niet
duidelijk.
Voor het personeel zal deovername
geen gevolgen hebben. Alle 440
werknemers blijven in dienst van
het nieuwe bedrijf. De nieuwe com-
binatie van Zegwaard en BFI heeft

zon 15 procent van de Nederlandse
afvalverwerkingsmarkt in handen.

economie

Heertje: schoner milieu alleen
door groei is een misverstand

ÖEN HAAG - Het is een misver-
stand te denken dat alleen ietsaan verbetering van het milieu
kan worden gedaan als de econo-mische groei daartoe voldoende
ruimte laat. Het is precies an-dersom. Investeren in een scho-or milieu levert economische
groei op. Dit stelt deAmsterdam-
se hoogleraar prof. dr. A. Heertje
(staathuishoudkunde) in het eco-
nomenvakblad ESB van giste-ren.
Wie investeringen in het milieu
'aat afhangen van de beschikba-re economische groei, spant het
Paard achter de wagen, meentHeertje. Als de overheid omwille
Van het financieringstekort geen
extra geld pompt in het milieu.

verloedert en vervuilt dat milieu
steeds verder.
Dat heeft tot gevolg dat mensen
vaker en langer ziek worden, fi-
les langer worden en veelvuldi-
ger voorkomen, de algemene ge-
zondheidstoestand verder ver-
lechtert en de bodem vrijwel on-
herstelbaar vergiftigd raakt. Ver-
volgens gaat de welvaart hollend

achteruit, krimpt de produktie
van het bedrijfsleven in, worden
de winsten lager en de uitkerin-
gen voor werkloosheid en ar-
beidsongeschiktheid hoger, al-
dus Heertje.
Zou de overheid daarentegen
een actief en ingrijpend milieu-
beleid voeren, dan legt zij de ba-
sisvoor een welvaart in ruime zin

en voor een hoogwaardig pro-
duktie-apparaat in het bedrijfsle-
ven. Immers, investeringen in
milieuvriendelijke produktieme-
thoden hebben een uitwaaierend
effect en brengen de gehele eco-
nomie op een hoger groeipad,
schrijft Heertje in het vakblad.
Volgens professor Heertje heeft
het (demissonaire) duo Lubbers-

Ruding bij de invullingvan de fi-
nanciering van het milieubeleid
over het hoofd gezien dat de han-
delsstromen in de toekomst klei-
ner worden doordat nu een we-
zenlijkeverminderingvan de mi-
lieuschade achterwege wordt ge-
laten.Kritiek ook heeft Heertje
op de secretaris-generaal van
Economische Zaken, prof. Rut-
ten, die in januari in hetzelfde
vakblad volgens hem heeft ge-
schreven dat de zorg voor het mi-
lieu ten koste gaat van deecono-
mische groei.
Volgens Heertje zal het financie-
ringstekort van het rijk op de
langere termijn niet stijgen maar
dalen als gevolg van extra over-
heidsinvesteringen in het milieu.

Stichting wil
handel met SU

verbeteren
BUSSUM - Een aantal Neder-
landse bedrijven heeft een stich-
ting opgericht die de handel tus-
sen Nederland en de Sovjet-Unie
moet bevorderen. De stichting
heeft als naam Stichting Dutch
Trade and Industrial Association
gekozen.
De stichting maakte dat gister-
avond bekend tijdens een bijeen-
komst in Bussurn, die behalve
door Nederlandse bedrijven ook
werd bijgewoond door een verte-
genwoordiging van de Russische
handelsdelegatie in Amsterdam
en door een afvaardiging van de
Sovjet-ambassade in Nederland.
Bij de stichting is onder meer het
Bussumse bedrijf Technipower
betrokken. Technipower Holding
is de houdstermaatschappij van
een aantal bedrijven in binnen- en
buitenland. Een van die bedrijven
is Technipower Management
Consulting, dat zich bezighoudt
met het adviseren van overheden
in binnen- en buitenland.
Op 21 juni houdt de stichting een
symposium om bedrijven bij el-
kaar te brengen. Volgens Winkler
zullen de Russische ambassadeur
in Nederland en een vertegen-
woordiging van de Russische Ka-
mer van Koophandel in Moskou
daarbij aanwezig zijn. Veel Neder-
landse bedrijven zouden al heb-
ben laten blijken aan het sympo-
sium te willen deelnemen.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 05-05-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.600-/26 100
vorige ’25.640/26.140; bewerkt ver-
koop ’ 27.700; vorige ’ 27.740 laten.
Zilver: onbewerkt ’350/420 vorige

’ 350-/ 420; bewerkt verkoop ’ 460 la-
ten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,08 2,20
Brits pond 3,45 3,70
Can. dollar 1,74 1,86
Duitse mark(lOO) 110,75 114,75
lers pond 2,87 3,12
Austr.dollar 1,65 1,77
Jap. yen (10.000) 156,25 161,25
Ital. lire. (10.000) 14,70 16,10
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,05 34,55
Zwits. Fr (100) 124,25 128,75
Zweedse kr. (100) 31,75 34,25
Noorse kr. (100) 29,60 32,10
Deense kr. (100) 27,50 30,00
Oost.schill.(lOO) 15,74 16,34
Spaanse pes.(lOO) 1,74 1,89
Griekse dr. (100) 1,24 1,44
Finse mark (100) 48,75 51,75
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,13725-13975
Brits pond 3,5825-5875
Duitse mark 112,710-760
Franse franc 33,370-33,420
Belg. franc 5,3855-3905. Zwits. franc 126,445-495
Japanse yen 159,30-159,40
Ital. Ure 15,425-475
Zweedse kroon 33,235-33,285
Deense kroon 28,960-29,010 'Noorse kroon 31,090-31,140
Canad. dollar 1,80175-80425
Oost. schill 16,0170-0270
lers pond 3,0080-0180
Spaanse pes 1,8120-8220
Gr. drachme 1,2800-3800
Austr.dollar 1,7075-7175
Hongk.dollar 27,35-27,60
Nieuwz.dollar 1,3350-3450
Antill.gulden 1,1800-2100
Surin. gulden 1,1800-2200
Saudische rial 56,90-57,15
Ecu gulden 2,3445-3495

Olieproduktie
Opec toegenomen

PARIJS - De produktie van ruwe
olie van de Organisatie van Olie-Ex-
porterende Landen (OPEC) is toe-
genomen van gemiddeld 19,8 mil-
joenvaten (van 159 liter) in maart tot
20,5 miljoen vaten in april.
Dit blijkt uit het gisteren gepubli-
ceerde maandelijkse rapport van
het Internationale Energiebureau
(lEA) over de situatie op de olie-
markt. De produktie kwam daar-
mee nog verder boven het in no-
vember overeengekomen plafond
van 18,5 miljoen vaten.
De Opec maakt kennelijk van de
goede vraag naar haar olie gebruik
om de produktie te vergroten zon-
der de prijzen omlaag te drukken.
De produktievergroting kwam gro-
tendeels voor rekening van Saoedi-
Arabië en Koeweit.

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 237,20 236,40
id excl.kon.olie 221,20 220,80
internationals 242,80 241.60lokale ondernem. 231,20 230,80
id financieel 172,40 171 60id niet-financ. 287,90 287,90
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 188,30 187,50id excl.kon.olie 182,30 181,80
internationals 187,50 186,50
lokale ondernem. 191,40 191,00id financieel 137,30 136,70id niet-financ. 245.00 244^60
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 180,50 180,50
internation 182,60 182,60
lokaal 180,10 180,10
fin.instell 143,00 143,00
alg. banken 140,70 140,70
verzekering 144,20 144,20
niet-financ 192,10 192,10
industrie 180,10 180,10
transp/opsl 233,10 233,10(ADVERTENTIE)
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Duitsland 1
10.00 Heute.
10.03 Die Sportschau. (herh.)
10.35 Günter Strack in Hessische

Geschichten. (herh.)
11.35 Urnschau.
12.00 Plusminus, (herh.)
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15 Programma-weekoverzicht.
13.45 Schrift ms All. 2-delige docu-

mentaire over de geschiedenis van
de verkenning van het heelal. Deel 2.

14.30 Sesamstrasse. Kinderpro-
gramma.

15.45 Stars im Studio. Programma
gepresenteerddoor Gerhard Schmitt-
Thiel n.a.v. de 70ste verjaardag van
regisseur Günther Hassert.

16.40 Gesundheit! Mnriizin im Ersten.
17.25 Hier und Heute unterwegs.
18.00 Sportschau. Met o.a. Bundesli-

ga-voetbal.
19.00 Markt.
19.30 Duck Tales - Neues aus Enten-

hausen. Serie. Afl.: Das Tal der gol-
denen Sonne.

19.58 Heute im Ersten. Programma-
overzicht.

20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Harald & Eddi Extra. Sketches

met Harald Juhnke en Eddi Arent.
20.55 (TT) Das Wort zum Sonntag.

Meditatie door zuster Isa Vermehren
uit Bonn/Hamburg.

21.00 "" Grand Prix Eurovision
1989. Eurovisie songfestival gepre-
senteerd door Lolita Morena en Jac-
ques Deschenaux vanuit het Palais
de Beauiieu in Lausanne in Zwitser-
land. Duits commentaar: Thomas
Gottshalk.

00.00 "" Trekking van de lottogetal-
len.

00.05 Tagesschau.
00.15 Der Kommissar und sein
Lockvogel. Frans-Italiaanse speel-
film uit 1969 van José Giovanni. Met:
Lino Ventura, Mariene Jobert, Michel
Constantin e.a. Nadat commissaris
Léonetti is overgeplaatst, moet hij
met een idealistische politie-agente
een verdwenen kroongetuige opspo-
ren. Behalve Léonetti zijn ook gang-
sters op zoek naar de getuige.

01.55 Tagesschau.
02.00-02.05 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

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 1:3en 8
België Telé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: 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. Wekelijkse nieuwsbrief

voor Turkse migranten.
12.30-12.55 Kilimanjaro. Jongeren-

magzine. (herh.)
14.30 Filmspot. (herh.)
15.00 De Kiwai, zeekoeienjagers

van Daru. Australische documen-
taire.

15.50 Korte film.
16.00 De kleine prinses. Amerikaan-

se speelfilm uit 1939 van Walter
Lang. Met: Shirley Temple, Richard
Greene, Anita Louise e.a. Londen,
het Victoriaanse tijdperk. Sara moet
op kostschool omdat haar vader als
kapitein het vaderland moet verdedi-
gen. Daar maakt ze moeilijk vriendjes
en tot overmaat van ramp sneuvelt
haar vader.

17.30 De Muppets. Poppenshow met
als gast Dudley Moore.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie, (herh.)
18.05 Plons. Afl: Plons en de fazant,

(herh.)
18.10 Klim op. Tienermagazine, ge-

presenteerd door Ben Crabbé en
Cristel van Dyck.

18.50 Boeketje Vlaanderen. Toeris-
tisch magazine met -Toeristisch por-
tret: Oost-Vlaanderen, bloemenpro-
vincie; Dit leuke land; Agenda. Pre-
sentatie: Gerty Christoffels vanuit
Zoutleeuw.

19.20 Joker- en lotto-trekking, me-

dedelingen, programma-overzicht en
paardenkoersen.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie.

Daphne stelt Shane voor om samen
te wonen. Max heeft problemen met
een luidruchtige buurman.

20.25 Mona Lisa. Relaxen met ever-
greens, wereldhits en filmmuziek, uit-
gevoerd door de BRT Big Band 0.1.v.
Freddy Sunder. Deel 9: Met o.a. Yel-
low Ribbon, Over the Rainbow, L'in-
connu en Rivers of Babyion.

21.00 Eurovisiesongfestival in Lau-
sanne. Rechtstreekse uitzending
vanuit het Palais de Beaulieu in Lau-
sanne. Commentaar: Luc Appermont.

00.15 Kunstzaken.
00.20 Nieuws.
00.35 Sport op zaterdag.
01.05 Poolshoogte. Veeriendaagse

astronomische rubriek met Dr. G. Bo-
difée. Vandaag: Sterrenbeelden Ce-
pheus en Cassiopeia, en de planeet
Mars.

01.10-01.15 Coda. Des Abends opus
12 nr. 1 van Schumann, uitgevoerd
door Sylvia Traey, piano.

Duitsland 2
09.30 "" Programma-weekover-

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

tionaal magazine.
13.40 Diese Woche. Weekjournaal.

(Met ondertiteling).
14.00 Verratene Grundrechte. Mit

den Erfahrungen der Diktatur zum
Grundgesetz. 3-delige documentaire
serie. Afl.l.

14.30 Tandem. Spielzeit für Partner-
stadte. Presentatie: Ilona Christen.

15.45 Der kleine Hirsch und das
Madehen. Chinese tekenfilm.

16.05 Frankensteins Tante. 7-delige
horrorserie voor jong en oud naar de
roman van Allan Rune Petterson.
Met: Viveca Lindfors, Ferdy Mayne,
Eddie Constantine e.a. Afl. 2.

17.00 Heute.
17.05 Unter der Sonne Kaliforniens.

Amerikaanse serie met Ted Shackel-

ford, Joan van Ark, Michele Lee e.a.
Afl.: Selbstbezichtigung/Das letzte
Foto.

18.10 Landerpsiegel. Actualiteiten-
programma. Vandaag: de Hamburg-
se haven bestaat 800 jaar.

18.58 Programma-overzicht
19.00 Heute.
19.30 (TT) Rivalen der Rennbahn.

Serie metThomas Fritsch, Jutta Spei-
del, Margot Hielscher e.a. Afl.: Die
Doppelgangerin.

20.15 Das ausgekochte Schlitzohr
ist wieder auf Achse. Amerikaanse

speelfilm uit 1980 van Hal Needham.
Met: Burt Reynolds, Sally Field, Jerry
Reed e.a. Snowman haalt zijn vriend
Bandit over, tegen een beloning van

’ 400.000 een kist - waar later een
zwangere olifant in blijkt te zitten - per
truck van Miami naar Texas te trans-
porteren. (Ex-)vriendin Carrie is ook
van de partij. Aangezien het dier in
quarantaine hoort te zijn, zetten she-
riff Justice en zoon onmiddelijk de
achtervolging in.

21.55 Heute.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio.

Gepresenteerd door Doris Papperitz.
Vandaag o.a. de E.K. Turnen voor
heren in Stockholm. Aansl.: Lottotrek-
king.

23.20 Das Geheimnis derfliegenden
Teufel. Amerikaanse speelfilm uit
1979 van Greydon Clark. Met: Jack
Palance, Martin Landau, Tarah Nutter
e.a. Als tijdens een uitstapje naar een
bosrijk gebied al hun vrienden spoor-
loos verdwijnen, en ze kort daarna
hun lijken terugvinden in een boshut,
beseffen Sandy en Greg dat het waar
is, wat Taylor, de eigenaar van het
tankstation, hun vertelde: er zou een
bloedzuigend monster in de bossen
huizen.

00.50-00.55 Heute.

" Sketches met Eddi Arent
"en Harald Juhnke. (Duits-
land 1-20.15 uur)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
17.00 Turnen. Rechtstreekse reporta-
ge van het Europees Kampieoen-
schap voor heren vanuit Stockholm.
Verslaggevers: Louis De Pelsmaeker
en JanBorms.

19.00 Juke Box.
19.20 Joker. Lotto-trekking, medede-

lingen, programma-overzicht en
paardenkoersen.

19.30 Nieuws.
20.00-21.30 Basketbal: België -

Frankrijk, rechtstreekse reportage
van dezevriendschappelijke interland
vanuit Oostende. Commentaar: Louis
de Pelsmaeker.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VERONICA
16.00 "" Dynasty. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Krystle in coma. Zorelli gaat
door met het onderzoek van de
moord op Roger Grimes, Sammy Jo
wordt aangevallen en Virginia raakt
geobsedeerd door Dex.

16.50 "" Tineke. Compilatie van de
hoogtepunten van de afgelopen win-
ter.

18.15 Club Veronica. Vandaag: Dom-
[stad Utrecht.
18.45 "" Top 40. Wekelijks overzicht

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

19.25 Heilige koe. Auto- en motor-
sportmagazine.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Beauty & The Beast. Ameri-

kaanse serie.Afl.: Het labyrint. De 14-
-jarige Brian Connors ontdekt bij toe-

val de geheime ingang van de bene-
denwereld. Hij belooft niets te verra-
den, maar als hij wordt vermist komt
Catherine erachter dat er een zoek-
actie in de onderaardse tunnels wordt
georganiseerd...

21.20 (TT) Koos Postema: Op leven
en dood, talkshow. Afl. 3.

22.05 (TT) Blonde Dolly. Nederland-
se speelfilm uit 1987 van Gerrit van
Eist. Met: Hilde van Mieghem, Peter
Tuinman, Fred Vaassen e.a. De pros-
tituee Sybille Niemans, beter bekend
als Blonde Dolly, wordt vermoord. Na
haar dood blijkt dat zij meer daneen
ordinaire hoer was.

23.56 Journaal.
VPRO
00.01-01.46 Un hombre de éxito. Cu-

baanse speelfilm uit 1987 van Hum-
berto Solas. Met: César Evora, Daisy
Granados, Jorge Trinchet e.a. De ge-
schiedenis van Cuba sinds 1932 aan. de hand van een familiekroniek. De
opportunist Javier stoort zich niet aan
zijn familie en de politieke revoluties
in zijn land. Hij heeft slechts één doel:
steenrijk worden.

" Hilde van Mieghem in de Nederlandse speelfilm 'Blonde
Dolly'. (Nederland 2 - 22.05 uur)

België/RTBF 1
08.15 Nouba nouba, met Les enfants
de la liberté, serie. Afl.6; Martin, ses co-
pains et le chien, serie. Afl. 4; Clipvan
Swan. 09.30-10.30 Schooltelevisie.
11.40 Interwallonie - Entre dos Cais,
magazine voor Portugezen. 12.20-
-13.00 Interwallonie - Hasret nostalgie,
magazine voor Turken. 13.30 La Pen-
see et les hommes, filosofie en leken-
moraal. Afl.: U.R.S.S.: une société en
mouvement, (herh.) 14.00Théatre wal-
lon: Théroigne de Méricourt, toneelstuk
van Marcelle Martin. Met: Mireille Fafra,
Ëmile Genen, Jean Heselmans e.a.
16.30Au nom de la loi, juridisch maga-
zine, (herh.) 17.30Livres parcours, lite-
rair magazine. Vandaag: Dérision et
célébration. 18.00 Genies en herbe,
sportprogramma. 18.30 Gourmandi-
ses, culinaire tips. Vandaag: L'Omelet-
te soufflée a l'orange. 18.45Télétouris-
me, toeristisch magazine. 19.18 Paar-
denkoersen. 19.20 Trekking van de jo-
ker en lotto. 19.30 Journaal en weerbe-
richt. 20.00 Variétés a la une. 20.05 Le
jardin extraordinaire, natuurmagazine.
Vandaag: Ce que fait la nature. 21.00

34e Eurovisie Songfestival, recht-
streekse uitzending vanuit Lausanne.
00.15-00.20 Lotto en joker, laatste
nieuws en weerbericht.

programma’s zaterdag

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NCRV
15.30 Steil achterover. 12-delige Ne-

derlandse comedy-serie. Afl. 10:
Door de mand gevallen, (herh.) Wij-
nand knoeit met zijn rapportcijfers en
Zeno vraagt om ongelukken.

15.56 Black Beauty. Amerikaanse
jeugdserie. (herh.) Kevin ziet een
clown, die plotseling in het niet ver-
dwijnt, maar Vicky gelooft hem niet.

16.21 Vrouwtje Theelepel. Teken-
filmserie, (herh.)

16.46 Dit is Disney. Tweewekelijks
tekenfilmmagazine.

17.30 Journaal.
17.45 Tegenwoordigheid van geest.

Gevarieerd programma over geloof
en samenleving.

18.25 Survival. Natuurserie. Afl.: Be-
reneiland. (herh.)

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

derlandse comedy-serie. Afl.11: De
sleutel van het drama. Wijnand scha-
kelt Suss, Zeno en oma in om zijn
ouders van zijn verjaardagsfeest te
houden.

19.45 Cheers. Amerikaanse comedy-
serie. Afl.: Let sleeping drakes lic. Re-

becca is in de slaapkamer van haar
baas Evan Drake als hij onverwacht
terugkeert van een zakenreis.

20.17 Dream West. Amerikaanse
3-delige miniserie. Afl. 1. De avontu-
rier Fremont ziet zijn droom in vervul-
ling gaan als hij opdracht krijgt Wyo-
ming in kaart te brengen. Zijn expedi-
tie staat bol van de avonturen.

22.06 Op verhaal komen in de Wes-
ter. Afl.: Vader Jakob.

22.30 Journaal.
22.41 Hooperman. Amerikaanse poli-

tieserie. Afl.: Baby on board. Hooper-
man verwacht dat Susan en hij gaan
trouwen nu ze zwanger is.

23.05 St. Elsewhere. Amerikaanse
ziekenhuisserie. Afl.: A couple of whi-
te dummies. Dr. Craig schuwt de pu-
bliciteit nadat hij voor het eerst een
kunsthart geplaatst heeft en zr. Ro-
senthal slikt te veel medicijnen.

23.52-00.07 "" Opmaat - De orgel-
meesters. Bert Matter bespeelt het
orgel van de Grote of St. Michaëls-
kerk in Zwolle.

" Justine Pelmelay, de Nederlandse deelneemster aan het
'Eurovisie Songfestival 1989. (Nederland 3 - 21.00 uur)

Duitsland 3 West
08.50 Telekolleg 11. Cursus Duits, les

30. (herh.)
09.20 Mathematik, Trigonometrie.

Cursus wiskunde, les 4. (herh.)
09.50 Tele-Gymnastik. Af1.21 (herh.)
10.00 News of the week. Weekjour-

naal in het Engels.
10.15 Actualités. Weekjournaal in het

Frans.
10.30 Avanti! Avanti! Cursus Ita-

liaans. Les 15.
11.00 Wer hat Angst vorm kleinen

Chip? Cursus micro-elektronica.
11.30 FernUniversitat im Driften.

Onderwijs in Nederland 111, Lebens-
lauf und Raumerfahrung 11.

12.15 Der Spanische Bürgerkrieg.
Zesdelige documentaire serie. Afl. 6:
Sieg und Niederlage. (herh.)

13.00 Sport im Westen extra. Tennis-
Grand-Prix-Tournooi, halve finale da-
mes vanuit Hamburg; Tennis-Grand-
Prix-Tournooi, halve finale heren van-
uit München.

17.00 (TT) Lindenstrasse. Serie. Afl.:

Von Angesicht zu Angesicht. Met:
Guido Gagliardi, Susanne Gannott,
Thorsten Nindel e.a.

17.30 Zwischen Kanada und Kan-
bik: Das Rotschwanzbussard. Na-
tuurdocumentaire.

18.00 Eulen in Schotland.
18.30 Degrassi Junior High. 26-deli-

ge Canadese jeugdserie. Afl. 11: Ein
kleiner Fehler.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en om 19.35
uur Sport im Westen.

20.00 Mitridate - Re di Ponto. Opera
van Mozert, uitgevoerd door Concen-
tus Musicus Wien 0.1.v. Nikolaus Har-
noncourt. Met: Gösta Winbergh,
Yvonne Kenny, Arm Murray e.a.

22.07 Kultur im Gesprach. Portret
van de acteur/regisseur/vertaler
Charles Regnier.

22.52 Der alteste Tanz -Bauchtanz
zwischen Abend - und Morgenland.
Documentaire over Cairo.

23.22 Peter Lodynski: Solokabarett.
Amusementsprogramma met de ca-
baretier Lodynski.

00.07 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht (eindtijd is niet bekend).

België/Télé 21
12.55-15.45 Turnen: EK heren vanuit
Stockholm. 17.35-18.15Onder voorbe-
houd: Autosport: Grand Prix F van
Monte Carlo. 19.30 Journaal met simul-
taanvertaling in gebarentaal en weer-
bericht. 20.00 Festival du rire de Ro-
chefort. Rechtstreeks reportage vanuit
het Waalse Rochefort. Optrèdne van
Jean Roucas. 21.00 Concert 21: Ri-
chard Gotainer - Show Zazou. Reig-
stratie van een concert uit 1982. 21.50
Monty Pythons flying circus. Britse kol-
derserie. 22.15-23.05 Match 1. Voet-
balmagzine.

TV5
12.00 Thalassa. Maritiem magazine.
12.50 Jazz Off. Muziek. 13.00 Journal
Télévisé. 13.15 Jardiner avec Nicolas.
13.30Le dernier Banco. Franse tv-film.
15.00 Sacrée Soiree. 16.05 Brèves.
16.10 Visa Pour Le Monde. 17.25 Arts
Magazine. 18.00 La Chambre De Mar-
guerite. Frans drama. 19.20 Nos Fran-
cais. Documentaire. 20.00 Journal Té-
lévisé en direct. 20.30 Le Grand Prix
Eurovision de la Chanson. 00.00-00.50
Hollywood Sur Sarine. Filmactualitei-
ten.

Radio 1

radio(Elk heel uur nws.) 7.04 Nieuws
Show. (8.07-8.25 Aktua). 11.04Ka-
merbreed. 12.04 Oud plaatwerk
met Herman Emmink. 12.55 Mede-
delingen voor land- en tuinbouw.
13.07 Aktua. 13.30Country. 14.03
Aktua. sport. 18.07 Coulissen.
19.03 De Samenloop. 23.06 Met
het oog op morgen. 0.02 150 jaar
Limburg (II). 1.02-7.00 Niemands-
land.

Radio 2
(Elk heel uur nws.) 7.04 Vrije Zater-
dag: Non-stop oude hits; 8.04 De
Opening; 11.04Bal op't dak; 12.04
Spijkers met koppen. 14.04. Ty-
pisch Hollands. 16.04 Echo. 16.10
Zin in muziek. 17.04 Glas in lood.
18.04Echo. 18.15Levensliel en le-
vensleed. 19.03 Country time.
20.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nws.) 7.04Rabarbara.
8.04 Drie voor negen. 9.04 Gospel-
rock. 10.04 Popsjop. 12.04 Paper-
clip-Radio. 14.04 Popstation. 16.04
Zaterdag-sport. 18.04 Driespoor.
19.03 Koploper. 20.03 Harro de
Jonge: Elpee pop special. 21.03 El-
pee-en CD pop; 22.03 Country sty-
le. 23.03-0.00 Late date.

Nederland 3
■ ■ I ■■ ■■ I

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.25 Europa komtl 30-delige serie

over de Europese Gemeenschap. Afl.
19: Tussen hulp en handel.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Medelanders Nederlanders.

Programma voor Marokkanen.
18.30 You're welcome. Les 14.
19.00 (TT) Jeugdjournaal-extra.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.46 Trekking van de Lottogetal-

len.
20.00 Journaal.
20.29 Studio Sport: E.K. Turnen.
21.00 Eurovisie Songfestival 1989.
Rechtstreeks vanuit Lausanne.

00.15-00.40 Studio Sport.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.30 Wirtschafsforum. Afl.:
Durchblick mit Stefan. 10.00 SAT 1
Bliek. 10.05.■ Gene Autry - Fünf Jahre
und ein Tag danach. Amerikaanse
speelfilm uit 1935 van Joseph Kane
met Gene Autry, Torn London, Smiley
Burnette e.a. 10.50.Teletip Geld. 11.00
SAT 1 Bliek. 11.05 Ich suche einen
Mann. Duitse komedie uit 1965 van Al-
fred Weidenmann met Walter Giller,
Brigitte Horney, Monika Dahlberg e.a.
12.35 ■ Hundstage. Oostenrijkse lief-
deskomedie uit 1944 van Geza von
Cziffra met Maria Holst, Olly Holzmann,
Rolf Wanka e.a. 14.00 Ihr Horoskop.
Aansl.: Programma-overzicht. 14.05
Familie Feuerstein. Afl.: Klarer Fall von
Kleptomanie. 14.30 Mister Ed. Afl.: Der
Frauenclub. 14.55 Der Goldene
Schuss. 15.05 Die Waltons. Afl.: Der
grosse Familientag. 15.50 Teletip -Tier. 16.00 SAT 1 - Teleshop. 16.25
Der Goldenen Schuss. 16.35Kung Fu.
Afl.: Caine und der alte Fotograf. 17.25
Teletip Reisen in Deutschland. 17.35
SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-over-
zicht. 17.50 Justitiaskleine Fische. Afl.:
Glück bei Damen. 18.15 Mini Max oder
die unglaubiichen Abenteuer des Max-
well Smart. Afl.: Alles für die Presse.
18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Kino-News.
19.30 MacGyver. Afl.: Der neue Boss.
20.25 SAT 1 Wetter. 20.30 Make-up
und Pistolen. Afl.: Korruption in San
Roble. 21.25 SAT 1 Sport. 21.30 Wa-
terloo. Italiaans/Russische speelfilm uit
1969 van Sergej Bondarchuk met Rod
Steiger, Christopher Plummer, Orson
Welles e.a. 23.55 SAT.I Bliek. 00.05
Die Freunde von Eddie Coyle. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1973 van Peter
Yates met Robert Mitchum, Peter Boy-
le, Steven Keats e.a. 01.45-01.55 Pro-
gramma-overzicht.

Duitsland 3 SWF
13.00 Sport im Driften extra. Tennis-

Grand-Prix dames vanuit Hamburg;
Tennis-Grand-Prix heren vanuit Mün-
chen.

17.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les
30.

17.30 Elf Lander ein Land - Die Bun-
desrepublik. Schrijvers vertellen
over hun land.

18.30 Ave Maria Morgenlob mit deniCistercienserinnen von Lichtental. !
(herh.)

19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Otto Rombach (1904-1984). iFilmportret.
20.15 Die Oboe. Documentaire over i

de ontwikkeling van de oboe.
21.15 Südwest aktuell -Neues.
21.20 Symfonie nr. 1 in g, opus 13- ;

Wintertraume-, van Tsjaikovsky, uit- ;
gevoerd door Radio Symfonie Orkest j
Saarbrücken 0.1.v. ■ Myung-Whun iGhung.

22.05 Bilderratsel Hat die moderne ;
Kunst noch einen Sinn? Discussie- ;
programma.

23.45-23.50 Laatste nieuws.

SSVC
10.00 Children's SSVC. Met Nikk

Townley. Vandaag: King Rollo.
10.10 Supergran. Met Gudrun Ure ir

de rol van Supergran. (herh.)
10.35 Henry'scat. Serie. Afl: The■fered Pearls.
10.55 E.M.U.-TV. Serie.
11.15 Defenders of the Earth. fThe Ghost Walks Again.
11.40 Knock Knock. Quizprogrart*

met Steve Coleman voor de jeugd
12.10 Lost in Space. Afl.: The Go»

Man.
13.00 Pop Spot. De laatste nieuwf

op het gebied van popmuziek.
13.30 Grandstand. Sportverslag»

Eventing - The Badminton Hol
Trials; Golf - Epson Grand Prix f#
St. Pierre, Chepstow; Gymnas*
European Championships fifj
Stockholm.

18.10 News and Weather.
18.20 Little and Large. Komfltf

sketches en muziekdoor Syd Littwt
Eddie Large. Gasten: Kenny Lynf"
Marty Wilde, Ellis Dale en Then Jfcho.

18.55 Bob says... Oppertmj
Knocks. Serie afleveringen van #»■
ciale programma's. ft (19.45 Columbo. Nieuwe serierondL
specteur Columbo. Afl.: Murdert;
The Book. r>

21.00 Eurovision Song ContesL U
vanuit Lausanne. i|

23.45 News, Sport and Weather. i.
22.25 The Benny Hill Show.
00.00-00.40 Saturday Night at *-Movies. Gepresenteerd door Tft

Slattery. Interview met Rowj
Englund van Nightmare on An
Street.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden
met... 9.00 Toppers van toen klas-
siek. 10.00 Caroline. 11.00 Kur-
hausconcert: Raoul Dufy Kwartet.
12.02 Strauss & Co: Groot operette
koor en ork. 13.00 Nws. 13.02
Klassiek: Radio Kamerork. en om-
roepkoor en cello. 14.40Kamermu-
ziekserie 88/89: Ensemble de Fon-
tainebleau. 15.06 Nieuwe grammo-

toon- en compactplaten. 16.00
Lang leve de opera! 18.00 Nws.
18.02 Avondstemming. 20.00 Nws.
20.02 klassiek op zaterdagavond:
Internationaal concours voor en-
sembles Oude muziek; 20.55 Wer-
ken van Jan Vriend; 22.00 Orgelru-
briek; 22.20 Laudate. 23.00-0.00KRO-literair.

" Dick de Winter■ (chefradio van de
TROS).

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktber.
en uitgebreid weerber 9.00 Nws.902 Sportief. 9.25 Waterstanden.
09.30 Taal van alledag. 10.00 Hol-
landse Nieuwe 5. 10.15 De muzika-
le fruitmand. 11.15Tijdsein Thema.

12.00 Nws. 12.05 Meer dan een
lied alleen...! 12.44 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. Metterdaad
hulpverlening. 21.15 Reflector.
21.35 Deze week. 22.00-23.00 Za-
terdagavonduur.

televisie en radio

Omroep Limburg
9.03 Plat eweg: verhalen envertel-
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
6.00 Nws. 6.05 Welkom weekend
(7.00 Nws. en RVA-ber., 7.45 In het
spionnetje). 8.00 Nws. 8.12 Te bed
of niet te bed. 10.00 Nws. 10.03
Buitenspel. 11.30De Vlaamse top
tien. 12.00 Top 30. 14.00 Radio
Rijswijck. 17.00 Nws. 17.05 Fris
van Lefever. 19.00 Dansbar. 20.00

Gelegenheidsprogramma. 2'l
Eurovisiesongfestival. 0.15*1
Nachtradio. t

satelliet

RTL Plus
08.00 Konfetti. Kinderprogramma met

Nicole Bierhoff.
08.30 Heathcliff, der Kater. Teken-

filmserie. Afl.: Die Miau-Miau-Insel-
/Der Stafettenlauf.

08.55 Die Holidaysaus Rom. Teken-
filmserie. Afl.: Wer ist wer?

09.20 Die Jetsons. Tekenfilmserie.
Afl.: Rosies Rückkehr.

09.40 Tekenfilm.
09.45 Klack. Kinderspelprogramma.
10.15 California Clan. Serie, (herh.)
11.00 Die Zwei mit dem Dreh. Serie,

(herh.)
11.45 Bornemanns Nahkastchen.
12.00 Die Jetsons. Tekenfilmserie,

(herh.)
12.20 Tekenfilm.
12.30 Klassik am Mittag, m.m.v. het
RTL-orkest.

13.00 Heute bei uns.
13.10 Die Welt der Schnorchel. Te-
kenfilmserie. Afl.: Der Schatz im Wal-
bau/Eine ratselhafte Krankheit.
(herh.)

13.35 Rapido. Jeugdmuziekmag.
14.25 Der Unverwundbare. Italiaan-

se speelfilm uit 1965 van Osvaldo Ci-
virani. Met: Mark Forest, Mimmo Pal-
mara, Rosalba Neri e.a.

16.00 Polizeibericht. Politieserie. Afl.:
lm Jugenddezernat.

16.25 Motorsport Extra. Formule-1
races in Monaco.

16.50 Tekenfilm.
17.00 Spiegelei. Spelprogramma.
Presentatie: Uwe Hübner.

17.25 Dance. Dansshow gepresen-
teerd door Martina Menningen.

17.55 Die Zeitreisenden. Serie. Afl.:
Überraschungsangriff.

18.45 RTL aktuell.
19.00 Anpfiff. Die Sportsendung am

Samstagabend - Bundesliga-Show.
21.20 Bellamy. Serie. Afl.: The Carver

Gang.
22.00 Dall-As. Talkshow met Karl

Dall.
23.00 Das nackte Cello -Komm geig

mit mir. Italiaanse speelfilm uit 1971
van Pasquale Festa Campanile. Met:
Lando Buzzanca, Laura Antonelli,
Lino Toffolo e.a.

00.35-00.40 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 FashionTV. >°-07.00 Pop Formulae.
08.00 Fun Factory. Kinderprogn"

ma.
12.00 Eye on Sport °°i
13.00 WWF Superstars of WrestU^

'89.
14.00 Saturday Movie Matinee. im
15.50 Transformers. Uil
16.00 Planet of the Apes. Actiese"..,
17.00 UK Top 50. Pop.
18.00 Eurosport Preview.
20.00 Eye on Sport "
21.00 Motor racing. „.
22.00 Turnen uit Stockholm. X
23.00 Golf uit Chepstow.
00.30 Tennis uit Forrest Hills. J*02.00 Eurosport preview. j02.30-06.30 Landscape ChanC0

programma from Sky. Sfeerbeeld';
met muziek.

SuperChannel
07.00 Boogaloo Pooper Doo. H%

stop tekenfilms. 1$
11.00 The Mix. Entertainment. k
12.00 Touristic Magazine. ReisiC

gazine. (..
12.30 The Mix Continues. Pop. \L
13.00 Hollywood Insiders. Nieuw _rr
13.30 The Mix Continues. Pop. Is14.00 Big Valley. Westernserie, ist15.00 Flying High. Komische serie Wij,
16.00 ■ Wanted Dead or Alive. VM
temserie. E'

16.30 The Mix Continues. Pop. I$
17.00 Dick Turpin. Avonturenserle ..|
17.30 The Mix Continues. Pop. k>
18.30 Gillette World Sport ~19.30 Videofashion! Modemagazirt..
20.00 ■ Lone Wolf In Paris. Misdafakomedie uit 1938van Albert S. rogjfst

met Frances Drake, Francis Ledel.Olaf Hytten e.a. k
22.00 Twilight Zone. Sf-thrillerseri»jti
22.30 Roving Report Actualiteiten* K

portage. Iq
23.00 The Collector. Amerikaan}.

thriller uit 1965 van William Tyler fljh(
Samantha Eggar, Terence Start |,

■ e.a. .
00.30-03.00 The Mix. Entertainment

MTV Europe
ju-

Alle programma's in stereo. .
07.00 MTV. Non-stop video. ,'
11.00 MTV. Pop. '°17.00 US Top 20 Countdown. Kf19.00 Week in Rock.
19.30 Remote Control. Spel.
20.00 MTV Half-Hour Comedy, Hu

mor. l'
20.30 Just Say Julie. Serie. j3'21.00 Party Zone. Clips.
00.00 MTV Erotika.
01.00 Club MTV. Dansmuziek. Ij'
01.30 Kino. Filmrubriek.
02.30-07.00 Night Videos. Clips. 'in ii ui ii ii ii ii nu ■ ■ _"■

___________
■_■ ii iiiüihi

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7.15 WufJkasten. 7.45 VeranstaltungsW'JJ
der. 8.10 Presseschau. 8.30j
sinnliche Worte. 9.00 RegnnPj
gazin. 9.05 LP-Markt. 10.00/
oder Niete'. 12.00 Musik bei "_J12.15 Veranstallungskalefl
12.30 Presseschau. 12.45 t
Brennpunkt. 13.00 Hitpar*!
16.05 Contra-Re - Jugendmag**.
17.05 Das Kulturmagazin. Ifl

Regionalnachrichten. 18.30 fj
Tribune: PDB/BB. 18.45 Ev*f
lium in unserer Zeit. 19.00-2T
Salurday Night Rock Show. A*1"»nieuws en lottogetallen.

Luxemburg RTL
5.30 Guten Morgen. 9.00 Ein T
wie kein anderer 11.00 TreH 'T
Elf. 12.00 Is jan Ding! 14.00v?'
15.00 Sportshop 18.00 Ungl*J>
che Geschichlen. 19.00 Neunjfli
" Vierundzwanzig: Charts; &i
Dance floor; 21.00 Rock Pop2nection. 22.00 Musik Non-^T0.00-1.00 Traumtènzer. *WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Moto
melodie. 8.05 In unserem rj
9.05 Musikpaviljon. 12.05 PofrZ
port. 14.05 Orchesler der '!i
15.00 Calé Carlton 17.00 5 T,'
Tee. 19.05 Der Silbersee. Zv
Musik zum Traumen 22.30 Nh
texpress.
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uitsland 1

I
rogramma-weekoverzicht.
'" Werke von Respighi undt. Simon Estes, bas en NDR
&P Orkest van Hannover o.l.v.
-eccato.

7-delige tv-biografie
'e Politicus Adenauer. Afl. 4: Ich
*nzler werden (1945-1949).
i'e Sendung mit der Maus.

'" Presseclub.'agesschau, met Wochenspie-

'rogramma-weekoverzicht.
extra Tennis: 1. Fi-

'an.es enkelspel Grand Prix ten-
rnooi in Hamburg. Commen-
Hans-Jürgen Pohmann. 2. Fina-
ön enkelspel Grand Prix tennis-
*oi in München.
TT) Piano, Plano. Zesdelige
Nische jeugdserie. Met: Myles
*. Kylie Minogue, John Flaus'I- 1: Brüderlein und Schwester-

Fieber - das Magazin aus
>" Jeugdmagazine.
'" Channel Dizzie Tunes.
e bijdrage voor het Gouden
Festival van Montreux met de
Dizzie Tunes en de parodisten
Kausland en Benny Borg.

»RD-Ratgeber: Reise. The-

"" Vervuiling van de Noordzee
Jr'sme. 2. Gymschoentoeristen

oecumenische vesperdienst.s bisschoppen dr. Paul-Werner!'e en dr. Ulrich Wilkens vanuit
'ansgruft in de Neumünsterkir-

4'ïlWürzburg.
Jjj J^gesschau.:|q W'r über uns.
Iq *Portschau.jferLvT) Lindenstrasse. Serie. Afl.:
Djc"Jlossene Turen.
>A_?ie 9°'dene 1. Winnaars vanIr^-tv-loterij.
m *»eltspiegel. Berichten van bui-
\
5̂8 Sportschau-Telegramm.

Jq rfogramma-overzicht.
'S [TH Tagesschau.
iq c°Hecte ten bate van het Müt-
ifnesungswerk.
ü0 *" Hamburg, wir gratulieren.
»rjJ!Programma n.a.v. de 800ste
Ip^rdag van de Hamburgse haven,, door Heinz Reincke.

Udo Lindenberg, Freddy

Quinn, Heidi Kabel e.a.
21.50 Tagesschau.
21.55 "" II Signor Bruschino. Opera

van Giacchino Rossini uitgevoerd op
dc Schwetzinge Festspielen 1989
door het Radio Symfonie Orkest van
Stuttgart 0.1.v. Gianluigi Gelmetti.
Met: John del Carlo, Amelia Felle, Ja-
nice Hall e.a.

23.10 Hamburger Nacht. Impressies
van het nachtelijke, culturele leven in
Hamburg.

23.55 ■ Es begann mit einem Kuss.
Amerikaanse speelfilm uit 1950 van
George Seaton. Met: Montgomery
Clift, Paul Douglas, Cornell Borchers
e.a. Een jonge vlieger en zijn vriend
werken bij dc Amerikaanse lucht-
macht tijdens dc blokkade van Berlijn.
Beiden worden verliefd op een Duits
meisje.

01.30 Tagesschau.
01.35-01.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampf.

België/TV 1
_"0 t,

r*Ü5 Partje Colargol. Kinderserie.
_N s Vfouwtje Theelepel. Teken-
ter/,,e- Afl.: Romer de zeeschui-Jb. J"n. in de maak?/Met de ballonSo^zon.'_?H) e0®8- Tekenfilmserie.
|ucharistieviering, vanuit de

UOrj j* Martinus te Brussel.
ptfa. °« zevende dag. Praatcafé
£rii an9er: 'n net °°9 spnngen-

rA^^uwsbeelden; -Confrontatie: po-
fl^^ discussie; -Zeven op zeven:
SftujiPyerzicht met representatieve
_*sr.u9as,en en Tony Van Den

irt. .'3-50 Sunday Proms. Symfo-
-ogrgr r 2 in d van Spohr, uitgevoerd
ik *|e London Classical Players

duo £" Norrington.
i*W°Ver Hotzenplotz. Duitse
TOrt t-1 van Gustav Ehmk. Met:
_rer übe' Linda barstens e.a. De
jL Hotzenplotz gaat aan de haal
C"s_o muz,ka,e koffiemolen van

Voor de
_? _I vvoners 's dil teveel- Zij willen
6q |nPjotz gevangen nemen.
J-ti 'nJa Mosa. Braziliaanse seriesfi9r^celiaSantos. Maria ontdekt dat
_. .n°°n 9e9eseld is, zodat hij zouw. js nen dat hij de zoon van de ba-

% Jjalvira. Poppenserie.
% *'«uws.
KIS £* Tak. Animatieserie, (herh.)

H|ons. Afl.: Plons en de poedel.

18.10 Leven... en laten leven. Milieu-
programma met vandaag: vragenspel
over plant, dier en leefmilieu; actuali-
teitenrubriek; de kinderboerderij;
Film: vakantietips en aanplant van
bloeiende planten; studio-onderwerp:
gesprek over nuttige isekten.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
19.45 Sportweekend. Aansl.: Ver-

keerstip. Gehandicapten en verkeer.
20.30 Omtrent. Vier zangeressen lie-

gen hun waarheid. Vandaag: Liliane
St.-Pierre. M.m.v. Frank Aedenboom,
Dirk Buysse en SJarel Branckaerts.

21.55 Volkskunde. America Latina,
Con alegria y Fuego, Latijns-Ameri-
kaanse muziek en dansshow door
een twintigtal kunstenaars uit Peru,
Uruguay, Colombia, Argentinië en
Mexico 0.1.v. Santiago Cato Cabelle-
ro.

22.30 Nieuws.
22.45 Triomf van het Westen. 13-de-

lige Engelse documentaire serie van
Chris Martin over de invloed van de
Westerse beschaving op de hele we-
reld. Afl. 1: gevaarlijke geschenken.

23.35-23.45 Coda. Plastische kun-
sten: Franz von lenbach met vrouw
en kinderen (1903-Lenbachhaus te
München) van Franz Lenbach uit de
serie 100 Meesterwerken.

België/TV 2
13.00 Turnen. Rechtstreekse reporta-

ge van het EuropeesKampioenschap
heren vanuit Stockholm.

15.10-17.45 Autorennen. Recht-
streekse reportage van de Grand prix
Formule Ivan Monaco.

Duitsland 2
09.00 "" Programma-weekover-

zicht.
09.30 Ihr sollt leben. Protestantse

kerkdienst vanuit de Kreuzkirche in
Bonn.

10.15 Mosaik. Magazine voor senio-
ren. 1. Eine Grossmutter ist eine Zu-
flucht; 2. Es ist noch Suppe da; 3. Ein
Industrieveteran ist produktiv.

11.00 Jenseits von Schwarz und
Weiss. Vandaag: Duitsers en Polen
door de eeuwen heen.

12.00 "" Das Sonntagskonzert auf
Tournee. M.m.v. Ilse Werner, Edith
Hanke, Die Vielharmoniker e.v.a.

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

Vandaag: Berlijn, het einde van de
blokkade.

13.30 Da ist eine wunderschöne
Wiese. Eine ailtagliche Sonntagsge-
schichte.

13.351 (TT) Die Wette. Tsjechische
kinderfilm.

14.15 Hals über Kopf. Jeugdserie.
Afl.: Voll getroffen.

14.45 Nach Cranz und Rauschen. Zu
Besuch in Ostpreussischen Seeba-
dern heute. Reportage over badplaat-
sen aan de Oostzeekust dienu tot de
Sovjet-Unie behoren.

15.15 Danke schön. Verslag van de

actie Sorgenkind. Aansl.: Bekendma-
king van de Grote Prijs.

15.20 Heute.
15.25 Die Sportreportage. Vandaag
o.a. Autosport: Grand Prix Formule I
van Monaco; E.K. Turnen voor heren
in Stockholm.

18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-
gazine met Maria voYi Welser.

18.50 Programma-overzicht
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Politiek magazine.
19.30 Menschenskinder! 1000 Mei-

len Abenteuer: lm Auslegerboot von
Bali nach Australien. Verslag van een
expeditie naar Australië met tot zeil-
boten omgebouwde roeiboten.

20.15 (TT) Schwarzenberg. TV-film in
twee delen. Met: Claus Dieter Claus-
nitzer, Silke Dornow, Max Tidof e.a.
Deel 1. 8 mei 1945: Na de capitulatie
keert Max Wolfram met zijn vriendin
Paula naar zijn geboortestad Schwar-
zenberg terug. Tot zijn verbazing
blijkt de stad noch door de Amerika-
nen, noch door de Russen te zijn be-
zet... Samen met zijn vriend Kadletz
probeert Max zijn politieke idealen in
depraktijk te brengen: ze stichten een
'Republiek Schwarzenberg'.

21.50 Heute. Sport am Sonntag.
22.05 Rekonstruktionen: So ent-

stand die Bundesrepublik. Twee-

delige documentaire over de ont-
staansgeschiedenis van de huidige
Bondsrepubliek. Dcci 1: Kalter Krieg
urn Deutschland.

23.05 Die Nacht, als Minsky aufflog.
Amerikaanse speelfilm uit 1968 van
William Friedkin. Met: Jason Ro-
bards, Britt Ekland, Norman Wisdom
e.a. New Vork, 1925: Rachel is haar
puriteinse milieu ontvlucht, om in de
grote stad danseres in een 'Burles-
que Theatre' te worden. Als haar va-
der opduikt en tijdens haar optreden
woedend aan haar kleren rukt, ont-
staat door zijn toedoen de eerste
striptease...

00.40-00.45 Heute.

" Christa Siems, Ines Kor-
ding en Tobias Lanker in
'Hamburg, wir gratulieren'.
(Duitsland 1 - 20.20 uur)

Nederland 2
VPRO
09.00 Augusta. Hongaarse animatie-

serie. Afl.: Augusta heeft haast.
09.05 Apie van de Hoek. Nieuws voor

kleuters.
09.20 Mevrouw ten Kate. Kinderse-

rie. Afl.: De mens achter de kantoor-
man, (herh.)

09.35 Achterwerk uit de kast. Van-
daag: Wenneke.

09.50 Valley of the Dolls. Serie. Afl.:
De ontmoeting.

10.00 Vanessa de speurneus. Fran-
se serie. Afl.: De rode vingers.

10.15 Brillekoker.
10.35 Cursus voor beginners in de

liefde. Afl.: De grenzen.
11.00-12.00 Reiziger in muziek. Live

programma waarin Han Reiziger mu-
sici, experts, fanaten en andere lief-
hebbers ontmoet.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en, slechthorenden.
19.00 Filthy, Rich and Catflap. En-

gelse comedy-serie met The Young
Ones. Afl. 3. Met behulp van Filthy en
Eddie treft Filthy voorbereidingen om
een groots feest te geven voor zijn
beroemde showbizz-vrienden.

19.35 Onrust Ltd. Muziekprogramma.
20.00 (TT) Journaal.
20.10 Van Dis in de IJsbreker.
21.12 Belevenissen. Mensen in het

nieuws worden gedurende een aantal
dagen onopvallend gevolgd.

21.37 Diogenes. Maandelijks magazi-
ne met aandacht voor gebeurtenis-
sen in binnen- en buitenland.

[22.38 A hora da estrela. Braziliaanse
speelfilm uit 1985 van Suzana Ama-
ral. Met: Marcéli Cartaxo, José Du-
mont, Tamara Taxman e.a. De ge-
schiedenis van Macabéa, die door
culturele en sociale achterstand in al-
les wordt belemmerd.

00.10-00.15 Journaal.

" Dolly Dot's Last Concert. (Nederland 1 -16.44 uur)

België/RTBF 1
10.00 Indépendants è votre service.
3-delige documentaire serie. Afl. 1:
Lapprentissage. 10.30-11.00 Ecolo,
politieke uitzending, (herh.) 12.00 Faire
le point. Politiek debat. 13.00Actualités
a la une. 13.05 Journaal. 13.25 Jeunes
solistes, muziekconcours met jonge
amateursolisten. Vandaag: eerste hal-
ve finale. 14.20 Actualités è la une.
(herh.) 14.25 Taiwan, documentaire.
14.50 Cinéma a la une. 14.55 Woody
Woodpecker en Miss Lady Back, te-
kenfilms. 15.10 Motorsport: Grand Prix
F1van Monaco. 17.35Noubanimé, kin-
derprogramma met tekenfilms. 18.00
Papa bonheur. Amerikaanse serie. Afl.
4: Een hart in nood. Met: Bill Cosby,
Phylicia Rashad, Tempestt Bledsoe
e.a. 18.30 Le week-end sportif, sport-
magazine. 19.25 Pronostics Top 5.
19.30 Journaal en Weerbericht. 20.00
Cinéma a la une. 20.05 Brei, vn cri,
amusementsprogramma over Jacques
Brei. 21.00 Un piano pour Madame Ci-
mino. Amerikaanse speelfilm uit 1981
van George Schaefer. Met: Bette Da-
vis, Penny Fuller, Keenan Wynn e.a.
22.40 Parcours. Vandaag: Dérision et

célébration. (herh.) 23.10-23.45 Laat-
ste nieuws en weerbericht.

programma’s zondag televisie en radio

ederland 1
>__(T OT) Omroepparochie. Viering

de Eucharistie met als thema
J^unicatie in dekerk van St. Fran-
lr,s Xaverius in Amersfoort.
Ll'2-30 svoor 12.Tweewekelijks

iwzine met informatie uit kerk en
to!. J3-05 Nieuws voor doven en

r^thorenden.
w?7) Klaverweide. Serie. Afl.:J/^kouw. (herh.) Kuiper is tegen de

*puw van 800 flats op Klaverweide en

Carolien praat haar mond voorbij over
het werk van haar vader.

16.19 TV-Werkjournaal. Presentatie:
Paula Patricio en Pieter Jan Hagens.

16.44 "" Dolly Dots Last Concert.
Hoogtepunten uit hun afscheidscon-
cert. Presentatie: Paul de Leeuw.

17.30 Journaal.
17.36 Op de loop. 6-delige Engelse

jeugdserie. Afl. 3. Narinder weet nog
steeds niet wat er met Paula aan de
hand is.

18.01 Ovide en zijn vriendjes. Bel-
gisch/Canadese tekenfilmserie. Afl.:
De Omkeerden

18.14 De Freggels. Engelse teken-
filmserie. Vandaag: Een Freggel voor
alle tijden.

18.27 De film van Ome Willem. Met
Edwin Rutten en Pieke Dassen e.a.

19.00 Journaal
19.07 "" Flying Doctors. Australi-

sche serie. Afl.: Luchtpost. De lucht-
postbodevan Cooper's Crossing gaat
met pensioen en iedereen moet wen-
nen aan zijn jongevervanger.

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

20.29 Zijn laatste vlucht. Britse 4-de-
lige thriller. Afl. 2. Dean is gevonden
en wordt naar Engeland gebracht,
maar Debbie wordt het slachtoffer
van een IRA-aanslag.

21.18 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

21.48 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Drie is teveel. Doro-
thy vraagt Sophia mee naar haar
nieuwevriend. Sophia accepteert ook
zijn uitnodiging aan Dorothy om mee
te gaan naar de Bahamas.

22.13 De hoogvliegers. 6-delige En-
gelse serie naar het gelijknamige
boek van Derek Robinson. Deel 4.
Zelfs in 1940 kan het Hornet Squa-
dron nog van het leven genieten.
ledereen hoopt dat het formatievlie-
gen tegen de Luftwaffe bestand is.

23.04 Welbeschouwd. Forum over
actuele zaken. Voorzitter: Marjolijn
Uitzinger.

23.44 Natuurmoment. Aandacht voor
Natuurmonumenten. Presentatie:

Hanneke Kappen, (herh.?
23.49-23.54 Journaal.

Robert Grubb in 'Flying
t ftors'. (Nederland 1 -19.07f)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
11.00 Open Universiteit: Beleidskun-

de.
11.30 Weekjournaal.
12.00 Het Capitool. Directe uitzen-

ding waarin belangrijk binnen- en bui-
tenlands nieuws wordt geanalyseerd
en toegelicht.

12.45-13.35 Europa komt! 30-delige
serie over de Europese Gemeen-
schap. Afl. 20: Europa als een zee
van armoede.

14.50 Studio Sport. E.K. Turnen en
Autosport: Grand Prix F 1van Mona-
co.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.35 Sportuitslagen + W5.

17.45 Sesamstraat.
18.00 De jaren dertig. Les 12.
18.30 Effectief omgaan met conflic-

ten. Les 6.
19.00 Studio Sport.
20.00 Journaal.
20.10 Studio Sport.
20.10 Sjappoo. Jongeren praten in

jongerencentrumDrieluik in Zaandam
over trends, tragiek en trimpfen. Pre-
sentatie: Cees Grimbergen.

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

21.25 Kwartslag: Klaar met leven.
Filmportret van een vrouw, die niet
meer wenst te leven.

22.10 Werken aan werk. 6-delige se-
rie over de verzorgende sector. Afl. 5.
Psychiatrie.

22.40 Geschiedenis en instellingen
van Rusland en de Sovjetunie, les 2.

23.50 Journaal.
23.55-00.00 Nieuws voor doven er

slechthorenden.

Duitsland 3 West
09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 17. (herh.)
09.30 Telekolleg aktuell. Cursus-in-

formatie.
10.00 Chemie. Cursus scheikunde.
Les 17. (herh.)

10.30 Telekolleg. Cursus economie.
Les 4. (herh.)

11.00 (TT) Sehen statt horen. Week-
magazine voor doven/slechthoren-
den.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Programma voor Portugezen, Italia-
nen en Turken.

12.30 Tele-Akademie. Als unsichtba-
re Mauern wuchsen. Ingeborg Hecht.

13.15 Die Blicke des Beobachters.
Informatieve serie.

14.00 ■ Arp- der unsterbliche Dada.
Informatieve serie.

14.38 ■ Der Maler Paul Klee. Infor-
matieve serie.

15.00 Die Gitarre. Documentaire.
16.00 Die Sinfonieorchester der

ARD. Radio-Symfonie Orkest van
Stuttgart 0.1.v. Garcia Navarro. Wer-
ken van de Falla en Debussy.

17.00 Tiefer Süden USA. Documen-
taire serieover het Zuiden van de VS.
Afl. 2: Opperhoofd Tecumseh en
Captain Sam.

17.45 Das internationale TV-Koch-
buch. Portugese keuken. Afl.: Der
treue Freund und seineantike Suppe.

18.00 Ueberraschende Tage. 6-deli-
ge jeugdserie. Afl. 1: Die unverhoffte
Reise. .

18.30 Gott und die Welt.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws.
20.00 Polizeiruf 110. 5-delige Oost-

Duitse politieserie. Afl. . : Eifersucht.
21.25 West 3 aktuell.
21.30 Ich stelle mich. Portret van

Günter Eichberg, voorzitter van de
voetbalclub Schalke 04.

23.00 Afrika. Korte film over een jon-
geman, die zijn droomreis naar Afrika
tracht te realiseren.

23.15 Jazzvor Mitternacht-
00.15 Laatste nieuws. Aansl.: Zur

Nacht (eindtijd is onbekend).

België/Télé 21
12.55 Turnen: EK heren vanuit Stock-
holm. 15.30 Overname RTBF 1.17.35-
-18.15 Onder voorbehoud: Autosport:
Grand Prix F1van Monte Carlo. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 ■ Li-
monade Joe. Tsjechische western uit
1964 van Oldrich Lipsky naar deroman
van Jiri Brdecka. Met: Karel Fiala, Olga
Schoberova, Kveta Fialova e.a. 21.20
Le weekend-sportiff. (herh.) 22.15-
-23.00 Top 21, hitparade, (herh.)

TV5
12.00 L'Assiette Anglaise. Een andere
kijk op gebeurtenissen uit de afgelopen
week. 12.45 De La Cave Au Grenier.
13.00 Journal télévisé. 13.15 Sur Un
Même Bateau. Franse tv-film. 14.45
Apostrophes. Literair magazine. 16.10
Histoires Naturelles. Magazine. 16.30
Aventures Et Sports. 18.00 Marche-
loup. Serie. 19.30 Flash Varicelle.
20.00 Journal Télévisé en Dffect. 20.30
La Nuit Des Molières. Rechtstreekse
uitzending van defeestelijke prijsuitrei-
king aan mensen diezich verdienstelijk
hebben gemaakt in de theaterwereld.
23.00 7 sur 7. Actualiteiten. 00.00-
-01.00 Ex Libris.

Radio 1

radio(Elk heel uur nws.) 7.02 Ontbijt-
show. 7.53 Ter overweging. 8.02Groot nieuws. 9.02 Veronica sport.
10.02 Wegwezen. 11.02 Radio 1
zondageditie. 12.02 Ophef en ver-tier. 13.05Hier en Nu. 14.02 Langs
de lijn, sport en muziek. 18.02Meerover minder op zondag. 19.02The
Groove Juice Special. 20.02 Top-
pers van toen. 21.02 Play it again.
22.02 Now's the time. 23.05 Met
het oog op morgen. 0.02 TROS
Nachtwacht; 6.02-7.00 Een goede
morgen metRon Brandsteder.

Radio 2
(Elk heel uur nws.) 8.04 VroegeVo-
gels. 10.02 Tony van Verre ont-
moet John ülipaly (3). 10.30 Mu-ziekmozaiek. 12.02 AVRO muziek-
theater. 13.02 AVRO's radiojour-
naal. 14.02 Nedertands op AVRO2. 15.02 Muziek met Meta. 16.30
Kom 's langs in Des Indes. 18.02Dat zoeken we 0p... 19.02Leuter-
koek en zandgebak. 19.10Ssssssst 19.30 De hersengym-
nastiek. 20.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nws.) 8.02 Heksen-
nest. dorp der dorpen. 9.02 Zin inpop. 10.02 De wakkere wereld.
12.02 KRO-miniparade. 13.02 Het
weeshuis van de hits. 15.02 Tijdvoor toen. 16.02KRO's Zalige Lief-
deslijn. 18.02 KRO's Hitweek.
19.02 Pop-eye. 20.02 Radio Thuis-land. 21.02 De krijsende tafel.
22.02-0.00 Op slag van maandag.

Radio 4
8.00 Nws. 8.04 H-Vier. 9.00 Onder

de Groene Linde. 9.15 MusicaReli-
giosa et Profana. 9.55 Progr-
overz. 10.00Nws. 10.02 Eucharis-
tieviering. 11.00 Für Elise. 13.00
Nws. 13.02 Opera Matinee. Maria
Callas op CD. 14.00 Concert op de
zondagmiddag. Concertgebouwor-
kest 0.1.v. Riccardo Chailly met
hoorn. (Pauze: Praten over mu-
ziek). 16.00 NOS jazzgeschiede-
nis. 16.30 Diskotabel. 18.00 Nws.
18.02 Continu Klassiek. 20.00
Nws. 20.02 Specialiteiten a la car-
te. 22.00 Kamerconcert Camerata
Bern met viool. 22.54-0.00 Hoor-
spel Spoken, deel1.

Duitsland 3 SWF
08.00 Avanti avanti. Cursus Italiaans.

Les 4. (herh.)
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 4. (herh.)
09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 17. (herh.)
09.30 Telekolleg aktuell. Informatief

sprogramma.
10.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 17.
10.30 Telekolleg 11. Cursus economie.
Les 4.

11.00 Sehen statt Horen. Weekma-
gazine voor slechthorenden.

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

12.30 Ingeborg Hecht. Filmportret.
13.15 Bilder der Jahrhundertwende

1880-1930. Afl.: Franz Kafka.
14.05 ■ Arp - der unsterbliche Dada.

Documentaire.
14.44 ■ Der Maler Paul Klee. Film-

portret.
15.00 Programm nach Ansage.
17.15 Sport treiben und gesund

bleiben. Afl. 8: ObKatte oder Hitze.
17.30 Nimms Dritte. Informatief ma-

gazine.
18.00 Touristik-Tip. Toeristische tips.
18.15 45 Fieber. Berlijn.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schatzkammer. Spel.
20.00 Das Beste vom Bahnhof.

Fragmenten uit Bio's Bahnhof. Afl. 4.
20.15 Europas Metropolen. Docu-

mentaire over Barcelona.
21.15 Grosse europaische Fotogra-

fen. Portret van de fotograaf Jean-
loup Sterf.

21.45 Südwest aktuell - Neues.
21.50 Flutlicht. Gevarieerd sportma-

gazine.
22.45 Alas Smith and Jones. Engel-

se comedyserie. Afl. 7: Auweia.
23.15-23.20 Laatste nieuws.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te deum laudamus.
9.55 Waterstanden. 10.00 Verha-
len vooraf. 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-
dylijn. 16.55 Mededelingen enschippersberichten. 17.00 Kerk-
dienst. 17.58 Wilde Ganzen. 18.00
Nieuws. 18.10 Mensen. 18.25 Li-
turgie en kerkmuziek. 18.40De on-
bekende Islam. 19.00 Programma
voor buitenlandse werknemers.
19.20Suara Maluku. 19.55Tambu.
20.30 Zorg en Hoop. 21.20 Mede-
landers Nederlanders. 21.45 Me-

delanders Nederlanders. 22.10-
-22.40 Jazz uit het historisch ar-
chief.

SAT 1
08.05 Mister Ed. Afl.: Der Frauenclub.
08.30 Familie Feuerstein. Afl.: Klarer
Fall von Kleptomanie. 08.55 Ihr Horos-
kop. Aansl.: Programma-overzicht.
09.00 Die Waltons. Afl.: Der grosse Fa-
milientag. 09.50 Teletip Gatten. 10.00
SAT.I Sport. 10.30 Das wars diese
Woche. Armin Halle im Gesprach.
10.55 So gesehen. Kerkelijke uitzen-
ding. 11.00 Programma-overzicht.
11.05 Die drei Musketiere. Frans/Ita-
liaanse avonturenfilm uit 1960 van Ber-
nard Borderie met Gérard Barray,
Georges Descriéres, Jacques Toja e.a.
12.45 Mirten in Europa -Deutsche Ge-
schichte. Afl.: lm Banne von Verfüh-
rung und Gewalt. 13.15 Die Waltons.
Afl.: Mary-Ellen und der fahrende San-
ger. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Teletip Ko-
enen. 14.15 Tier + Wir. 14.50 Der Gol-
dene Schuss. 15.00 Die total verrückte
Campingparadies. Engelse komedie uit
1969 van Gerald Thomas met Sidney
James, Kenneth Williams, Joan Sims
e.a. 16.30 Auf und davon. Reismagazi-
ne. 17.00 Der goldenen Schuss. Aan-
sl.: programma-overzicht. 17.10 Ge-
wehre zum Apachenpass. Amerikaan-
se western uit 1966 van William Witney
met Audie Murphy, Michael Bums,
Kenneth Tobey e.a. 18.45 SAT 1 Bliek.
19.00 Programma-overzicht. 19.10
Kampf urn Yellow Rosé. Afl.: Zerstörtes
Glück. 20.00 SAT.I Wetter. 20.10 Ein
Tag, der nie zu Ende geht. Duitse
speelfilm uit 1959 van Franz Peter
Wirth met Hansjörg Felmy, Hannes
Messemer, Ruth Leuwerik e.a. 21.55
SAT 1 Sport. 22.15 ■ Auf der Flucht.
Afl.: Schmutzige Wasche. 22.55 SAT.I
Bliek. 23.05 Stunde der Filmemacher.
23.20 Das Bildnis des Dorian Gray.
Duits/Italiaanse speelfilm uit 1969 van
Massimo Dallamano met Helmut Ber-
ger, Richard Todd, Herbert Lom e.a.
00.55-01.00 Programma-overzicht.

SSVC
12.30 Children's SSVC. Met Nikki

Townley. Afl.: Barney.
12.45 Dangermouse.
13.00 Highway. Harry Secombe be-

zoekt RAF St Athan in South Wales,
een van Engelands laagste vliegba-
sis.

13.30 Moneyspinner. Financieel pro-
gramma.

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

selijke verhalen uit de hele wereld.
15.00 Sunday Grandstand. Hoogte-

punten uit: Golf: Epson Grand Prix of
Europe; Rugby Union: The MkJdlesex
Sevens; Grand Prix: Monaco; Bad-
minton Horse Trials, finale.

19.40 Catchphrase. Spelshow voor
de hele familie, gepresenteerd door -Roy Walker.

20.00 After Henry. Afl.: Idle Specula-
tion. Sara wil dat de hal voor haar ver-
jaardag opnieuw wordt behangen.
Eleanor wil een jurk uit de uitverkoop.

20.30 Eastenders. Serie.
21.20 Master Mind. Gepresenteerd

door Magnus Magnusson vanuit het
Museum of Army Transport in Bever-
ley.

22.00 Uncertainties. Afl.: How do I
Communicate?

22.10 News and weather.
22.25 Agatha Christie's Poirot. Afl.:

The Incredible Theft. Als de plannen
van een nieuw, Brits gevechtsvlieg-
tuig worden gestolen denkt Poirot dat
er meer in het spel is dan alleen een
simpele spionagedaad.

23.15-23.50 Spitting Image. Afl.: The
Sound of Maggie. Margaret Thatcher
staat volledig in de belangstelling.

Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek. 10.02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek en een co-
lumn. 11.02 Sport. 12.02-13.00
D.S.M. - Limburg/concert: concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teur)orkesten, ensembles en ko-
ren. 18.05-19.00Sport

BRT 2
6.00 Nws. 6.05 Goede morgen,
morgen (6.30, 7.00, 7.30 Nws.)
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen.
8.12 Relax. 9.00 Visum. 10.00
Nieuws. 10.03 De pre-historie.
11.00 Oordegelijk. 13.00 Nieuws.
13.10 De tafel van een. 14.00Fies-
tag. 17.00 Nieuws. 17.05 Sportkaf-
fee met nationale en provinciale
voetbaluitslagen (om 18.00
Nieuws). 20.00 Vragen staat vrij.
(22.00 Nieuws). 23.30-6.00 Nacht-
radio (5.00 en 5.30 Nieuws).

Belg. Rundfunk
6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ver-
anstaltungskalender. 8.00 Fröhli-
cher Auftakt. 8.30 Glaube und Kir-
che. 9.05 Mundartsendung: Uver

d'Land on d Logt - van domols on
högt/Echo Nord: Alles watt daer att
ommer overKeiemes dn et Jöhltal
weete wollt 10.00 Volkslieder
11.05 Schlagersouvenirs. 12 35
Ruckbhck 13.00 Live von der CO-
MISA in Sankt Vith: John Quadflieg
and his Trumpet-Sisters. 14.05 Die
deutsche Schlagerparade live von
der COMISA. 17.05Sportmagazin
18.40 Seniorenfunk. 19.00
Wunschkonzert. 21.00 Sportresul-
tate vom Wochenende und Sen-
deschkiss.

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 8.05 Das grosse Plats-
konzert. 10.05 Operette nach
Wunsch. 12.05 Musik ist Trumpf.
13.00 Heimatmelodie. 14.05 Was
darf es sein? 17.00 Singt mit uns.
18.05 Schellack-Schatzchen.
19.00 Erinnerung. 21.00 Musik
zum Tanzen. 22.30 Nachtexpress.

satelliet

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

der Schnorchel. Tekenfilmserie;
Heathcliff, tekenfilmserie.

09.25 ■ Eine Frau wie Du. Duitse
speelfilm uit 1939 van Viktor Tour-
jansky. Met: Brigitte Horney, Joachim
Gottschalk, Curt Meisel e.a.

11.00 Spiegelei. Spelprogramma.
11.25 Dance. Dansshow. (herh.)
11.55 RTL Kurz und bündig.
12.05 Motorsport Extra, (herh.)
12.30 Klassik am Mittag, met het

RTL-orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.10 Die Spezialisten unterwegs.

Amerikaanse serie. Afl.: Einen Strah-
lenburger, bitte. (herh.)

14.00 Gut schmeckt's. Culinaire tips.
14.30 Jungfrau von Samoa. Speel-

film uit 1985van JavierSeto. Met: ja-
mes Philbrook, Seyna Sein, Frank
Moran e.a.

16.05 RTL Musikrevue. Schlagerpro-
gramma met Frank papke.

17.00 Pi rat des Königs. Amerikaanse
speelfilm uit 1967 van Don Weiss.
Met: Doug McClure, Juli St.John, Guy
Stockwell e.a.

18.45 RTL aktuell.
19.00 Ein Tag wie kein anderer.

Reisquiz met Björn Hergen Schimpf.
20.00 Der grose Blonde mit dem

Schwarzen Schuh. Franse speelfilm
uit 1972 van Yves Robert. Met: Pierre
Richard, Bernard Blier, Jean Roche-
fort e.a.

21.40 Kunst und Botschaft. Van-
daag: De treurende engel van Ernst
Barlach.

21.45 Spiegel TV. Nieuwsmagazine.
22.20 Finale - Die Sportsendung am

Sonntagabend. Sportmagazine ge-
presenteerd door Ulli Potofski.

23.05 Videoshow.
23.30-00.00 Sexy folies.

Sky Channel
06.30 Bailey's Bird. Avonturenser,
07.00 Hour of Power. Religie en gas-

ten.
08.00 Fun Factory. Ontspanning.
12.00 International Motor Sports.
13.00 Motor Sports News.
13.30 Fashion Television.
14.00 ■ Heaven on earth. Ameri-

kaanse drama uit 1931 van Russell
Mack.

16.00 Beyond 2000. Wetenschap en
techniek.

17.00 Pop Formulae.
18.00 Joanie Loves Chachi. Komi-

sche serie.
19.00 Eurosport preview.
21.00 Autorennen. Formule 1 van-

Monaco.
23.30 Golf uit Chepstow.
02.00 Eurosport preview.
01.30-06.30 Landscape Channel.

Sfeerbeelden met muziek.

Super Channel
07.00 Boogaloo Pooper Doo. Non-

stop tekenfilms.
11.00 Eurochart. Pop.
12.00 Video Fashion. Modemagazi-

ne.
12.30 Roving Report. Actualiteiten-

programma.
13.00 It Is Written. Literaire reeks.
13.30 Blakes Seven. Sf-feuilleton.
14.30 Salvage One. Komische serie.
15.30 The Mix. Pop.
17.30 The World Tomorrow. Reli-

gieuze actualiteiten.
18.00 European Business weekly.
Zakelijke nieuws.

18.30 Soccer scène. Europese voet-
baluitslagen.

19.00 Lookout Europe.
20.00 The UK Top 50. De Britse hitpa-

rade.
21.00 The Twilight Zone. Sf-thriller-

serie.
22.00 NBA Today Basketbal.
22.25 The Kingfisher. TV-drama.
00.30-03.00 The Mix. Entertainment.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 MTV. Pop(nieuws).
11.00 VJ Kristiane Backer.
14.00 MTV's Braun Europeen Top

20. Het beste uit de Europese mu-
ziekscène.

15.00 Week in Rock. Hoogtepunten
uit de rock- en popwereld. _

15.30 MTV Classics. Clips uit het ar-
chief.

16.30 VJ Ray Cokes.
18.00 VJ Maiken Wexo.
20.00 Kino. Filmrubriek.
21.00 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 Metal Hammer.
01.00-07.00 Night Videos. Clips

Luxemburg/RTL
4.00 Musik Non-Stop. 7.00 Heimat-
melodie. 9.00 Sonntagsfruhstück.
11.00 Ruckbhck - OkJies 12.00
Musikparade. 14.00 Wünsch Dir
was. 17.00 Sportshop 18.00Nach-
gefragt. 19.00Volkstumliche Hitpa-
rade. 21.00 Country-Coach. 22.00
Neunzehn - Vierundzwanzig. Musik
Non-Stop. 0.00-1.00 Traumtanzer.
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Gooien
De vraag of Richard en Leonie
goed met elkaar kunnen opschie-
ten wordt met een volmondig 'ja'
door beiden beantwoord. Ri-
chard: „Ik denk dat dat komt
omdat we zoveel met elkaar pra-
ten. Als je.tennist en je hebt een
baaldag gooi je een keer met je
racket of je geeft de bal een goe-
de mepper. En dat doe jenatuur-
lijk niet met je danspartner, om
af te reageren."

Richard en Leonie hebben dag
en nacht getraind voor de Neder-
landse Kampioenschappen Stijl-
dansen in Dalfsen, waar ze van-
daag aan deelnemen. Leonie:
„En dan lopen de lessen die we
geven op de dansschoolvan mijn
ouders natuurlijk ook nog ge-
woon door. De leerlingen die les
van ons krijghen, of dat nu stijl-
dansen, Dirty Dancing of aerobic
is, kunnen we uiteraard niet in de
steek laten. Veel vrije tijd blijft er
niet over op dit moment. Richard
en ik hopen in ieder geval dat al
het werk en al die uren trainen
bekroond worden met een goede
plaats bij de Nederlandse Kam-
pioenschappen Stijldansen. Dat
zou geweldig zijn."

monique corten

Landelijke
Fietsdag

HEERLEN - De Landelijke
Fietsdag, die op 13 mei voor de
zestiende keer wordt georgani-
seerd, zal traditiegetrouw weer
ondersteund worden door radio-
programma's. De TROS verzorgt
op de zaterdag voor Pinksteren
reportages vanuit verschillende
plaatsen in het land. Deze repor-
tages worden uitgezonden in de
TROS Nieuwsshow (tussen 7.04
en 11.04 uur) en TROS Aktua
Sport (14.30 uur) via Radio 1.

Paul van Vliet jubileert
’Theateris

mijn wereld’Van onze rtv-redactie
DEN HAAG - „Nederland is een
klein land, veeleisend ook. Jonge
cabarettalenten zijn met een
noodgang bezig. Doen van alles,
waarvan ik denk, jongens, doe
nou kalm aan, over twee, drie
jaarben je uitgeraasd en word je
weggesmeten." Zelf heeft Paul
van Vliet (53) niet te klagen. In
december is het 25 jaar geleden
dat hij in Den Haag Theater Pc-
Pijn begon.

Het publiek bleef hem al die tijd
trouw. „Er is weer een piek in
mijn carrière, zowel wat het pu-
bliek als de creativiteit betreft.
Op de top 10 van de schouwburg-
directeuren neem ik qua bezoek-
cijfers de eerste plaats in. Toon
Hermans en ik hebben verreweg
het grootste publiek."

Vijfentwintig jaar Paul van Vliet
in het theater. „Dat gaan we een
beetje vieren. De AVRO maakt

een documentaire over 25 jaar
teksten en shows, er komt een
boekje uit dat geschreven wordt
door Wim Hazeu, die ook mijn
teksten heeft uitgegeven, en deze
zomer neem ik een verzamel-cd
op met een selectie uit 25 jaar
liedjes. Die liedjes zijn namelijk
een heel eigen leven gaan leiden.
Daar komt ook een speciaal pu-
bliek op, dat zegt, 'ja, die komi-
sche types zijnwel leuk, maarwij
vinden dat andere mooier. Dat is
ook een soort snobisme, hoor."

„Op die liedjes krijg ik veel brie-
ven, de mensen herkennen er
iets in. Daarom heb ik ze ook uit-
gegeven in een boekje. Er zitten
de meest persoonlijke en mis-
schien ook de meest herkenbare
dingen in, gevoelens en ervarin-
gen. Ik heb gemerkt dat daar een
apart, maar ook een jong publiek
op af komt, mede doordat we de
muzikale sound wat verlegd heb-
ben de laatste jaren, weg van het
traditionele kwartet.

De sleutel tot mijn werk is dat ik
het nodig vind dat de mensen
zich erin herkennen. Het is het
mooiste als dat wat je opschrijft,
gedeeld wordt door het publiek.
Als iemand in de zaal de hand
van een ander pakt, van hè, hoor
je dat, dat hebben wij ook, dan
vind ik dat een heel mooie reac-
tie."

De laatste week van december
brengt Paul van Vliet in Scheve-
ningen een feestelijke show,
waarin hij door de afgelopen 25
jaar wandelt. „Deze zomer maak
ik een selectie. Je moet de tek-
sten een beetje aanpassen, wie-
den en knippen. Niet alles is
meer geschikt. Wat er overblijft
van die 25 jaar is niet veel, hoor.
Jemoet iets niet uit sentimentele
overwegingen opvoeren. Het cri-
terium is dat het nu nog stand
houdt, anders ga je leunen tegen
een soort nostalgie."

" Pau. van Vliet, 25 jaar
cabaret

Dromen
Met al deze activiteiten heeft
Paul van Vliet ook in de zomer-
maanden zijn handen nog aardig
vol. Juli brengt hij echter door in
zijn boerderij in Noord-Spanje,
onvindbaar in het binnenland.
Kan hij het cabaret dan loslaten?
„De eerste week zeker niet, dan
tolt het hele seizoen door mijn
kop en slaap ik vreselijk onrus-
tig. Ik heb dan vaak bange dro-
men, dat voorstellingen misluk-
ken, dat ik ineens het toneel opga
in mijn onderbroek, dat er din-
gen naar beneden lazeren of dat
het publiek de zaal uitloopt. Na
zo'n week ben ik wat rustiger en
kan ik het loslaten, tot het eind
van de vakantie in zicht komt,
dan begint de onrust weer."

Het volgende seizoen speeltPaul
van Vliet zijn huidige, zevende
solo-programma 'Een gat in de
lucht' nog door. Terugblikkend
zegt hij: „Toen ik in 1971 met de
one-man-shows begon, lag het
accent voornamelijk op de komi-
schetypes, zoals Bram en Majoor
Kees. Daar heb ik ook mijn
grootste populariteit aan te dan-
ken. Maar geleidelijk is er een
verschuiving gekomen naar een
iets universelere manier van
theater maken, zeg maar dat de
ernstiger kant van het leven een
wat ruimere plaats heeft gekre-
gen, met name in de liedjes."

Types
„De komische types doe ik hee.l
graag en ik ben ze absoluut niet
ontrouw. Het is fantastisch om
zelf ook van binnen te lachen als
je iets komisch staat te doen. In
deze show zit ook weer zon type,
een wat norse man, die tegen zijn
zin naar een verkleedpartij moet.
De uitmonstering moet iets met
water te maken hebben, een bad-
man of een matroos, omdat zijn
zwager, diezijn vijftigste verjaar-
dag viert, een waterman is. Hij
verzet zich tegen dat verplichte
leuk doen, maar uiteindelijk
stopt hij twee pingpongballen in
zijn wangzakken en gaat als
breedbekkikker."

show

Leonie en Richard Kebeck
dansen de sterren

van de hemel
KERKRADE - Twaalf jaar was Richard toen hij van Pa Ke-
beck met zn oudere zus Petra mee moest naar dansles.
„Eigenlijk had ik daar helemaal geen zin in. Ik kocht zelfs
schoenen met een behoorlijke hak om toch maar iets groter
te lijken. Vier jaar later was ik Pa dankbaar want ik had suc-
ces bij de meisjes. En dat kwam met name omdat ik al zo
goed danste," vertelt de nu vijfentwintig jarige dansleraar.

Er was nog een kleine Kebeck,
Leonie. Zij speelde het liefste in
de tuin met vriendjes. „Ik was
meer het jongensachtige type.
Op mijn elfde danste de hele fa-
milie en vonden mijn ouders het
de hoogste tijd worden dat ook ik
op les ging."Leonie is nu twintig
en sinds vier jaarvormt zij samen
met haar broer het succesvolle
danspaar Leonie en Richard Ke-
beck.

Richard wilde leraar Engels wor-
den, maar gemotiveerd door zijn

zus Petra heeft hij na zn MAVO
diploma gekozen voor de parti-
culiere opleiding, Federatie
Dansleraren Organisatie, in Am-
sterdam. Wekelijks pendelde hij
tussen Kerkrade en Amsterdam.
„Ik kreeg de smaak van het dan-
sen te pakken en had nog maar
èèn droom. Dansleraar zijn en in-
dien mogelijk nationaal en later
internationaal kampioen stijl-
dansen te worden. En daar heb je
natuurlijk een partner voor no-
dig. Petra en ik nebben lange tijd
samen getraind en Leonie danste
toentertijd met een vriend de
sterren van de hemel. Op een ge-
geven moment hebben we van
partner gewisseld en zijn Leonie
en ik als danspaar samen gaan
werken. Dat is nu zon vier jaar
geleden."

Leonie en Richard zijn gestart
met Rock en Roll en later werd
daar het stijldansen aan toe ge-
voegd. Leonie: „Rock en Roll
was meer mijn stijl. We werden
dan ook Limburgs kampioen, al-
thans wat die dansstijl aanging.
Naarmate ik ouder werd ging
ook het stijldansen mij meer
boeien. Ik heb nog steeds les in
Tilburg en volg daar dezelfde op-
leiding dieRichard ook heeft ge-
had.

Ik moest wennen aan de ball-
room jurkenen hoge hakken, die
ik tijdens de wedstrijden aan
heb. Ik liepaltijd opplatte schoe-
nen. Dat doe ik in mijn vrije tijd
trouwens nog."

" Leonie en Richard: 'Deze keer maar eens niet in danskle-
dij en danshouding op defoto. Gewoon in ons dagelijkse
'kloffie' Foto: CHRISTA HALBESMA

Songfestival: ondanks alles een succesformule
De beste hoeft de
eerste niet te zijn

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM/HEERLEN - Het
Songfestival is en blijft een
vreemd verschijnsel. Menigeen
vindt het al jaren niet om te ge-
nieten, desondanks blijkt het tel-
kens weer een succesformule.
Ook al is het voor de tv-kijker
vaak vergeefs wachten tot het
beter wordt. Want laten we wel
wezen: de artistieke waarde van
het Eurovisie Songfestival is
maar al te vaak omgekeerd even-
redig geweest aan de pracht en
praal waarmee het zo verguisde
programma menigmaal is omge-
ven.

Niettemin zullen glitter, glamour
en klatergoud ook op het 34ste
Eurovisie Songfestival in het Pa-
lais de Beaulieu van Lausanne
schitteren en schetteren onder
het toeziend oog van een nieuws-
gierig miljoenenpubliek.
Afgaande op de liedjes die in de
33 voorafgaande afleveringen op
het kijkersvolk zijn losgelaten,
zou de conclusie kunnen worden
getrokken dat het met het artis-
tiek talent van de Europese com-
ponisten en tekstschrijvers treu-
rig is gesteld. Gelukkig komen er
voor en na het Songfestival altijd
weer genoeg songs op de markt
om het tegendeel van die stelling
aan te tonen. En een enkele keer
wordt dat ook tijdens het Song-
festival bewezen.

Tijdelijk
Een ander aspect van het Eurovi-
sie Songfestival is dat de roem
veelal zeer tijdelijk van aard is,
dat snel opgekomen artiesten
dikwijls nog sneller gedoemd
zijn af te glijden in de vergetel-
heid. Een enkele winnaar (Abba)
bleek een vaste waarde. Verre-
weg de meeste ex-deelnemers
genieten thans locale bekend-
heid in achterafzaaltjes, hum-
men er op los in achtergrond-
koortjes, of staan als vanouds
weer achter draaibank of aan-
recht.

Als het echt op artistieke presta-
ties aankomt kan er vanavond
maar een winnaar zijn: Enge-
land. Maar bij het Songfestival
hoeft de beste niet altijd de eer-
ste te zijn. Mens erger jedus niet.

Justine
Nederland wordt vertegenwoor-
digd door Justine Pelmelay met
het lied 'Blijf zoals jebent. Vorig
zong zij nog in het achtergrond-
koortje dat Gerard Joling bege-
leidde tijdens diens Songfesti-
val-avontuur in Dublin. Nu heeft
de ex-Lej_se, maar nu in Zoeter-
meer woonachtige Justine Pel-
melay promotie gemaakt en mag
ze solo. Dat doet ze beslist niet
slecht, al zullen sommigenbewe-
ren dat haar optreden in de verte
aan dat van Anneke Grönloh
doet denken. 'Blijf zoals je bent;
past uitstekend in het geijkte re-

pertoire dat op Songfestivals ten
gehore pleegt te worden ge-
bracht. Niet meer en niet minder,
maar vermoedelijk wel genoeg
voor een alleszins verdienstelijke
jury-beoordeling.

Met daaraan gekoppeld enkele

contracten voor optredens bui-
ten de landsgrenzen. Al werd dat
ook typen als Bernadette Kraak-
man, Lindu Williams en Maribel
ooit in het vooruitzicht gesteld.
Helaas voor hen is hun werke-
lijkheid het personeelsavondje
in een achterafzaaltje.

" Justine Pelmelay met 'Blijfzoals je bent' ■

Deelnemers
Songfestival

HEERLEN - Vanavond «
men de volgende landen, 'volgorde zoals hieronder
meld, deel aan het Songf't tS*
val:

1. Italië: 'A vrei voluto' - A>*
Oxa en Fausto Lea.

2. Israël: 'Derech H'a Me
lech' - Gilli en Galit.

3. Ierland: 'The Real Me'
Kiev Connolly.

4. Nederland: 'Blijf zoals .
bent'; Justine Pelmena.

5. Turkije: 'Bana Bana'
Pan.

6. België: 'Door de Wind'
Ingeborg.

7. Engeland: 'hy do I alwa.
get it wrong' - Live R*
port.

8. Noorwegen: 'Vennen
Naerhet' - Britt Synon
Johannsen.

9. Portugal: 'Conquistador 1
Da Vinci.

10. Zweden: 'En Dag' - Tof1my Nilsson.
11. Luxemburg: 'Monsieur'

Park Café.
12. Denemarken: 'Vi Male'

Byen Rod' - Birthe KjaeU
13. Oostenrijk: 'Nur ein Lie"- Thomas Forstner.
14. Finland: 'La Dolce Vita'1

Anneli Saaristo.
15. Frankrijk: 'J'ai volé la vie- NathaliePaque.
16. Spanje: 'Nacida pa*!

amar' - Nina.
17. Cyprus: 'A popse as vi*1

thoume' - Fanny PolymH
ri & Yiannis Savidakis- I

18. Zwitserland: 'Viver sertZI
tei' - Furbaz.

19. Griekenland: 'To dm
mon asteri' - Marianna.

20. IJsland: 'Thad sem e^l
ginn ser' - Daniel Augi*5
Haraldsson.

21. Duitsland: 'Flieger' - Ni"'
de Angelo.

22. Joegoslavië: 'Rock rJ>*
baby' - Riva. J

Arme van
Egmond

naar TROS
HILVERSUM - Arme van Jflmond, sinds 1965 bij de K>
wordt presentatrice bij TROS-'^
dio. Van Egmond zal voor de'
omroep een wekelijks progr3 (
ma maken dat veel weg zal Jl^ben van hetgeen zij nu bij (
KRO doet: mensjen aan 'JJwoord laten en plaatjes draai0

(ADVERTENTIE) i \
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Vlaggen stelen
mondt uit in
vechtpartij

Opnieuw
en opnieuw begin-

v**l- Het is zo gemakkelijk ge-
f-Od en geschreven. Neem de
y^ge ondernemers Alois en
J'onne van de Boogaard uiti^aesberg. Begin februari ver-ren zij bij een brand zo onge-
*er alles wat ze hadden, behal-

t elkaar. Niet alleen de huis-
ging in rook op, ook hun

Qa(c Yval Fashion. Dezer da-
j*zijn ze weer aan de slag ge-
!^Qn hun winkel aan deStreep-
K.i.aat op poten te krijgen.
Jthuilen en opnieuw begin-
*Tl- En een hart onder de riem.

Gedeputeerde Staten schrijven in
een brief aan de Nederlandse
Spoorwegen dat de provincie mede
door toekenning van gelden uit de
PNL-pot 1988 55 procent van de to-
tale reconstructiekosten van de
brug en de toevoerweg voor haar re-
kening kan nemen. De NS (eigenaar
brug) moet 1.260.000 gulden betalen
en de gemeente Nuth bijna vijf ton.
De nieuwe brug krijgt een derde rij-
strook die ervoor moet zorgen dat
verkeersopstoppingen rondom het

Inbraken
Kerkrade

punt verdwijnen. Daarom ook
wordt de brug geschikt voor vracht-
auto's tot 15 ton (is nu acht ton).
Hierdoor ontstaat een snellere en
betere verbinding tussen Oostelijk
Zuid-Limburg en de westelijke
kant. Het ministerie van Economi-
sche Zaken verwacht positieve ef-
fecten op de bedrijvigheid rondom
de Luchthaven Maastricht.

Dat was ook de reden voor staatsse-
cretaris Evenhuis om de eenmalige
subsidie toe te kennen. Het aan-
brengen van de nieuwe spoorbrug
(zonder fietstunnel overigens) is de
eerste fase in een omvangrijk pro-
ject. De tweede fase is het verbre-
den van de autosnelweg tot een zes-
baansweg met aangepaste in- en uit-
ritten en uitbreiding van het indu-
strieterrein De Horsel in Nuth. Hier-
voor zijn gelden toegekend uit het
Europees Fonds voor de Regionale
Ontwikkeling (EFRO).

De spoorwegovergang (ijzeren brug
in de volksmond) wordt nu over-
eind gehouden door een aantal
steunpijlers. Deze werden eind 1986
aangebracht nadat geconstateerd
werd dat een forse scheur in de
staalconstructie de veiligheid danig
in gevaar bracht.

Van onze verslaggever
KERKRADE - In denachtvan don-
derdag op vrijdag hebben huizen in
de Kerkraadse Bokstraat, St Marti-
nusstraat en Geraniumstraat be-
zoek gekregenvan inbrekers. Uit de
eerste woning werd een klein geld-
bedrag gestolen, uit het huis aan de
Geraniumstraat misten de bewo-
ners na de inbraak 600 gulden en
een video-recorder. In de Martinus-
straat vonden de inbrekers niets
van hun gading.

# De spoorbrug bij
Nuth wordt driebaans.
Totale kosten belopen
de 3,5 miljoen gulden.
Eind 1991 hoopt men
met deze maatregel de
verkeersopstoppingen
en de slechte verbin-
ding dldaar te hebben
opgeheven.

Foto: FRANS RADE

Karwei van vier uur op Vrouwenheide

Een stuk molen
gaat de lucht in

door de belangrijkste Europese
wijngebieden. Met behulp van
apparatuur, die in dewijncultuur
wordt gebruikt zoals een wijn-
pers en andere attributen, foto's,
dia's, posters en andere informa-
tiemateriaal wordt het hele pro-
ces uit de doeken gedaan.

Greetje Haagmans, die zichzelf
vinologe noemt, kwam min of
meer bij toeval 'in de wijn' te-
recht toen zij vijftien jaar gele-
denin dienstkwam van juffrouw
Emilie Caselli. Zij had destijds
een wijnhandel in de Fransche
molen. Sinds eenjaarof vijfheeft
mevrouw Haagmans een eigen
zaak in Hulsberg. Daar geeft zij al
enkele jaren achter elkaar een
wijncursus. Opmerkelijk is dat
zij steeds meer cursisten trekt,
nu al tegen de 180. „De meesten,
die eenmaal aan een cursus zijn
begonnen, blijven komen. Niet
zozeer voor een herhalingscur-
sus als wel voor de gezelligheid.
Er zijn hier echte wijnclubjes
ontstaan," zegt zij enthousiast.

Van onze verslaggeefster -
HOENSBROEK - De politie van
Heerlen heeft in de nacht van don-
derdag op vrijdag twee mannen
aangehouden die een vechtpartij
hadden uitgelokt in de hoofdstraat
in Hoensbroek. De twee waren be-
zig een aantal vlaggen te stelen van
een slagerij in de genoemde straat.
Vier voorbijgangers zeiden daar iets
van, waarop de twee, afkomstig uit
Hoensbroek en Eys en rond de
twintig, begonnen te vechten.

Al ruziënd kwam de hele groep uit-
eindelijk in de Sleinadastraat te-
recht waar de vier een huis in
vluchtten. Dat maakte de twee zo
boos, dat ze de voorruit van het
woonhuis insloegen. De aanstich-
ters, onder invloed van alcohol,
maakten bovendien gebruik van
messen. Eén van de voorbijgangers
raakte gewond en moest in het zie-
kenhuis de wond laten hechten. De
twee zitten nog vast.

HULSBERG - Het Hulsbergse
echtpaar Piet en Greetje Haag-
mans heeft hun plan voor de in-
richting van een wijnmuseum in
het Oud Sjtadhoes in Valken-
burg gereed. Het wachten is nog
op het totale restauratieplan van
het gebouw voordat met de in-
richting zal worden begonnen.
Voor het wijnmuseum is het ge-
lijkvloerse gedeelte van het Oud
Sjtadhoes gereserveerd.
Er komen tevens een wijnhandel
annex slijterij en proeflokaal,
een echte wijnbodega, en men
gaat een terras aan de Grote-
straat exploiteren.
Het wijnmuseum met de bijko-
mende voorzieningen vormt de
commerciële trekker voor het
Oud Sjtadhoes, dat verder onder-
dak zal biedenaan het streekmu-
seum, geologisch museum,
ruimtes voor wisselexposities,
vergaderlokalen, alsmede kleed-
ruimte en magazijn voor de Val-
kenburgse schutterij.
In het wijnmuseum krijgen be-
zoekers straks een 'rondleiding'

Van onze correspondent
VOERENDAAL - Een 80-tons
kraan van de firma Mammoet
Stoof uit Sittard begint woens-
dagmorgenom 10.00 uur meteen
enorm hijskarwei, dat zon vier
uur in beslag zal nemen. De mo-
numentale molen van Vrouwen-
heide, die al sinds 1857 het land-
schap rond Übachsberg domi-
neert, zal dan zijn voorlopig laat-
ste restauratiefase ingaan.

De molenkapen de wieken(goed
voor een gewicht van 15 ton)
worden 13 meter in hoogte opge-
tild en 28 meter uitgehesen. Een
stormvaste en waterdichte nood-
kap zal direkt daarnawordeii ge-
monteerd, zodat het kostbare
projekt van eigenaar Fred Pie-
pers geen onverwachte calami-
teiten ontmoet.

Hij verwacht trouwens dat de
nieuwekap en wieken in juli de
bekroning van veler inspannin-
gen zullen vormen. De kosten

belopen ’ 140.000,- , waarin
naast Monumentenzorg, de Pro-
vincie en het Prins Bernhard-
fonds vanzelfsprekend ook het
echtpaar Piepers een aardige
duitstopte.
Het ijzeren skelet van de wieken
wordt momenteel bij de firma
Derckx in Beegden gebouwd. Zij
krijgen een vlucht van 23 meter
en zullen straks 'voor de prins'
gaan draaien. Dit vanwege het
feit dat een eerdere eigenaar, die
de molen Vrouwenheide tot res-
taurant wilde verbouwen, het
originele maalwerk sloopte.

Fred Piepers zal zelf, zoals hij dat
al sedert 1976 doet, daarbij niet
schromen de handen uit de mou-
wen te steken. Maar hij zal ook
minutieus een fotoreportage bij-
houden, die straks met tal van
historische gegevens uit Neder-
landse en Duitse archieven, een
boekwerkje oplevert over de mo-
len Vrouwenheide anno 1857 tot
nu in beeld zal brengen.

Van onze correspondent
NUTH - De in technisch zeer slechte staat verkerende spoor-
brug in Nuth wordt op korte termijn vervangen door een over-
spanning met drie rijstroken. De provincie heeft definitief toe-
gezegd maximaal 1.570.000 gulden beschikbaar te stellen van
de totale kosten van ruim drieëneenhalf miljoen gulden.
Het ligt in de bedoeling om direct na de bouwvakvakantie met
de werkzaamheden te starten, die naar verwachting tot eind
1991 duren.

Stichting voor goedfatsoen en christelijke waarden
’RustenOrde’strijdvaardig

Van onze verslaggeefster
HEERLEN - De stichting 'voor
Rust en Orde' bestaat pas sinds
oktober en meteen is het eerste
succesje al binnen: Het New Wa-
vecafé aan de Akerstraat moet
mede door toedoen van 'Rust en
Orde' verdwijnen. Oprichter H.
Dresen bewoont een riante villa
pal naast het cafépand (waar ove-
rigens ook de stichting Zymose
huist). Hij en een mede-bestuurs-
lid willen niet dat er een foto van
hen wordt gemaakt. Niet ieder-
een hoeft precieste weten wiezij
zijn.

Dresen en collega R. Vlek gaan
er eens goed voor zitten. Twee
wat oudere mannen die het de
jonge journaliste wel eens even
zullen vertellen. De statuten lig-
gen al pontificaal op tafel: doel is
'het bevorderen van de rust en
orde in die gebieden, wijken of
straten die door de stichting wor-
den aangewezen. En danvolgt de
toelichting: „In de samenleving
leeft een grote zwijgzame meer-
derheid die nog gelooft in
christelijke waarden, goed fat-
soen en meer van dat soort nor-

niet inzetten voor die van ande-
ren?" stelt Dresen.
„Misschien kent niet iedereen
onze doelstellingen, maar achter
onze principes, rust en orde dus,
zal zeker iedereen staan," is de
stellige overtuiging van Vlek.

Dresen heeft al verzoeken om
hulp gekregen van omwonenden
van het Slaaphuis, aan de Ruys
de Beerenbroucklaan, van men-
sen uit de Willemstraat, waar
overlast zou zijn van prostituees,
en van buurtbewoners van café
De Nor, aan de Geerstraat. Al
deze 'aanvragen' zullen in behan-
deling worden genomen.

immers geen cent op zijn lip. Als
ik een ruit bij iemand ingooi, kan
diegene dat wel op mij verha-
len."

De stichtingsvorm is gekozen uit
puur praktische overwegingen.
„Op die manier ben je goed geor-
ganiseerd en tevens een rechts-
persoon, waardoor je sterker in
je schoenen staat."

ze te lokken met drank, maar
denken vervolgens niet aan een
stukje nazorg. Het gevolg is elke
vrijdagavond na sluitingstijd de
buurt onveilig wordt gemaakt."

De twee zijn er van overtuigd dat
de grote meerderheid last heeft
van de kleine groep, maar er zich
nauwelijks tegen kan verweren.
Om daar verandering in te bren-
gen is 'Rust en Orde' opgericht.

overleggen valt, ligt het overi-
gens ook in de bedoeling met de
mensen te praten die de overlast
bezorgen.

Ondanks het aandringen op een
gesprek door de New Waveme-
dewerkers was in die kwestie
overleg volgens Dresen nauwe-
lijks mogelijk. „Dat is zon vage
club, je weet nooit wie nou wie
is." Toch gaat het hier om de
stichting New Wavecafe, met een
voor iedereen vindbaar bestuur.

Rust en Orde' wil zich niet alleen
beperken tot activiteiten voor de
Akerstraat. Op uitnodiging zal
ook de situatie elders zorgvuldig
worden bekeken. „Waarom zou-
den wij ons enkel beperken tot
onze eigen problemen en ons

Nostalgie
„Vroeger werd je al opgepakt als
jewalnoten stroopte, zegt Vlek,
terwijl hij nostalgisch aan zijn si-
gaar trekt. „Of als je tegen de
kerk plaste. Dat was trouwens
wel een heel erge zonde," vult
Dresen aan. „Tegenwoordig lo-
pen autokrakers een dag later al
weervrij rond. Als ze al opgepakt
worden...."

sigrid de vries

Schade
„Om maar een voorbeeld te noe-
men," zegt Dresen, „Als een van-
daal bij mij een ruit in gooit, ik
spreek uit ervaring, en stel: hij
wordt gepakt, dan nog ben ik de
dupe, want de schade moet ik
zelf betalen. Zon vandaal heeft

Begrip
Om hun doel te bereiken 'lob-
byen' de twee mannen bij het ge-
meentebestuur, of de diverse po-
litieke partijen. „We vragen tij-
dens zon gesprek begrip voor de
plaatselijke situatie, voor de
mensen die er dagelijks moeten
leven," vertelt Vlek. Als er te

Dresen is erg ontevreden over
het beleidvan de gemeente: „Het
ontbreekt aan goede opvang
voor probleemgevallen als ver-
slaafden. Ze moeten van de
straat!" En over jongeren: „Ik
gun hen best hun eigen cultuur,
maar dan wel ergens waar ande-
ren er geen last van hebben. Ik
ben zelf vroeger jeugdleider ge-
weest bij de verkenners. Ik weet
dus precies hoe je jongeren moet
aanpakken. De manier van het
New Wavecafé is helemaal fout.
Ze vangen de jongeren op door

Verkenners

men. Daarnaast bestaat een klei-
ne minderheid die het niet zo
nauw neemt met de goede zeden,
die zich in feite nergens iets van
aantrekt."

Provincie geeft anderhalf miljoen gulden voor aanleg

Spoorbrug Nuth driebaans BOCHOLTZ — De kermisex-
ploitanten die de komende da-
gen op de kermis in Bocholtz
staan, kragen vanavond vari de
PvdA in deze plaats een roos
aangeboden. „Daarmee willen
wij de kermisexploitanten suc-
ces wensen voor de kermisda-
gen," aldus JanFranssen de se-
cretaris van de PvdA-afdeling
Bocholtz.

Rozen voor
kermisbazen

Schoorsteen
>J_oeten die schoorstenen

|.let op het dak?" Vroeg een
belangstellend

Jl* enige bouwlieden die aan
J: Treebeekstraat in Brunssum
,j*euu_ huizen bouwen. Hij zag
C Metselaars de schoorstenenP de tuinvoor dewoningen op-
I *kken. „Nee" zeiden de metse-Clrs, „die blijven hier staan en
J^ den ondergronds met pij-
j?^ verbonden met de verwar-
-,171g." Een en al verbazing bij

\ Treebeekenaar. ,JDit is te
gJ£>" mompelde hij nog. De vol-gde dag vertelden andere

hem dat de schoor-den nadat ze op de grond ge-
-0 zijn wel degelijk op het
J*k gezet worden. Gelukkig
par.

Katten
qMonderden fraaie katten
jjjji dit weekeinde te bewonde-
jTj tijdens een kattententoon-
(J'üng in de Geulhal te Valken-r9. Siamezen, Karthuizers,
tfessijnen, de Europese Kor-
jj.^arfcat, Rexfcatten, heilige
/"manen, een tempelkat met

jjltfe voetjes, de Noorse boskat,
"h^tne Coone en de zeldzame

het is maar een
{^P uit de collectie kort- en

katten dievandaag
toorgen telkens van tien tots uur mooi zitten te zijn.
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(ADVERTENTIE)

tÏÖéï
_____i_r __ ____3 ' - _____

___*__ _P__t___i___' ____ S__. ____

Als in de lente geboren zo omwierp on/e
designer de/c machtig mooie set. Hen
geel o!'wil gouden ring met 4 briljanten
van totaal 0.16 car. en een exact bijpas-
sende hanger mei 4 briljanten totaal 0.12
car. Kwaliteit: Wesselton-V.S. I
De ring koopt U nu voor I J^rsr.-
(normaal winkelverkoop I 10X0,-)

Kn de hanger voor I .LStVj "
i normaal winkelverkoop 18 1 4 .-)

Li kunt de/e juwelennatuurlijk ook apart
aanschaffen,

■&
cSMIGCHELSEN

DIAMANTAIRS
(■root-, klein- en commissiehandel

Kouvendersiraat 76. hoek Lebouillestraai. -Hoensbroek. Telefoon: 045/21.175...
\ Maandags gesloten

Daar zi|n wi| alweer met onze alombekende

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

Eventueel gemakkeh|ke betalingsvoorwaarden

MOONEN B.V.
Meubelfabriek en Woninginrichting

Houtstraat 24. Klimmen, lel 04405-1204

(ADVERTENTIE) ■
U BENT WELKOM OP DE TENTOONSTELLING

VAN EEN COLLECTIE EDELSTENEN
ZOALS LIMBURG NOG NIET HEEFT GEZIEN!

Aangekocht in 1825 door Koning Willem I voor het Rijksmuseum van Geologie en
Mineralogie. Binnen het kader van 150 jaar Limburg is deze unieke verzameling

te bezichtigen tot en met 13 mei bij JUWELIER VAESSEN.

Edel
*"Robijnen uit Birma, Saffie-*t uit Ceylon en Smaragden

**' Coionibia. Dat en nog veelj^er is de komende week nog te
in de winkel van

mieiier Stef Vaessen in Heer-
yl- De edelstenen vormen sa-

de Willem I-collectie en zijn
*9endom van het Leidse rijks-

voor geologie en mine-
Koning Willem I, zelf*j* verwoed verzamelaar,

"ton/c de stenen aan het mv-

Edel (2)
f Vaessen heeft de tentoonstel-
'n9 gearrangeerd in verband?.et 150 jaarLimburg. De schei-

yHg van destijds komt min ofJeerdoor toedoen van Willem I,
jl1.een zuidelijke stad - Maas-
l*c_t - bij Nederland wilde
y^den. Als bijdrage aan de

vond Vaessen het
de Willem I-collectie

JtarLimburg te halen. De ex-
jj°sttie is gewoon tijdens de
2*nkeluren te bezichtigen, per-
ceel geeft dan ook desge-raagd uitleg.

Centrum
Op proef vindt de kermis dit
jaar plaats in het centrum van .
Bocholtz en wel op het Wilhèl
minaplein en in de Wilhelmina- "
straat. De laatste twintig jaar
werd de kermis op het Paters-
plein gehouden. Nu heeft dege»
meenteraad besloten bij wijze
van proef de kermis weer één
keer in het centrum te houden.
Als de proef lukt, dan zal wel-
licht de kermis weer altijd ep
deze plaats gehouden worden.
De fracties Starmans, Vaessen
en de PvdA zijn voor definitie-
ve vestiging van de kermis in
het centrum.

Pinkpop
Natuurlijk leest Landgraafs

"jethouder Jan Bonten dezer
alle mogelijke tijdschrif-n en kranten met een glimlach

P de lippen. Waarom? Zijn ge-
y*ente, Landgraaf, wordt

steeds weer in verband
met Pinkpop. Promo-

Je dus, en laat dat nu juist in
:* portefeuille van Bonten zit-
*i. Zo brengen de bladen Oor
■. NieuweRevue deze week spe-
'a.e bij Jagen over Pinkpop. In
'j*t laatste blad adverteren ook

bedrijven om de Pink-
*>Pbezoekers attent te maken
*P de produkten die zij verko-
P^. Zo ook Philips. De lampgi-
Jftru wil de lezers doen geloven
jat zij de beste stereo-appara-
.uür uerfcoopt.

weten ze bij Philips■ ''jkbaar nog niet dat Pinkpop
£ Landgraaf wordt gehouden.
°t twee keer toe wordt Geleen

r^oemd alsplaats waar het al-
h^aal gebeuren gaat. Zou bij
Qnten inmiddels het lachen
'Jn vergaan?

„Er hangt veel af van deze ker-
mis. Als deresultaten tegenval-
len dan is de kennis voor Bo-
choltz misschien voor altijd
verloren. Daarom is het ook zo
jammer dat het schoolbestuur
vandaag (vrijdag Red.) heeft
besloten dat de twee basisscho-
len geenvrij hebben opkerm_s-
maan'dag," aldus de PvdA-se-
cretaris.

Verloren

Plan Valkenburgs
wijnmuseum klaar

Hulsbergs echtpaar start nieuw project

Zaterdag 6 mei 1989 " 11
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- Marianne
en Gerrie
.proficiat

met jullie 25-jarig
| ~ huwelijk.. idaureen, Wendy en
| Marcel.

Met verslagenheid ontvingen wij het droeve berichtvan het over-
lijden van ons gewaardeerd erelid van onze kegelclub

Men Bertram
Hij zal in onze herinnering blijven voortleven.

K.C. St.-Augustinus
Hen, Sjaak, Jos, May, Pierre, Shef, Jo en Frans

Nieuwenhagen, 3 mei 1989

Enige en algemenekennisgeving

t
Er zijn geen woorden die de diepte van onze versla-
genheid kunnen weergeven nu zij is gestorven,
onze lieve dochter, zus, schoonzus, kleindochter,
tante en nicht

Elliz Hendricks
Haar moeder:
Keetje Görtz
haar vader:
Hein Hendricks
haar zus:
Annie en zoon Nowy
haar broers en schoonzussen:
Heins en Ulrike en zoon Bastiaan
Theo en Birgit en dochter Ariane
JackieRobinson
Familie Görtz
Familie Hendricks
Familie Meulenberg
en vrienden

6441 VP Brunssum, 4 mei 1989
Europalaan 535
Avondwake, maandag om 18.45 uur in de parochie-
kerk van de H. Rozenkrans aan deKomeetstraat te
Treebeek-Brunssum.
In deparochiekerk van de H. Geest, aan de Floren-
ce Nightingalestraat te Brunssum-noord, zal de
plechtige uitvaartdienst gehouden worden op dins-
dag 9 mei om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de alge-
mene begraafplaats aan deMerkelbeekerstraat.

Heden vernamen wij dat plotseling van ons is
heengegaan onze medewerker

Anton Nowakowski
Wij verliezen in hem een gewaardeerde colle-
ga-
Zijn inzet zal ons altijd tot een voorbeeld blij-
ven.

Namens directie, medewerkers
en collega's afd. Knipper ij
Feijen Staalservice b.v. Maastricht

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven heef-
omringd, geven wij u kennis dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sakramenten, mijn
heve man, onze goede en zorgzame vader, schoon-
vader, grootvader, overgrootvader, broer, zwager,
oom en neef

Anton Perczak
echtgenootvan

Marjanna Kowalewska
op de leeftijd van 86 jaar.

In dankbare herinnering:
Marjanna Perczak-Kowalewska
Trees en Albert
van denEsschert-Perczak
Fred en Armelies
Bart, Esther
Marie-José en Ali
Familie Perczak
FamilieKowalewska

5 mei 1989,
Langstraat 6, 6432 CE Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 9 mei om 11.00 uur in deparochiekerk van
de H. Maagd derArmen te Mariagewanden-Hoens-
broek, gevolgd door de crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in.de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Maandag a.s. om 18.30 uur avondwake in voor-
noemde Kerk.
Vader is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100 Hoensbroek. Gelegen-
heid tot afscheidnemen dagelijks van 14.00 tot
15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag alleen
van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid in de leef-
tijd van 62 jaar, onze broer, schoonbroer en oom

Eef Huijzendveld
Rika Bergsma-Huijzendveld
en familie
Dana en JefQuaedvlieg-Hui jzendveld
Janny en Guus Reinartz-Huijzendveld
en familie

Heerlen, 5 mei 1989
Corr.adres: Mariabad 212, 6411 MH Heerlen
De crematieplechtigheid zal gehouden worden op
dinsdag 9 meiom 10.30 uur in het crematorium Im-
stenrade te Heerlen.
Samenkomst in voornoemd crematorium om 10.15
uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen, delen wij u mede dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sakra-
menten, mijn lieve vrouw, onze goedeen zorgzame
moeder, dochter, schoondochter, zus, schoonzus,
tante en nicht

Ans Fleuren
echtgenote van

Men Hendrix
op de leeftijdvan 30 jaar.
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: Men Hendrix
Mark

Hoensbroek: A. Fleuren-Moes
Hoensbroek: John en Armelies

Inge
Hoensbroek: Frank en Marian
Hoensbroek: Ron en Nicole

Familie Fleuren
Familie Hendrix

4 mei 1989
Mgr. Feronlaan 192, 6433 CN Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 8 mei om 11.00uur in deChristus Koning-
kerk te Hoensbroek-Zuid, gevolgd door de begrafe-
nis op de centrale begraaflaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
Heden zaterdagtijdens de avondmis in voornoem-
de kerk bidden wij mede voor haar zielerust.
Ans is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100jHoensbroek. Gelegen-
heid tot afscheidnemen hedenzaterdag vn 14.00tot
15.00 uur én van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag van
14.00 tot 15.00 uur. ,
Na een geduldig gedragen!ziekbed is in de Heer
overleden, mevr.

Savelbergh-Deckers
oud-voorzitster en medewerkster

van „Tafeltje dekje".
Wij gedenken haar met grote dankbaarheid.

Bestuur en medewerk(st)ers van
Stichting „Tafeltje dekje"

Met verslagenheid vernamen wij dat plotseling is
overleden, ons zeer gewaardeerd lid, oud-penning-
meester en drager van de Gouden Vlinder

Sjeng Reumkens
Wij uiten onze dankbaarheid voor de vele diensten
en inzet aan onze vereniging bewezen. Zijn gedach-
tenis zal steeds in onze gedachtenblijvenvoortleven.

K.C. de Vlinders, Schaesberg

______

Na een werkzaam priesterleven, is, op 3 mei 1989,
onverwacht overleden, voorzien van het h. oliesel,
onze dierbare broer, zwager en oom

Antoon R. Corbey
Antonius Aloysius Rudolph

Hubertus
, ~ emeritus pastoor Pius K-parochie

te Molenberg-Heerlen
Venlo: F.J.H. Niesten-Corbey

Boxtel: R.A.P.H. Corbey
P.B.S.M. Corbey-de Beer

Eindhoven: C.C.H. Corbey
Eindhoven: H.M.J. Spoorenberg

neven en nichten
'ïmei 1989
Putgraaf 102, 6411 GT Heerlen
Ctrrr.adres: Baandervrouwenlaan 86
fe_B2 TS Boxtel
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
.wgensdag 10 mei om 11.00 uur in de dekenalekerk
"SU-Pancratius te Heerlen, waarna aansluitend de
pegrafenis zal plaatsvinden op de algemene be-graafplaats te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in
de kerk vanaf 10.30 uur.
Avpndmis dinsdag 9 mei om 18.30 uur in voor-
.nqemde kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in derouw-kamer van het uitvaartcentrum v/h Crombach,
PUemolenstraat 30, Heerlen, ingang St.-Antonius-

" weg; gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dage-
lijks van 19.30 tot 20.00 uur.

—_____________■

t
Na een langdurigeziekte, nam God hedentot Zich,
na een welbesteed leven, voorzien van de h. sacra-
menten der stervenden, in deleeftijd van 82 jaar, in

'het De Weverziekenhuis te Heerlen, mijn dierbare
rttan, onze goede vader, schoonvader, grootvader,
'broer, schoonbroer, oom en neef

Sjeng Janssen
echtgenoot van

Lies Krings
In dankbare herinnering:

Simpelveld: Lies Janssen-Krings
Würselen: Annie Heek-Janssen

Bernd Heek
Bocholtz: Nico Janssen

Ria Janssen-Nollgen
Marion en Ron. "' Simpelveld: Harrie Crutzen
Familie Janssen
Familie Krings

6369 TT Simpelveld, 3 mei 1989
Schilterstraat 66
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegra-
fenis, zal plaatshebben op maandag 8 mei om 10.00
uur in deparochiekerk van de H. Remigius te Sim-
pelveld.

-^Vfrtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
_£!_, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

't
"Heden overleed, tot onze diepe droefheid, mijn lie-
\vtf man, onze goede vader, schoonvader, zoon,
_,b_per, zwager, oom en neef

Leo Moeglen
echtgenoot van

Regina Halama
-Hij overleed in de leeftijd van 56 jaar, voorzien van

' het h. oliesel.
Voerendaal: R. Moeglen-Halama

Yvonne en Jan Jegers-Moeglen
Brigitte Moeglen
Familie Moeglen
Familie Halama

6J367 CJ Voerendaal, 5 mei 1989
Lindeweg 12

«De uitvaartdienst zal plaatshebben op dinsdag 9
■ mei as. om 11.00 uur in dekerk van O.L. VrouwvanAltijddurende Bijstand te Kunrade, waarna begra-
-vfenis op de algemene begraafplaats te Voerendaal.
- Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid totschriftelijk condoleren.
"Maandag om 19.00 uur avondmis in voornoemde
kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

tta een langdurige ziekte en een liefdevolle verzor-
in huize Douvenrade, is heden van ons heen-
an, in de leeftijd van 83 jaar, gesterkt door de
sacramenten, onze lieve zus, schoonzus, tante
icht

Maria Hubertina
Voragen

__. .. weduwe van
; , Gerard Joseph Marie

Jeurissen
\ t Familie Voragen

Familie Jeurissen
{5 mei 1989
"Douvenrade 1, 6419 AA Heerlen
| Corr.adres: Aarweg 4, 6417 XH Heerlen
" De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
.dirtsdag 9 mei as. om 11.00 uur in de parochiekerk
" vah St.-Jozef te Heerlerbaan, waarna aansluitend
i begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar.
1 Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter inl dé kerk vanaf 10.40 uur.
" Avondmis maandag 8 mei om 19.00 uur in voor-. noemde kerk.. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
j het uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliemolen-; straat 30, Heerlen (ingang St.-Antoniusweg); gele-
I genheid tot afscheid nemen aldaar, maandag van; 17^0 tot 18.00 uur.
1 Zïj die onverhoopt geen kennisgeving mochten
! hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
_danig te willen beschouwen.

Na een zorgzaam en arbeidzaam leven dat getekend werd
door eenvoud, oprechtheid en een diep geloof, hebben

"^—— ' '■ wij heden, in zijn eigen vertrouwde omgeving, bedroefd
afscheid genomen van mijn dierbare man, onze zorgzame
vader, schoonvader, lieve opa, zwager, oom en neef

Hendrikus Hubertus
(Harry) Hoofs
echtgenootvan

Henriëtte Agnes Willems
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed hij op
74-jarige leeftijd.

Geleen: H.A. Hoofs-Willems
Geleen: Jan Hoofs

Irene Hoofs-Nowak
Rik, Kim, John, Werner

Geleen: Frans Hoofs
JeannyHoofs-Beckers

Geleen: Liny Hoofs
Geleen: Jos Hoofs

Familie Hoofs
Familie Willems

6166 BE Geleen, 4 mei 1989
Daniken 2
De plechtige eucharistievieringzal plaatshebben dinsdag
9 mei as. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.H.
Marcellinus en Petrus te Oud-Geleen, waarna de begrafe-
nis op het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar uitsluitend schriftelijk
condoleren vanaf 10.00 uur.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een avondmis
worden opgedragen maandag 8 mei om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Vader is thuis opgebaard.
Zy, die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven
deze annonce als zodanig te beschouwen.

Wegens overlijden is onze zaak

Hoofs Kwekerij
Daniken 12 Geleen

DINSDAG DE GEHELE DAG GESLOTEN

t
Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden mochten hebben, maar ookbedroefd om het scheiden, delenwij u mede dat in Gods vrede, in de leef-
tijd van 93 jaar, geheel plotselingvan ons is heengegaan, mijn lieve vader,
onze dierbare opa, schoonbroer, oom en neef

Hubert Frans Marcel
Übaghs
echtgenootvan wijlen

Juliana Claessen
Kerkrade: mevrouw G. v. Alem-Übaghs

Rob en Sandra
Marcel
Wim
Familie Übaghs
Familie Claessen

Kerkrade, 5 mei 1989
Ambachtstraat 6
Corr.adres: Rolduckerstraat 59, 6461 VJ Kerkrade
De plechtige eucharistieviering bij de uitvaart zal plaatsvinden op dins-
dag 9 mei as. om 10.00uur in deparochiekerk van de H. Catharina te Holz-
Kerkrade, waarna de teraardebestelling zal volgen op de begraafplaats al-
daar.
Vader is opgebaard in het mortuarium gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek te Kerkrade-Chevremont, St.-Pieterstraat 145; gelegen-
heid tot afscheid nemen van 18.00tot 19.30 uur.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condoleren.
In de avondmis op maandag 8 mei as. om 18.30 uur zal de overledene bij-
zonder worden herdacht in voornoemde kerk.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Algemene kennisgeving

t
Tengevolge van een ongeval is van ons heengegaan

Leo Horsmans
in de leeftijd van 55 jaar.

Jo en Nancy
Familie Horsmans
Familie Boesten

6176 AW Spaubeek, 1 mei 1989
Bongerd 22

De crematieplechtigheid heeft in familiekring plaatsge-
vonden.

,

Begrafenis- en krematieverzorging
HEERLEN e.o. HOENSBROEK e.o.
v.h. CROMBACH

Zekerheid voor een Waardig Afscheid
Een stijlvolle en zorgvuldigebegeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.
Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Begrafenis- en krematieverzekeringen.
Tevens verzorging vankomplete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.
Heerlen e.o. . ,
Oüemolenstraat3o-Postbus27ss _________ HOenSDroeK e.O.
6401 DG Heerlen -TeL 045-714427. ___T/__S N>euwstraat 118
%arm opgenomen: j.G.Boon. Tel. 045-416814. W//.Ü mKW"f"*o**0**"TeL "45-211094
DAG EN NACHTBEREIKBAAR. WwHlk DAG NACHT BEREIKBAAR-J.S. Post, gedipl. uitvaartverzorger. mmmmXAM

GELIK \
W GEZONDHEID 1

/' .SUCCES
doorhet aloude BzondheidssysteemMAHARISHJEAYUR-VEDA#EN

TRANSCENI|ËNTE MEDITVfTIE
LEZING: dinsdag 9 mei, 20.00 uur

Heerlen - Baron Hotel
Wilhelminaplein 17
Toegang ’ 9,50. Tel. 045-241385

Info telefoon: 08337 - 641, Maharishi Ayurveda Gezondheidscentrum

In plaats van kaarten
Volledig onverwacht overleed te
Utrecht onze dierbare broer,
schoonbroer, heeroom en neef

drs. Pierre Janssen
montfortaan

pastor aan de Van der Hoevenkliniek in Utrecht
geboren te Amby op 9 juli 1927

Haanrade: Gerard en Lil Janssen-Consten
Marjo en George
Monique en Alfred
Sander

Schaesberg: Annie en Theo Janssen-Janssen
Ria en Rob, Robin, Eva
Hans en Elfie
Geert en Helmi

3 mei 1989
Corr.adres: Poststraat 42, 6371 VM Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 8 mei om 11.30 uur in de Cenakelkerk,
Mgr. Suysplein, Heilig-Land-Stichting.
De begrafenis volgt aansluitend op hetkerkhof van
de Heilig-Land-Stichting.
Wij willen Pierre ook in Schaesberg gedenken met
een eucharistieviering op dindsdag 9 mei om 19.00'
uur in de kerk van de H. Familieparochie, Veld-
straat 23.

HBl_________________________ H_______l^^_*

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoon-I
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-j

"deleven die wij mochten ontvangen bij hetj
overlijden en de crematie van mijn echtge-
noot, onze vader, schoonvader en opa

Antoon Noppert
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Mevr. T. Noppert-Brans
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, mei 1989
—_————_________________*. _

-iiii.i.Mi___________________________________^

Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijken vanj
deelneming ons betoond bij het overlij-j
den en de begrafenis van

An Jorissen
betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Jorissen
Heerlen, 5 mei 1989

— ... -^
_J

De plechtige eerste jaardienst voor mijn echtgeno-
te, moeder, schoonmoeder, oma en overgroot-
moeder

Dora
van Kampen-Peeters

zal worden gehouden op heden zaterdag 6 mei om
19.00 uur in de St. Vincentiuskerk te Rumpen-
Brunssum.

Pa Van Kampen
Kinderen, kleinkinderen
achterkleinkind

Brunssum, mei 1989

tSjef Parren, 60 jaar, echtgenoot van Netje Cor-
bey. Godseweerderstraat 22, 6041 GH Roer-

mond. De plechtige uitvaartdienst zql worden ge-
houden maandag 8 mei om 14.00 uur in de Onze
Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roermond.

t Maria Polmans, 83 jaar, weduwe van MathieU
Hendrickx. Corr.adres: Heikamp 58, 6071 AT

Boukoul-Swalmen. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden maandag 8 mei om 11.00 uur in
de kerk van de H. Theresia te Boukoul-Swalmen-

tMathieu Sonnemans, 77 jaar, echtgenoot van
Anna-Maria Rijks. Corr.adres: Kast. Exaeten-

straat 17, 6043 HN Roermond. De plechtige uit;
vaartdienst zal worden gehouden maandag 8 me'
om 10.30 uur in de kerk van de H. Laurentius te
Roermond.

tAlbertus Kooijmans, 84 jaar, weduwnaar van
Jacomina van Olderen. Mgr. Borretweg 60, 5361

AV Grave. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehoudenmaandag 8 meiom 10.30 uur in de paro-
chiekerk van St. Gertrudis te Maasbracht.

t Bernard Theunissen, 58 jaar, echtgenoot van
Miep Stox. Maasbrachterweg 42, 6067 CS Linne-

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
heden 6 mei om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Martinus te Linne.

tChristina Verhaegh,, 81 jaar, weduwe van Jo;
hannes Nijssen. Corr.adres: Levroy 22, 6071 Hl*

Swalmen. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden dinsdag 9 mei om 10.30 uur in de Lam'
bertuskerk te Swalmen.

t Petrus Ramakers, 81 jaar, echtgenoot van Martë
Ramakers. Burg. Korstenstraat 11, 6049 AL Her-

ten. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op dinsdag 9 mei a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Michael te Herten.

t Wessel Jan de Boer, oud 80 jaar, echtgenootvan
Huibertje van den Berg. Thorbeckeplantsoen 5.

6224 CB Maastricht. De rouwdienst zal gehouden
worden op maandag 8 meiom 14.00uur in cremato-
rium te Geleen. Er is geen condoleren.

tLiza Dullens, oud 82 jaar, echtgenote van Char-
les Franssen, Brusselseweg 112, 6217 HA Maas-

tricht. De uitvaartdienst zal gehouden worden op
maandag 8 mei om 11.00 uur in de parochiekerk
van St. Anna te Maastricht. Er is geen condoleren
4- Jan Willems, oud 63 jaar, echtgenoot van Hen-
I drika Cuypers, Hersintlaan 36, 6217 AR Maas-

tricht. De uitvaartdienst zal gehouden worden he-
den zaterdag 6 mei om 11.00 uur in de parochiekerk
van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad te Maas-
tricht. Er is geen condoleren.

tMarie Winand, oud 87 jaar, weduwevan Caspar
van Haaren. Corr.-adres: Weustenraadstraat 4C-

-6217 HZ Maastricht. De uitvaartdienst zal gehou-
den worden heden zaterdag 6 mei om 12.00 uur in
de parochiekerk van de H. Martinus te Maastricht-
Er is geen condoleren.

' __^
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Post per flesje
razend populair

dee metflessenpost miljoenenzaak

"Frans Bentvelsen en Suzanne Prins uit Maastricht staan klaar om te vertrekken. Alles
voor hun wereldreis is tot in de puntjes geregeld. Foto: WIDDERSHOVEN

Maastrichts paar vertrekt vandaag

Steriele spuiten
mee op wereldreis

Een maand of drie geleden begon
hij met de verkoop van plastic fles-
jes, waarin een brief gestopt wordt.
Het flesje is aan de ene kant voor-
zien van een blijde boodschap (van
harte...) en aan de andere kant van
een etiket voor de adressering. De
fles kan als 'normale' post verzon-
den worden. In Nederland sloeg de
fles meteen aan; in een paar maan-
den tijd zijn er driekwart miljoen
van verkocht. Gisteren werd het
750.0005te exemplaar verkocht tij-
dens de Lentebeurs in het Maas-
trichtse expositiecentrum MECC.

Ook het buitenland volgde al snel.
Dagelijks worden nu tienduizenden
flesjes geproduceerd. Peter Re-
court: „Het flesje gaat de hele we-
reld over. Ik krijg nu al reacties uit
Canada en Japan. Vijf fabrieken in
Europa maken het flesje, waarvan
drie in Nederland. We hebben con-
tracten in Engeland, Duitsland, Bel-
gië. De vraag uitFrankrijk en Span-
je kan ik niet eens aan."

Postbode
Nota bene een postbode bracht Re-
court op het idee met de moderne
versie van de flessenpost te begin-
nen. „We kwamen na een avondje
stappen in Amsterdam nogal laat
thuis, 's Morgens stond depostbode
al aan deur, omdat hij een pakje had
dat niet door de brievenbus kon. In
het pakje zat een fles. Ik was een
beetje kwaad en zei dat de fles net
zo goed gewoon opgestuurd had
kunnen worden. Waarop de postbo-
de zei: dan was het flessenpost ge-
weest."

Alleen al in Nederland worden per
dag 14.000 flesjes gemaakt, die gre-
tig aftrek vinden in vooral het wes-
ten van het land. De omzet beloopt
enkele miljoenen guldens.

De andere provincies blijven overi-
gens achter bij de Randstad. Re-
court: „Ik snap dat niet. We hebben
4.000 verkooppunten in het land.
Vanaf 17 mei gaan de postkantoren
de flesjes ook verkopen. Er zijn ze-
ker nog mensen die niet weten dat
je de fles gewoon op de post kunt
doen."

Klapper
De bedenker van de echte flessen-
post wil niet zeggen wat hem de
flesjes aan winst hebben opgele-
verd. Hij houdt het erop dat dezaak
financieel 'een gigantische klapper'
is. „Maar als we niets doen, is het in-
derdaad zo afgelopen met de rage.
We komen met nog meer nieuwe
ideeën. We hebben nu al meer dan
200 verschillende onderwerpen."

De Lentebeurs in het MECC trok in
de eerste zes dagen bijna 50.000 be-
zoekers, ongeveer hetzelfde aantal
als vorig jaar. Vooral het thema ge-
zondheid scoort, zo bleekuit een en-
quête, erg hoog: bijna iedereen
vond de aandacht op de beurs hier-
voor een goede zaak.

Hawai, waar ze een 'afspraakje'
hebben met de zus van Suzanne,
die in Amerika woont. „Ik heb
haar al lang niet meer gezien, dus
het is echt fantastisch om haar op
de zonnige stranden van Hawai
te ontmoeten, vertelt Suzanne.
Eenmaal terug in Amsterdam, op
4 juni, hebben de twee nog een
grote verassingsstunt in petto.
Maar daar willen ze nog niets
over kwijt. Overigens doen alle
teams bij terugkomst iets spe-
ciaals.

„Het is toch nog best moeilijk in
te schatten of we uit zullen ko-
men met ons budget," zegt
Frans. „We hebben zestiendui-
zend gulden tot onze beschik-
king. Dat lijkt op het eerste ge-
zicht erg veel. Maar aan de vlieg-
tickets gaat alleen al elfduizend
gulden op." Suzanne knikt in-
stemmend. „We hebben overal
best ruime reserves ingebouwd,
maar je weet natuurlijk nooit he-
lemaal hoe het zal lopen."

Van onze verslaggeefster
MAASTRICHT - Vijf teams be-
ginnen vandaag in Amsterdam
om 12.00 uur precies aan een reis
om de wereld in dertig dagen.
Onder hen: Suzanne Prins (26)
en Frans Bentvelsen (29) uit
Maastricht. Ook zij wonnen een
wereldreis in een wedstrijd uit-
geschreven door sigarettenfabri-
kant Caballero. Door het orgine-
le thema - op zoek naar de bron-
nen van het bestaan - en het uit-
stekende reisplan van Suzanne
en Frans mogen zij hun droom-
reis in de praktijk brengen.

De tweerugzakken, iederzon 15
kg zwaar, staan al een paar dagen
ingepakt in de kamer. „Zo nu en
dan oefenen we even om met be-
pakking te lopen. Om te kijken of
het gewicht goed is verdeeld,"
zegt Suzanne. De andere mensen
in de galerijflat raken er al aan
gewend de twee korte uitstapjes
te zien maken. „Zijn jullie nou
nog niet weg," wordt zelfs zo nu
en dan al geroepen. Het koppel
vindt het nu zelf ook wel tijd om
eindelijk te gaan. Twee maanden
geleden werd bekend dat ze op
reis konden. Alles wat voorbe-
reid kan worden is tot in de
puntjes geregeld. Vandaag is het
danzo ver. Eerste bestemming is
Kenia, waarna in Oeganda naar
de oorsprong van de Nijl wordt
gezocht.

Afspraakje
De trip loopt verder onder meer
door India, Japan, Amerika en

niet op je apotheek, neem des-
noods maar eenkorte broek min-
der mee, je gezondheid is het be-
langrijkst.

Om die reden zitten er ook een
aantal steriele spuiten bij de ba-
gage. „Stel dat een van ons iets
overkomt, bijvoorbeeld in Afri-
ka. Je weet maar nooit tegen-
woordig, met de kans op aids-be-
smetting. We hebben dan zelf
tenminste veilige spuiten bij
ons," zegt Frans heel serieus.
„ledereen in onze omgeving
kwam met duizenden een handi-
ge tips en adviezen. Soms wer-
den we er horendol van. Maar
toch komen er heel wat goed van
pas". Hij doelt op bijvoorbeeld
de hangslotjes die aan zijn rug-
zak bungelen. „We kunnen er de
ritsen mee beveiligen, maar ook
een hotelkamer waar geen slot
op zit".

VAALS - Beroepsmalloot Janeo
Edwards is dit weekend in Vaals.
Twee uur lang zal hij grappen en
grollen verkopen in het jongeren-
centrum Spuugh. Edwards komt
met zijn 6-koppige begeleidings-
band. Het optreden begint zondag
om 21.00 uur. Aan de kassa kost een
kaartje ’ 22,50.

V & D-pand
Geleenstraat
Heerlen dicht

Vervolg van pagina 1

Ook de afdeling woninginrichting
wordt gesloten. De meubels nemen
te veel dure winkelruimte in beslag
en het warenhuis ondervindt veel
concurrentie van meubelboule-
vards en Belgische meubelparadij-
zen.
De overgebleven twee verdiepingen
(de bovenste etage werd eerder al
aan een computerbedrijf verhuurd)
worden helemaal nieuw ingedeeld,
waarbij het accent komt te liggenep
mode- en mode-accesoires.

Daming spreekt tegen dat er nauwe-
lijks nog ruimte is op de markt van
mode-artikelen. „We mikken op een
iets hogere doelgroep dan C& A,
Marca en Superconfex."

V&D start deverbouwing na pink-
steren. Half juli is de nieuwe formu-
le in alle geledingen doorgevoerd.
In de nieuwe opzet verdwijnen in
Sittard ongeveer 20 arbeidsplaat-
sen, maar dat wil niet zeggen dat 20
mensen hun baan verliezen. Vol-
gens het sociaal plan bij de herposi-
tionering wordt zoveel mogelijk ge-
tracht werknemers elders in de or-
ganisatie onder te brengen.

Maastricht
Ook in Maastricht krijgt V&D een
ander gezicht. Evenals in Sittard
verdwijnen de meubels. Verder
worden er geen koelkasten en was-
machines meer verkocht. De super-
markt blijft, het restaurant krijgt
een nieuwe - sjieke- formule en bo-
vendien komt er in de parterre een
horeca-afdeling bij.

In Heerlen wordt in augustus 1990
de vestiging Geleenstraat gesloten
en wordt al deze zomer gestart met
de verbouwing van de winkel aan
de promenade. Ook in deze stad ko-
men de meubelafdeling en de su-
permarkt niet terug in de nieuwe
opzet. Het warenhuis in Brunssum
werd onlangs al gereorganiseerd, de
plannen voor Roermond, Geleen en
Venlo blijven voorlopig in de ijs-
kast. "'-'

Apothheek Privatisering
RCC naar Kamer

Klompjes
Plotseling valt Suzanne nog iets
in."„Heb jij die sleutelhangertjes
nog gekocht," vraagt ze aan
Frans. „Ik heb er vanochtend vijf
uitgezocht," bevestigt die. Grin-
nikend vertelt Suzanne: „Soms
kom je mensen tegen die iets aar-
digs voor je doen, die behulp-
zaam zijn, of die je iets geven.
Meestal heb je dan niets om te-
rug te doen. Daarom nemen we,
typisch Hollands, kleine
klompjes aan sleutelhangers
mee om uit te delen. Die nemen
niet veel plaats in en zo kun je
toch een gebaar terug maken".

Om risico's zoveel mogelijk te
beperken nemen de twee van al-
les mee. „Malariapillen natuur-
lijk, tabletten tegen diarree en
uitdroging, werkhandschoenen
om enge beesten uit de tent te
kunnen halen, een compas, een
world-timer, waarop jekunt zien
hoe laat het is in allerlei plaatsen
over de hele wereld, een zak-
lamp," somt Suzanne enthou-
siast op. Een vriendin, een ver-
pleegster, had het hen nog op het
hart gedrukt; bezuinig alsjeblieft

DEN HAAG - De Tweede Kamer
heeft gisteren het wetsvoorstel van
het ministerie van Binnenlandse
Zaken ontvangen om het Rijkscbm:
putercentrum in Apeldoorn (620
ambtenaren) te privatiseren. Het de-
missionaire kabinet wil van het
computercentrum in 1990 een NV
maken waarvan de aandelen voorlo-
pig in handen van de overheid blij-
ven. De kans dat ditvoorstel van mi-
nister Van Dijk nog wordt behan-
deld is overigens geringnu hetkabi-
net is afgetreden.

Zoals bekend zal de RCC-depen-
dance in Heerlen (130 werknemers)
waarschijnlijk uit het Rijkscompu-
tercentrum worden gelicht. Minis-
ter Van Dijk was aanvankelijk van
plan dit onderdeel op te heffen,
maar het automatiseringsbedrijf
Volmac toonde vervolgens interes-
se in RCC Heerlen. Het computer-
bedrijf Volmac en het ministerie
van Binnenlandse Zaken zijn het in
grote lijnen eens over de overname
van de RCC-dependance in Heer-
len, maar enkele zaken moeten de
komende weken nog worden afge-
rond.

" Ruim een uur heeftde brandweer gister-
middag werk gehad
om een koe uit de Roer
te halen. Rond halfvijf
kreeg de brandweer
van een van de omwo-
nenden de melding dat
een koe te water was
geraakt in het gebied
Ohé. Vanwege het hoge
talud was het inzetten
van een takel noodza-
kelijk. Het beest is van
een boer uit Maas-
bracht. Op defoto: Met
een takel werd de koe
op het droge gehesen.

Foto JAN-PAULKUIT.

’Ik heb mijn

lesje geleerd
’

Van Rey betreurt interview: tegen Jos van Rey gezegd dat we
de verantwoordelijkheid hele-
maalbij hem leggen. Hij moet via
de pers maar uitleggen wat er
precies is gebeurd", aldus voor-
zitter Breukers van de WD-
Limburg.

Volgens Breukers is deWD niet
van plan om verdere maatrege-
len tegen Van Rey te nemen.
„Jos van Rey is een hard wer-
kend Tweede Kamerlid. Hij
heeft nu een fout gemaakt, maar
daar staan honderden goede dir\r
gen tegenover. Jos van Rey is be-
reid zich te verontschuldigen en
daarmee is wat ons betreft alles
vergeten en vergeven".

Het landelijk partijbestuur van
de WD was gisteren niet voor
commentaar bereikbaar.

Desondanks ontkent Van Rey
niet dat hij fout is geweest. „Dat
zal me nooit meer overkomen.

Aan iedereen die aanstoot heeft
genomen aan mijn uitspraken
bied ik mijn welgemeende excu-
ses aan. Ik heb geen mensen wil-
len kwetsen en als dat toch is ge-
beurd, betreur ik dat zeer', aldus
Van Rey die ook van plan is om
zich persoonlijk bij alle Lim-
burgse WD-afdelingen te ver-
ontschuldigen.

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG/ROERMOND - „Ik
hebmijn lesje geleerd. Van al die
krantekoppen ben ik verschrik-
kelijk geschrokken. In de toe-
komst zal ik zorgvuldiger formu-
leren". Het Roermondse Tweede
Kamerlid Jos van Rey (WD) is
duidelijk aangeslagen door de
gevolgen van zijn interview met
Driemaster, het partijblad van de
liberale jongerenorganisatie
JOVD. Een vraaggesprek dat de
landelijke pers naaide omdat
Van Rey nogal wat uitspraken
deed die zeker van een politicus
niet worden verwacht. Zo zei hij
de huidige maximumsnelheid
geregeldfors te overschrijden en
dat wat hem betreft hoeren mo-
gen worden toegelaten tot het
Tweede Kamergebouw.
Van Rey geeft ruiterlijk toe dat

hij dat heeft gezegd. Maar vol-
gens hem heeft Driemaster zijn
woorden uit het verband gerukt.
„Ik heb dat allemaal in een ande-
re context gezegd. Maar dat
kwam niet over omdat Driemas-
ter mijn uitspraken gewoon on-
der elkaar heeft gezet. Als ze de
vragen, die soms behoorlijk pro-

vocerend waren, ook hadden af-
gedrukt, dan had de lezereen an-
dere indruk gekregen. Nu is het
helemaal uit de hand gelopen.
Krantekoppen als 'Van Rey wil
hoeren in Tweede Kamer' heb-
ben me ontzettend veel pijn ge-
daan. Dat heb ik namelijk nooit
gezegd".

De VVD-Limburg heeft zich in-
middels gedistantieerd van de
uitspraken van Van Rey. Het
provinciale WD-bestuur had
gisteren een onderhoud met het
Tweede Kamerlid. „We hebben

Onderhoud

(ADVERTENTIE)
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Hotirtroek

Van onze verslaggever
- Toegegeven, het idee is al eeuwenoud maar* hedendaagse versie doet het goed: de flessenpost loopt als. *n trein. Inmiddels zijn er in binnen- en buitenland naar

;" rotting 1,7 miljoen exemplaren over de toonbank gegaan.°igens initiatiefnemer Peter Recourt, wiens flessenpost een1 p de succesvolle onderdelen op de Lentebeurs in Maastricht
( eek te zijn, kan hij de overstelpende vraag niet meer bijbe-

TAfeuroutü Recourt met de flessenpost op de lentebeurs in
JSlstricht. Foto: WIDDERSHOVEN

Ook eis invoering
CAO van Heineken

Vervolg van pagina 1"
Wn gesprek tussen de bonden en de brouwerijen is ook de eis op tafel, J'omen om de Heineken-CAO bij Brand in tevoeren. Heineken heeft na-
kijk een aanzienlijk betere collectieve arbeidsovereenkomst. Niet al-
l^i zijn de salarissen in Zoeterwoude hoger, de brouwer kent ook een

1 tere werkweek en betere secundaire arbeidsvoorwaarden.

?.nders wil het liefst dat deHeineken-CAO per 1 april 1990 ook in Wijlre
wordt. De brouwers hebben echter aangevoerd dat de ver-

killen in de CAO's zo groot zijn, dat door een snelle invoering de winst
Brand aanzienlijk zal verminderen. Waarschijnlijk zal een compromis

.ofden bereikt door een etappe-gewijze invoering van deHeineken-CAO,
L^srdoor de salarissen in Wijlre pas over enkele jaren gelijk zijn getrok-

-11 met die in Zoeterwoude.
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Jango Edwards
zondag in Vaals
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Mayfran te Landgraaf (Industrieterrein Strijthagen) is een internationale
organisatie, die problemen oplost met betrekking tot de verwerking van
afvalstoffen.
Daartoe ontwerpen, fabriceren en installeren wij transporteurs en systemen.
Wegens sterke toename van onze productie-activiteiten zoeken wij op korte
termijn:

constructiebankwerkers
Wij vragen:

* een opleiding constructiebankwerker op LTS-B/C niveau liefst aangevuld
met een gerichtie 5.0.M.-opleiding

* minimaal 5 jaar werkervaring
* grote mate van zelfstandigheid in het uit te voeren werk
* de bereidheid tot het verrichten van werkzaamheden in

(twee)-ploegendienst.
Wij bieden:
Zelfstandig werk in een groeiend bedrijf met arbeidsvoorwaarden conform CA.
O. in de metaalindustrie.
Voor aanvullende informatie kunt uop werkdagen tussen 9en 16 uur
telefonisch contact opnemen met de heer Habets, Productiechef (TeL:
045-329292 toestel 301).
Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van volledige informatie betreffende
persoon, opleiding, ervaring en recente pasfoto richt u aan:
Mayfran Limburg B.V.
Postbus 31032
6370 AA LANDGRAAF
T.a.v. de heer H. v.d. Heijden,
Personeelschef.

184544

f Jaap van Rennes Jaap van Rennes
Kerkrade B.V. Exploitatiemij. B.V.
Heerlenersteenweg 113 Beekstraat 13
6466 KS Kerkrade 6301 HV Valkenburg
telefoon 045-4-13387 telefoon 04406-40642

telex 56742

vraagt voor direct
vestiging Valkenburg

horeca ADMINISTRATIEVE KRACHT M/V
GROOTHANDEL
CENTRUM _iE„A?-nlveacu._.._,. kennis van Franse taal vereistJAAP VAN
RENNES BV Soll. uitsl. schriftelijk t.a.v. dhr. Van Rennes.

LEERLING- OF HALFWASSLAGER
voor onze afdeling slagerij.
Sollicitaties na tel. afspraak dhr. Van Rennes - dhr. Bertholet.
Jaap van Rennes 8.V., Beekstraat 13, Valkenburg, te1.04406-40642.

Bv si-lectron - elektro(tech)nische industrie

SI-ELEKTRON is in de markt sinds 1969. Onze onderneming, die inmiddels is
uitgegroeid tot 100 medewerkers, legt zich, als co-maker van haar opdrachtgevers,
toe op het konfektioneren en assembleren van technisch hoogwaardige komponenten
en produkten in het trajekt van draad, kabel, kabelbomen en elektronica.

Voor de afdeling Administratie zoeken wij een

ADMINISTRATEUR m/v
De funktie: De funktie is gericht op enerzijds het verzorgen van de

financiële verslaglegging voor het bedrijf met de daaruit
voortkomende en te verstrekken beleidsinformaties en
anderzijds op het coördineren van de aktiviteiten met
betrekking tot de toepassing en verdere ontwikkeling van de
programmatuur van de gehele geautomatiseerde
informatieverwerking.
Tevens behoort tot de inhoud van de funktie het administreren
van de lonen en de salarissen.
De funktie wordt rechtstreeks onder de direktie uitgeoefend en
er wordt aan 3 medewerkers leiding gegeven.

Gevraagd wordt: Een HBO-opleiding met informatica ervaring of gelijkwaardige
opleiding.

Geboden wordt: Een interessante en zeer belangrijke funktie binnen een
professioneel en enthousiast managementteam met een salaris
overeenkomstig het nivo van de funktie.

Een medisch en psychologisch onderzoek maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Uw interesse is gewekt?

Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae en recente pasfoto kunt u binnen 10
dagen na verschijning van deze advertentierichten aan:
BV Si-Lectron
t.a.v. mr. R.J. Lammerts, direkteur j* » __«^—^. /
6370 AA Landgraaf ,/__j_ff^*T___i__r^/

si-lectron
Voltastraat 11 6372 CX Landgraaf, Nederland Pndustneterren Stnjthagen)

Postbus 31049 6370AA Lardgraaf, Nederland
Telefoon 045-320320 Teiex56524 Telefax045-320901■mWmmummmmmummmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmf 1

NASSAU DEUR B.V. produceert en monteert bedrijfsdeuren van topkwaliteit.

Nassau Deur B.V. te Raamsdonksveer is een onderdeel van het Deense
Nassau Door Concern. De Nederlandse vestiging is verantwoordelijk voor
verkoop, montage en service van industriële bedrijfsdeuren op de Neder-
landse markt.

Als direkt gevolg van de verkoopsuccessen van de laatste jaren wordt de
service-afdeling op een aantal plaatsen in Nederland weer verder uitge-
breid.

Daarom zijn wij op zoek naar een enthousiaste

BEDRIJFSDEUREN MONTEUR M/V
Uw basisopleiding is MTS-E W.T.B, of gelijkwaardig. U beschikt over mi-
nimaal 3 jaar werkervaring en uw leeftijd is maximaal 27 jaar oud. Na een
interne opleiding bent u binnen de regio Limburg verantwoordelijkvoor
montage van onze bedrijfsdeuren.

Naast een goed basissalaris bieden wij u gunstige secundaire arbeidsvoor-
waarden.

Voor telefonische informatie kunt U zich tijdens kantooruren wenden tot de
heer P. v.d. Elshout. TeL: 01621-15640.

Als u onderdeel uit wilt gaan maken van ons winnende team kunt u uw
sollicitatie binnen één week na plaatsing van deze advertentie richten aan
de directie van

NASSAU
BEDRIJFSDEUREN, IN ALUMINIUM EN STAAL
Nassau Deur BV, Postbus 103, 4940 AC Raamsdonksveer. 184536

Staalbouw
jS 11 Mecanique
\ftW Dacier & Zn.

Grisenstraat 3, 6465 CE Kerkrade. Tel. 045-411818

Is een In de metaalsector werkend bedrijf met 30 jaar ervaring, dat zich
voornamelijk bezighoudt met
machinerevisie - metaalspuiten - dyn. balanceren - constructiewerken -laswerken - onderhoud - revisie

Door voortdurende groei van onze onderneming zoeken wij

een draaier en een frezer
die enige ervaring hebben met diverse verspanende machines.
Voor bovenstaande functies gevenwij de voorkeur aan sollicitanten met een
opleiding op middelbaar niveau.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan bovenstaand adres.
184543

ml m § ramen Metaalbouw Vogt BV
r fl I C deuren

£ 's een middelgrote onderneming op het gebied van aluminium
fl 3 gevelelementen. Het grootste deel van haar activiteiten vindt
Afl I c_ p/aa.s /n de Randstad, al vergeten we Limburg zeker niet.

---^ -^
___ _. . Marktgericht Management waarin kwaliteit en

lf llj XII servicegevoeligheid voorop staan kenmerken deze uit 38
medewerkers bestaande organisatie.

SIMPELVELD
Wij vragen voor spoedige indiensttreding:

MONTAGEMEDEWERKERS
Ervaring met plaatsen van ramen, deuren en gevels in aluminium, hout of kunststof is vereist.

Sollicitaties mondeling of schriftelijk via onze afd. Personeelszaken, tel. 045-442888, toestel 2.
184512

, ; _>.

Praktijkdiploma informatica ,poi>

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 |^^ Adres:

European Computer School woonplaats:
Passage 4-6 6411 JTHeerlen Tei. Leeftiir.Postbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446 «-.«ju ■■

Zaterdag 6 mei 1989 "14

Hg

_.or
Pt.
tri\Internationaal bedrijf in de metaalbranche met v.rrstandplaats in Heerlen zoekt l^r.

HOOFD VERKOOP
BINNENDIENST M/V
Functieomschrijving: r, ,- telefonisch kontakt met klanten in binnen- en .1
buitenland he-komplete orderbehandeling l_s- inkoop binnen het concern ~
- ondersteuning buitendienst s g

tbr
Functie-eisen: b<\ ]- talenbeheersing Duits en Frans
- zelfstandig werken *t
- ervaring in omgang met computer '"J.- leertijd niet boven 35 jaar H
Het salaris komt overeen met de belangrijkheid van 'M
de funktie. '\̂
Sollicitatie te richten aan nr. HK 011 van het
Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, t

,84. <UI _ <\iP>
TE KOOP J*
(van een onzer relaties)
CAFÉ - ZAAL Ij]
WONING 10l
Het betreft een van ouds r( j
gevestigd, zeer goed lopend
cafébedrijf, gelegen in een i[jtgrote dorpskern aan de .„
Maaskant. Het horecapand j*
verkeert in goede staat en it
omvat een café met vernieuw''1
zaal, boyenwoning en eigen )J
parkeerplaats. r,,

o. Komnkiiike Gegadigden, die het bedrijf ze"
i_i.ti._r__r.Bv willen gaan exploiteren, dienel.!.*mmt ,. m.ui i naast het no(jj kapjtaa| te «
■_ een vn oudilier , ... . _i V. M
~,.,.M[,d-ddti beschikken over de horeca-
9.001bcdr.ii mi k> vestigingspapieren. g
mistekend, marktpositie u
,n _» «.che l Schriftelijke reacties aan: *

Koninklijke Brand jto.__r^ l__l Bierbrouwerij b.v- lri
f ___►>__ _Jl \ t.a.v. de heer J. Verme» ,h/ Ktciixd \ p°s,busi Xf mi9m>- *%*"*"%% 1 6320 AA WIJLRE ,'U Ö.E^ I '\

_?
R.K. Voetbalvereniging VOERENDAAL zoekt

voor het seizoen 1989-1990

HOOFDJEUGDTRAINER
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen tussen k

18.00en 19.00 uur bij LM! Brassers, N
045-750714 (wedsfrfdseCTetoris)

Sol.citafies gaarne schriftelijk aan: Wedstrijdsecretartarf
R.K.V.V.V., Wolfsestraat 2,6367 VA Voerendoai.1 194M4

lIJIJIIIIIIIIII Gevestigd
per 8 mei 1989

i'HI I dr. P.G. Verduijn

'll1'"'"'1 Keel-, neus- en oorarts

ia
□rntn Praktijk zal worden uitgeoefend aan deyffllH Van Hasseltkade 19 te Maastricht. Tel.

043-256549.

Daarnaast zal de praktijk in het
Maaslandziekenhuis te Sittard worden
voortgezet.

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.
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Ruime sortering zeer fraaie,
originele

Damai-overtrekkensets

135x200van 99,50v00r 69,-
-200x200 van 149,50 voor 98,-
-240x200 van 199,50 voor 119,-

-★★★

BLANCHETTA
- 135x200van 75,-voor 49,-

-200x200van 98,-voor 69,-
-240x200 van 119,-voor 79,-

-★★★

IRISETTE
Donsdekbed met ritssluiting, kan tevens ge-
bruikt worden als slaapzak voor caravan of
boot, 65% dons, 35% kleine veertjes!
160x190 van 349,-voor 195,-

-★★★

Oonsdekbedden van uitstekende kwaliteit (bekend
merk), carrégestikt

65% dons
140x200van 395,-voor 199,-
-200x200 van 599,-voor 350,-
-240x200 van 749,-voor 395,-

-90% voldons
140x200van 475,-voor 295,-
-200x200 van 695,-voor 450,-
-240x200 van 825,-voor 495,-
Dubbele donsdeken, één voor het voorjaar, één
voor de herfst, te zamen geknoopt voorde winter,

- een ideale combinatie voor alle seizoenen.

65% dons
140x200van 649,-voor 395,-
-200x200van 895,-voor 625,-
-240x200 van 1050,-voor 750,-

-90% dons
140x200van 699,-voor 450,-
-200x200van 996,-voor 695,-
-240x200 van 1125,-voor 795,-
In combinatie met deze dekbedden, geven wij op
alle merken overtrekken

10% KORTING
* Zeer fraaie gemerceriseerde damasten tafellakens,

bekend merk, in wit en pasteltinten, voor minder
dan de helft van de normale prijs.

115x115cmvan25,-voor 10,-
-140x190 cm van 69,-voor 29,--. 160x200 cm van 75,-voor 35,-
-140x250cm van 75,-voor 35,-
-160x160 cm van 75,-voor 35,-
-180x180 cm van 85,-voor 39,-
-140x300 cm van 89,-voor 39,-
-160x350 cm van 98,-voor 45,- '

★★★

DAMESCONFECTIE
Op de eerste etage bieden wij u een uitgebreide
sortering damesconfectie van bekende merken
voor zeer aantrekkelijke prijzen!!!

ALLEEN 81J...

In Zuid-Nederland wint de Jumbo-supermarktketen met veel sukses terrein. Een super die een allesomvattend
assortiment biedt voor uiterst scherpe prijzen.
Vriendelijke en opgeleide medewerkers zorgen voor een uitstekende bediening en werken mee aan een steeds groter

marktaandeel. Meer zaken worden binnenkort geopend ofworden vergroot, dus kansen voor

Bedrijfsleiders supermarkten m/v Assistent-bedrijfsleiders m/v

i
die in staat moeten zijn een filiaal zelfstandig te leiden. In die als rechterhand van de bedrijfsleider werken aan een
deze functie geeft u leiding aan alle afdelingen in uw goedeorganisatie binnen de winkel in brede zin. En die de
supermarkt. U heeft reeds bewezen dit goed te kunnen. Uw funktie van bedrijfsleider na een gedegen interne opleiding i
brede belangstelling voor het levensmiddelenvak, ook voor en ervaring ambiëren en kan vervangen indien nodig.
verse produkten, maakt datu voortdurend bouwt aan de -I
verbetering van de produktpresentatie, kwaliteit, service en Profielschets I
sfeer van uw zaak. U gaat gemakkelijk met uw personeel om
en voor uw klanten bent u een altijd behulpzame_, , De man of vrouw met enige ervaring in een supermarkt engastheer/vrouw. . , , .in het bezit van een opleiding op middelbaar niveau is
~ .. . , noodzakelijk. Daarnaast zijn enthousiasmeen inzet

bepalend voor uw karrière in de levensmiddelenbranche.
Deze vakature is tevens gerichtaan schoolverlaters.

Naast motiveren, delegeren en goed organiseren, weet u wat
het betekent om verantwoordelijk te zijn voor uw personeel, /^>--_>life_>--*_ ______________■ ___________ __>

De man ofvrouw die al in de geschetste positie werkzaam is Fff __f Mi J m " _____

Wij reserveren alvast voor beide funkties een uitstekend jaarinkomen,met daarnaast moderne secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Indien u zichzelf kunt vinden in een van bovenstaandevakatures, vragen wij u een sollicitatie te richten aan ons adres.
Ons adres is: Jumbo-supermarkten t.a.v. Personeelszaken. Postbus 8, 5460 AA Veghel

184549
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Infodagen Open Universiteit

Aantal studentes
in Limburg lager
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AbortusBang-restituties plegenforse aanslag op reserves

Gezondheidsdienst legt
veeboeren naheffing op

" Terwijl in Spanje de
Vuelta alle aandacht
opeiste, reden op He-
melvaartsdag vier
Limburgers de Mergel-
landroute per step. Op
de foto van links naar
rechts Frank Wester,
Paul Severens, Huub
Vankan en Wim Hoeks
bij de start op het Vrijt-
hof in Maastricht. Tien
uur en 130 kilometer la-
ter zouden 'alleen de
spieren wat stijf zijn,
maar 'de pint ver-
diend.

Foto:
WIDDERSHOVEN

streeft er dan ook naar om in 1930
een aandeel vrouwelijke studenten
van veertig procent te bereiken, als
tussenstation naar een gelijk aantal
mannen en vrouwen.

Thema-avond

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het percentage vrou-
welijke studenten aan deOpen Uni-
versiteit in Limburg loopt aanzien-
lijk achter op het landelijk gemid-
delde. Aan de Open Universiteit,
met hoofdvestiging in Heerlen,
staan ruim 35.000 studenten inge-
schreven, onder wie bijna 13.000
vrouwen. Het landelijk percentage
vrouwen bedraagt 37.

Daarentegen is van de Limburgse
studenten slechts iets meer dan 30
procent vrouw. Duidelijke oorzaken
van deze uitschieter naar beneden
zijn niet bekend. Een verklaring is
des te moeilijker te geven, als het
percentage Limburgse vrouwelijke
studenten wordt vergeleken met
bijvoorbeeld Groningen, waar het
aandeel vrouwelijke OU-studenten
op 42 procent ligt.

De OU heeft onder meer als wette-
lijke opdracht aandacht te schen-
ken aan groepen die zich in een ach-
terstandsituatie bevinden. De OU

Voor vrouwen in Limburg worden
de komende tijd enkele informatie-
dagen gehouden. Zo is er op 16 mei
vanaf 20.00 uur in het studiecen-
trum van Sittard een thema-avond.
Mevrouw Greetje den Ouden, voor-
zitter van de Emancipatieraad, zal
haar denkbeelden hierover uiteen-
zetten.

Vrouwen, dieerover denken te gaan
studeren en informatie willen in-
winnen over de studiemogelijkhe-
den zijn op zaterdag 20 mei van
10.30 tot 12.00 uur welkom in een
van de studiecentra. De adressen
zijn: Studiecentrum Venlo, Kruis-
herenstraat 5, S 077-516166, Studie-
centrum Sittard, Rosmolenstraat
34, _f 04490-25656.

Van onze verslaggever

&YTHUYSEN - De Lim-
-1rgse Gezondheidsdienst
>0r Dieren legt de rundvee-'Uders over 1988 een nahef-
*S van f 1,00 per rund op.a°tts wordt van de boeren
.^r 1989 een bijdrage van
J.OO per rund gevraagd. Deze
pogingen zijn het gevolg

de 'behoorlijke aanslag',
* de abortus Bang-restitu-s op de reserves hebben ge-

zo lichtte voorzitterjll Gielen woensdag tijdens
' algemene vergadering ineVthuysen toe.
L besmettelijke verwerpingsziek-

Bang werd in 1988 op 23
"^burgse bedrijven geconsta-

In totaal moesten 811 runde-
' Worden geruimd. Ze hadden

Jlgebruikswaardevan 1,5 miljoen
'''en. Na aftrek van de slacht-
te en een bijdrage uit Den

C% moest de Gezondheidsdienst-4°r Dieren in totaal 314.000 guldenrassen. Op een negental bedrij-
r Vond slechts een gedeeltelijke
rrhame plaats. Daardoor kon het[cri van 1.280 dieren worden ge-
pard.

£ dit jaar moesten reeds op een
bedrijven bijna 300 runde-. Worden geruimd. Import dan

.' Weidecontact nabij de Belgi-e grens ten zuiden van de weg
J^stricht-Vaals bleken de oorzaak
i de besmetting. Het onderzoek
..gevolg van deze abortus Bang-
lhraken vergde een extra uitgave
"* 170.000 gulden.
*l de naheffing vart f 1,00 per
IJ*, de aanwending van 80.000j^en, die oorspronkelijk voor ter-%nderhoud waren bestemd enJ85.000 gulden reductie op reeds
Jjalde pensioenpremies kan het*«es over 1988 tot 130.000 gulden

blijven.

JTh bedroevend resultaat", zo be-
j^de directeur drs Jan van Lipzig,
T trieer daar de voorstelling vanJ;e zeer geflatteerd is. We zijn in
P bijzonder zorgwekkende situa-
FJ^recht gekomen. Ik ben danook
pber gestemd".

Veidcrontact

(ADVERTENTIE)

s^^reisburO^ "Een Wereld ,
y^LW mOSa^ p*£ van verschil!"

HEERLEN, STATIONSTRAAT 21 -TEL. 045-717050
SITTARD, GRUIZENSTRAAT 36 -TEL. 04490 - 27555

Sporten, zoals joggen, fietsen en-
zwemmen verhogen het energiever£
bruik. Uit onderzoek is geblekerf
dat ook de rust-stofwisseling dooF
sporten wordt verhoogd, niet alleerr-
tijdens de sportactiviteiten maar
ook enige tijd daarna. Dat is juist
het omgekeerdevan wat gebeurt bij-
een energiebeperkt dieet.
Het is gezien de gezondheidsrisico's
van belang dat men na gewichtsver-,
lies niet meteen weer aankomt. Uit'
andere onderzoeken is gebleken dal
mensen die na een dieet bleve»,
sporten beter op gewicht bleve*,
dan degenen die niet aan sport d_3
den.

Drs D. van Dale is de eerste aan dg-
RL afgestudeerde (faculteit gezonde
heidswetenschappen), die gaat pro.'
moveren.

geen enkele zorgen hoeven te ma-
ken. „Enerzijds omdat ik het pro-
duktSelokeen niet betrek van Phar-
macis, anderzijds omdat het om een
octrooitechnische zaak gaat. Dat
brengt toch zeker niet de gezond-
heid in gevaar. Desondanks denk ik
de Selokeen-gebruikers nog per-
soonlijk op de hoogte te stellen.
Meer kan ik niet doen."

Apotheek in Stein
overweegt klacht

Betrokkenheid bij medicijnfraude ontkend (ADVERTENTIE)
■

KELA WONINKRIJK
SHOWROOM-- _. _l _ __w__£t_r_r___*^_r__r_r---_-É-_-_-¥i__r_t__________

Chesterfields exclusief
geïmporteerd uitEngeland, tax-tree

buying possible
Piet van Heugten tapijttegels

rechtstreeks van fabriek.
Alleen zaterdags geopendvan 10.00

10l 16.Q0 u. ot na telefonische
afspraak.

Hoensbroek, Kouvenderslraal 136.
Teletoon 045-222947
Exclusief voor Limburg

Onderzoek
Als men door minder te eten ge-
wicht verliest, probeert het lichaam
zich aan deze verminderde hoeveel-
heid voedsel aan te passen door het
energieverbruik te verlagen met
name als het lichaam in rust ver-
keert. Dan kan de stofwisseling die
energie levert om de lichaamspro-
cessen op gang te houden, aanzien-
lijk dalen. Het wordt daardoor
steeds moeilijker om af te vallen.
Men moet minder blijven eten, niet
alleen tijdens het dieet, maar ook
daarna.

Rust

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Veel mensen met
overgewicht slagen er niet in om te
vermageren. Degenen die er wel in
slagen het overgewicht kwijt te ra-
ken, komen snel weer aan, waarna
ze het een volgende keer vol goede
moed opnieuw proberen. Hoe komt
het dat het zo moeilijk is gewichts-
verlies te bereikenen te behouden?

Dat is éénvan de problemen die me-
vrouw drs Djoeke van Dale behan-
delt in haar proefschrift 'Diet and
exercise in the treatment of obesi-
ty', dat zij op 12 mei aanstaande zal
verdedigen aan deRijksuniversiteit
Limburg. In dat proefschrift wor-
den de effecten gemeten van een
energiebeperkt dieet en van de
combinatie van dit dieet met spor-
ten, op gewichtsverlies en energie-
gebruik. De conclusie van het on-
derzoek is dat sport de nadelige ef-
fecten van een dieet voorkomt. De
combinatievan sporten en een ener-
giebeperkt dieet geeft meer ge-
wichtsverlies en een beter behoud
ervan op lange termijn dan hetdieet
alleen.

ufferfunetie
Van onze verslaggever

STEIN - „Voor mij is het duidelijk
dat ik niet betrokken ben bij de zo-
genaamde medicijnfraude met het
bedrijf Pharmacis, zoals Tros-Aktua
op televisie suggereerde. Het pro-
dukt Selokeen 50, waar het hier om
gaat, heb ik steeds van de rechtma-
tige fabrikant afgenomen. Ik neem
wel andere produkten van Pharma-
cis af en daarom stond ik op die af-
nemerslijst die de Tros in beeld

bracht." Dat is de/eactie van apo-
thekerPieters in Stem, die door het
actualiteitenprogramma dinsdag-
avond in verband werd gebracht
met de mogelijke medicijnfraude
van het farmaceutische bedrijf in
Duiven.
De Steinder apotheker overweegt in
overleg met collega's om stappen te
nemen tegen de omroep. „Daar
moeten we even rustig over naden-
ken en de uitzending nogmaals be-

kijken. Maar wat wil je eigenlijk te-
gen dergelijk aantijgingen doen?"
vraagt Pieters zich af. In hoeverre
het in beeld brengen van zijn naam
nadelig is voor de zaak weet hij
evenmin in te schatten. In ieder ge-
val heeft hij woensdagochtend nau-
welijks reacties gekregen van ver-
ontruste patiënten.

Apotheker Pieters is er dan ook van
overtuigd dat de patiënten zich

L?rzitter JanGielen, opKoningin-
?*g geridderd vanwege zijn grote.diensten voor de Limburgse vee-
nderij, ziet detoekomst met meer/"hisme tegemoet. In landelijke
jSaderingen kweekte hij veel be-
P Voor de bufferfunctie die Lim-
.B vervult. Vandaar dat onlangs
/"commissie is benoemd die met
vrstellen moet komen om de las-, van de abortus Bang-onderzoe-

landelijk te spreiden._.*■ mag meer heil worden ver-
.ebt van de bestrijding van de be-
e?ttelijke verwerpingsziekte in
|Sië, zo hield drs C.J. Cysouw, in-
£teur van de Veterinaire Dienst,~en Haag, zijn gehoor in Heyt-
jjjSen voor. Sinds twee maanden5 ook Belgische boeren verplicht
jhun rundveestapel op abortus
?- te laten onderzoeken, indien
Jjtoe aanleiding is. Het kan zelfs
? de sterke arm worden afge-Vgen.
I

Het bedrijf Pharmacis in Duiven
wordt volgens Tros Aktua verdacht
van een grootschalige medicijnfrau-
de. Het zou twee miljoen vervalste
Selokeen-medicijnen (tegen hart-
kwalen en hoge bloedruk) op de Ne-
derlandse markt hebben gebracht.
De rijkspolitie in Duiven is inmid-
dels in opdracht van justitieeen on-
derzoek begonnen naar de mogelij-
ke ongeregeldheden.

Het bedrijf Astra Pharmaceutica in
Rijswijk had een aanklacht tegen
Pharmacis ingediend. Astra is de fa-
brikant van het medicijn en heeft,
daarop ook het patent. De Consu-:
mentenbond heeft demissionair
staatsecretaris Dees van Volksge-
zondheid gevraagd op korte termijn
eveneens een onderzoek in te stel-
len. Hij vraagt bovendien een gron-
digonderzoeknaar de rol van de In-
spectie van de Volksgezondheid in
deze zaak en naar het functioneren
van de Inspectie 'in zijn algemeen-
heid' ten aanzienvan de kwaliteit en
distributievan medicijnen.

Tros Aktua liet zien hoe ruim twee
miljoen vervalste Selokeen-medicij-
nen bij de Nederlandse consumen-
ten terecht kwamen. Volgens het
programma gebeurde dat in op-
dracht van Pharmacis in Duiven en
met hulp van een Zwitsers bedrijf
en een Italiaans fabriekje. Via die-
zelfde route zijn dit jaar ook verval-
ste middelen tegen maagzweren in
ons land gekomen, aldus de Tros.
Het ministerie van WVC kon nog
niet reageren. Volgens een woord-
voerder moet deuitzendingeerst in-
tern worden besproken.

KERKRADE -Ook op het We-
reld Muziek Concours 1989,
dat in de maand juli in Kerkra-
de wordt gehouden, zal aan-
dacht worden besteed aan het
educatieve aspect van de
blaasmuziek. Er zal een viertal
workshops worden gegeven,
alsook een dirigentencursus,
die dit jaar voor het eerst is
opengesteld voor internatio-
nale deelname.
Aan de vier workshops, die tijdens
het WMC worden gegeven, zijn
eyenzovele concerten verbonden,
die voorafgaande aan of na afloop
van deworkshops door de docenten
worden gegeven.

De eerste in de reeks workshops
wordt 8 juli gegeven door de uit
Limburg afkomstige fluitist Ray-
mond Delnoye. Hij zal zich vooral
richten op de behandeling van de
Franse fluitliteratuur. Het aan deze
workshop gekoppelde concert heeft
plaats op 11 juliin de Hofvan Eren-
stein.

(ADVERTENTIE)

Exclusieve 1
SIGARENPROEVERIJ |

van 9 tim 13 mei
bij tabakspeciaalzaak

M. Bijsmans
Sawleastraai 29, Heerlen

*.Baimoral *Heerenvan - De Olifant- Carl Upmann Ruysdael * Sarooltje
* De Graatï * Huifkar * Sumatra Cum+ Hajenius - Justus v. Maurik Laude

* Vantas

13 mei extra Heeren v. Ruysdael-presentatie
it * rijn iji de proevery »

Cursus
De workshop koper wordt op 13 juli
gegeven door de ledenvan hetLon-
don Brass Ensemble, dat in 1985 on-
der de naam Philip Jones Ensemble
ook al aan het WMC deelnam. Het
concert van deLondon Brass heeft
plaats op 12 juliin de Rodahal.

Jacques Meertens, afkomstig uit
Kerkrade en solo-klarinettist van
het Noordhollands Philharmonisch
Orkest, verzorgt op 15 julide work-
shop voor klarinettisten. Thema is
de kamermuziek van Mozart. Het
bijbehorende concert wordt op 16

De dirigentencursus is dit jaar be-
doeld voor iedereen die belangstel-
ling heeft om een blaasorkest te di-
rigeren. Een diploma is dusniet ver-
plicht.De cursus staat onder leiding
van de Amerikaan Gerald Brown,
momenteel docent Hafa-directie in
Costa Rica en Equador. De cursus
heeft plaats van maandag 10 tot en
met vrijdag 14 juli en tijdens het
WMC van 30 juni tot en met 23 juli.
Hij wordt afgesloten met een pre-
sentatieconcert in het Wijngracht-
theater. Als orkest zal hierbij de
Kerkelijke Harmonie uit Thornfun-
geren.

Vier workshops
op WMC 1989

juli in het Wijngrachttheater gege-
ven.
De workshop slagwerk tenslotte
staat op 22 juliop het programmaen
wordt gegeven door het Limburgs
Slagwerk Ensemble onder leiding
van Pieter Jansen.

(ADVERTENTIE)
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’Een sta-in-de-wegvoor

academisch ziekenhuis
’

Dr J. Carpay over voorontwerp beddenreductie GS:Van onze verslaggeefster

MAASTRICHT - Het nieu-
we ziekenhuisbeddenplan
van de provincie staat de
groei van het Maastrichtse
hospitaal tot een volwaar-
dig academisch ziekenhuis
in de weg. Dat zegt de voor-
zitter van de directie dr J.
Carpay in een eerste reactie
op het concept-vooront-
werp dat opnieuw in proce-
dure wordt gebracht. Vol-
gens dit plan krijgt het Aca-
demisch Ziekenhuis in
Maastricht (AZM) er twee
bedden bij en komt tot een
totaal van 664. Op dit mo-
ment telt het ziekenhuis in
de Limburgse hoofdstad
bijna 700 bedden.

Carpay is van mening dat het
AZM niet in staat is zijn taak ade-

quaat uit te voeren als de plan-
nen van de provincie doorgaan.
Volgens voorlichter Eelco Groe-
nevelt zou het AZM ongeveer 100
bedden meer nodig hebben om
goed te kunnen functioneren. Hij
baseert dat op de landelijke cij-
fers die aantonen dat ziekenhui-
zen gemiddeld eèn bezettings-
precentage kennen van 74,6 pro-
cent. In Maastricht is dat 94 pro-
cent.

Het AZM opteert voor de functie
van oncologisch centrum in de
provincie. Volgens Groenevelt is

dat hard nodig in relatie tot de
andere afdelingen in het zieken-
huis. Met het Radiologisch The-
rapeutisch Centrum in Heerlen
is al overeengekomen dat straks
ook in Maastricht patiënten be-
straald kunnen worden. De con-
sulenten van het Integraal Kan-
kercentrum Limburg functione-
ren ook al vanuit het Acade-
misch Ziekenhuis Maastricht.

een met die van de directie van
het Maaslandziekenhuis in Ge-
leen en Sittard. Zois in de Weste-
lijke Mijnstreek één gezond-
heidsorganisatie. Door deze con-
centratie van bevoegdheden
staat de lokatie in Geleen niet ter
discussie. Loes Claessen zegt na-
mens de directie bovendien dat
het verschuiven van de plan-
ningshorizon van 1990 naar 1995
een goede zaak is.

Het Maaslandziekenhuis hoeft
geen specialisme af te staan en
mag zelfs uitbreiden met een af-

deling geriatrie. Daarmee wordt
het Maaslandziekenhuis het eer-
ste Limburgse hospitaal met een
officiële afdeling geriatrie. Met I
compenserende maatregelen en "de toezegging dat bepaalde
bouwactiviteiten doorgang kun-
nen vinden, denkt de Maasland-
ziekenhuisdirectie de beddenre-
ductie naar behoren te kunnen
afhandelen.

De directievan het Heerlense De
Weverziekenhuis was niet com-
pleet en zal het plan volgende
week bespreken.

Winus de Rouw, woordvoerder
van het Kerkraadse ziekenhuis
noemt het concept geen verras- ]
sing. Hoewel de directie het-
voorstel van Gedeputeerde Sta-'*
ten slechts vluchtig bekeken,
heeft, levert het geen noemens-
waardige veranderingen op voor'
het St Jozefziekenhuis dat eer£fusie aangaat met de St Elisa--
bethkliniek (Vroedvrouwen- -
school) in Heerlen.

De uitgangspunten van de pro-
vincie komen grotendeels over-

Maaslandziekenhuis

Behoud gewichtsverlies
door sporten én dieet

Promotie drs Van Dale aan RL

provincie



" De Vereniging Oud-strijders '40-
-45 houdt morgen om 10.15 uur de
jaarlijkse 10 mei-viering met een
herdenkingsmis aan de St Jozefka-
pel in het Rimburger bos. Voor de
leden is er om 9.00 uur een koffieta-
fel bij de voorzitter.

Kerkrade Volgens de afdeling rechtspraak
van de Raad van State heeft de
vereniging dat argument te laat in
het geding gebracht. B en w zijn
er terecht niet op ingegaan,
schrijft de afdeling.

Sportclub
Pas tijdens de hoorzitting, die
naar aanleiding van het bezwaar-
schrift bij de gemeenteraad werd
gehouden, kwam de patiënten-
vereniging met het argument dat
ze als sportvereniging aange-
merkt wilde worden. Ze verzorg-
de namelijk geregeld sportevene-
menten voor Bechterewpatiën-
ten.

Heksenberg

bewoonde planeet. De wijze
mannen van de planeet willen
weten waarom het signaal is uit-
gestuurd en sturen de mooie Ce-
leste (Basinger) naar de aarde om
dat uit te zoeken. Op een feest
komt zij in contact met Milis, die
onmiddelijk tot over zijn oren
verliefd raakt op de exentrieke
vrouw. Steve's dochter Jessie is
in het begin heel blij met de nieu-
we relatie van haar vader. Maar
als zij een paar vreemde kantjes
aan haar stiefmoeder ontdekt,
probeert ze haar vader duidelijk
te maken dat er iets niet klopt.
Door een incident dringt het tot
Steve door dat er toch iets
vreemds aan de hand is.

Zonder acht te slaan op de histo-
rische context richt Frears zijn
totale aandacht op de karakters
in het aristocratische milieu van
het achttiende-eeuse Frankrijk,
waar de adel, om de tijd te ver-
drijven, zich te buiten gaat aan
'verleidingskunsten. Hij koos
voor zijn hoofdrollen degelijk ge-
schoolde acteurs en gaf alle
ruimte aan de originele, in de
ware zin van het woord dubbel-
zinnige dialogen; daarbij met de
camera dicht op de personages
blijvend om duidelijk de tegen-
stelling te laten zien tussen wat
mensen zeggen en wat ze doen.
Met de zeer sterke bezetting van
de voornaamste rollen is 'Dange-

" De supportersvereniging van het
jachthoorn- en trompetterkorps
Edelweiss Heksenberg viert van-
daag het 25-jarig bestaansfeest. Om
18.00 uur wordt de feestmis opge-
dragen in de St Gerarduskerk. Om
19.30 uur vindt de receptie plaats in
het gemeenschapshuis aan de Hei-
grindelweg. Tijdens de receptie
wordt de heer Michel Luijten gehul-
digd in verband met zijn zilveren
lidmaatschap en mevrouw
H. Bruinhorst-Peters is 15 jaar lid.
Na de receptie is iedereen welkom
op de feestavond.

" De harmonie St Aemiliaan houdt
morgen om 11.00 uur in de Harmo-
niezaal het jaarlijkse Vriendencon-
cert. Tijdens het concert worden de
winnaaars van de kleurwedstrijd
bekend gemaakt. Met name de be-
woners van de Barbarastraat en de
Höverstraat zijn van harte welkom.

" Het IVN, afdeling Kerkrade
houdt morgen een wandeltocht in
de omgeving van Noorbeek. Ook
niet-leden zijn van harte welkom.
Het meenemen van een geldig pas-
poort is wenselijk. Voor meer in-
lichtingen: S 045-452371 of 453021.

" De harmonie St Pancratius Kerk-
rade viert vandaag het patroons-
feest. Bijzondere aandcht wordt be-
steed aan de heer P. Starmans, die
maar liefst 65 jaar lid is van de ver-
eniging. Om 15.00 uur is er een mis
in de Maria Goretti-kerk. Om 18.00
uur wordt burgemeester Mans geïn-
stalleerd tot beschermheer van de
vereniging. De receptie vindt plaats
van 19.00 tot 20.00 uur in café Nul-
land, Nullanderstraat 71 in Kerkra-
de.

Simpelveld

Klimmen

# In de Huls wordt vandaag om
18.00 uur het kampioenschap water-
putten gehouden. Deelnemers kun-
nen zich aanmelden bij de heer
Janssen, Huls 29.

Hoensbroek " De Kon. harmonie De Berggalm
houdt morgen van 10.00 tot 17.00
uur een rommelmarkt in gemeen-
schapshuis Op dr Plats. De op-
brengst is bestemd voor het Unifor-
menfonds.

Merkelbeek

" In het dienstencentrum De Kof-
fiepot wordt vanavond om 20.00uur
een dansavond voor ouderen ge-
houden. Entree twee gulden. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar in het dien-
stencentrum.

rous Liaisons' géén aanklacht te-
gen deFranse aristocratie gewor-
den, maar een film die, ongeacht
de verdorvenheid, slechtheid en
immoreel gedrag, sympathie
weet te wekken voor de intrigan-
ten. Een prachtfilm die ook nog
eens schitterend is aangekleed.

MV STEPMOTHER IS AN
ALIEN/VS 1988
Regie: Richard Benjamin; met:
Dan Aykroyd, Kim Basinger,
Jon Lovitz, Alyson Hannigan
e.a. In: Rivoli Heerlen.
Verhalen over contact met we-
zens van een andere planeet wil-
len nogal eens gewelddadige en
gruwelijke films opleveren. De
komische mogelijkheden wor-
den maar zelden zo uitgebuit als
in 'My stepmother is an alien'
met Dan Aykroyd en Kim Basin-
ger.

Het komische in 'My stepmother
is an alien' zit hem grotendeels in
Celeste, die slecht voorbereid en
met curieuze kennis omtrent de
planeet op aarde komt. In een bi-
zarre jurk en met een hoed als
een vliegende schotel arriveert
ze op het feest, waar ze vrolijk
haar vreemde kennis over de aar-
de spuit, wat acrobatische
toertjes uithaalten smakelijk een
sigarettepeuk verorbert. Wat la-
ter zet ze Steve en Jessie een ont-
bijt voor waar een weeshuis zich
ongans aan kan eten. Ronduit
kostelijk is de scène die mis-
schien als de langste filmkus de
geschiedenis in kan: niet bekend
met het fenomeen kus laat Celes-
te bij de eerste romantische ont-
moeting- met Steve zich inspire-
ren door een groot aantal film-
kussen die op een groot scherm
achter Steve geprojecteerd wor-
den. Over zijn schouder heen ziet
ze uiteenlopende filmscénes
waarin op diverse manieren ge-
kust wordt, maar ook echtelijke
ruzies waarbij oorvijgen uitge-
deeld worden, en zo meer. Niet
beter wetende immiteert ze
iedere scène. Steve, beurs gekust
en bont en blauw geslagen, is to-
taal verdwaasd van zoveel tem-
perament.

Dr Steve Milis (Aykroyd) is als
toegewijd wetenschapper al heel
lang, en met vaak grote schade
aan zijn laboratorium, op zoek
naar buitenaardse intelligentie.
Door een simpelekortsluiting in
zijn lab wordt er een signaal 92
lichtjaren ver het heelal inge-
stuurd dat terecht komt op een

Feest
Hpt jubileum is aanleiding voor
ean feest. Een gedeelte daarvan
wordt dit weekeinde gevierd en
eén ander gedeelte in september.
Vanmiddag (6 mei) is er van 14.00
tot 16.00 uur een kindermiddag
irf het gebouw. De clown 'Gussi-
nf treedt op en de prijzen wor-
den uitgereikt van een kleurwed-
st_ijd. Morgen is er vanaf 12.00
uur fruhschoppen. Drum- en ly-
rajkorps Manuela en drumband
'Jong Oranje' verlenen daaraan
medewerking.

DANGEROUS LIAISONS/VS
1988

Regie: Stephen Frears; met:
Glenn Close, John Malkovich,
Michelle Pfeiffer e.a. In: H5
Heerlen.

Stephen Frears, bekend van zijn
films over de verloedering van
het Engeland van mevrouw
Thatcher ('My beautiful launde-
rette', 'Prick up your ears' en
Sammie and Rosie get laid')
komt in zijn eerste Amerikaanse
produktie met een heuse kos-
tuumfilm. Zijn 'Dangerous Liai-
sons' is gebaseerd op de succes-
volle toneelbewerking van
Christopher Hampton (die ook
het scenario schreef) van de in-
dertijd (1782) scandaleuze brie-
venroman Les liaisons dange-
reuses van Choderlos deLaclos.

Het verhaal speelt zich af in het
achttiende-eeuwse Frankrijk
van voor derevolutie. Hoofdper-
sonen zijn de Markiezin de Mer-
teuil (Glenn Close) en Burggraaf
de Valmont (John Malkovich)
die een verdorven amoureuze in-
trige smeden. Om wraak te ne-
men op de minnaar die haar ver-
laten heeft, spoort de Markiezin
De Valmont aan een 'liaison' aan
te gaan met de zestienjarige aan-
staande bruid van haar ex-min-
naar. De beloning zal een liefdes-
nacht met de Markiezin zijn,
maar de bewijzen moeten wel
schriftelijk geleverd worden. De
Valmont, echter, heeft voor zijn
subtiele verleidingskunsten een
ander doelwit op het oog: Mada-
me de Tourvel,'die geldt als een
toonbeeld van vrome deugde-
lijkheid en trouw aan haar echt-
genoot. Als zijn berekenende
verleidingspogingen omslaan in
verliefdheid verliest de Valmont
alle controle.

" De Mei-jongens van Abdissen-
bosch houden vandaag het Mei-
feest in de Residentie. Om 15.00 uur
vindt de kroning van de meikonin-
gin plaats. Aansluitend is er meibal.

" Het meifeest van de Groenstraat
wordt vannacht ingeluid met het
uitroepen van de mei-koppels. Mor-
gen worden de eieren en het geld

" De schutterij St Johannes-St Cle-
mens houdt morgen de jaarlijkse
schietwedstrijden voor het club-
kampioenschap. De wedstrijden be-
ginnen om 11.00 uur nabij boerderij
Nobis aan de Misweg.

" John Bierstekers en Chris Luy-
ten van de drumband uit Merkel-
beek riemen morgen deel aan de Ne-
derlandse kampioenschappen tam-
boerwedstrijden te Bussurn. Beide
deelnemers treden om 15.00 uur op.

Ubach over Worms

" Glenn Close en John Malkovich in de schitterende kos-
tuumfilm 'Dangerous Liaisons.

door richard willems

# Vertrouwensarts Van de Winkel: luisterdokter in Zeswe-
gen zonder zalfen pillen. Foto. FRANSrade

Margot van de Winkel, vertrouwensarts in Zeswegen

Afwachtend

weekend-

APOTHEKEN
De avond-, weekend- en zondagü
diensten beginnen op vrijdagavofll
en eindigen de volgende week v»
dagochtend om 8.30 uur. 1
BRUNSSUM. Bel TIGH S 711400JHEERLEN. Heerlen Zuid, Bail
scherweg 52a, S 423233 en Heerlel
heide, Comeliusplein 2, S 2113771
B.g.g. bel TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Meiser, Kerstraatf
Waubach, _f 313633. Voor spoedgl
vallen dag en nacht bereikbaar.
KERKRADE - EYGELSHOVEI
Smithuis, Van Gronsveldstraat 1
Chevremont, © 454000.
KERKRADE-WEST. Kerkral
West, Kampstraat 114, S 420777. I
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 46092
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur *zondag van 12.00 tot 13.00 uur <
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spoe
gevallen dag en nacht geopend. JSIMPELVELD - BOCHOLT
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simp<
veld, __ 441100. Zaterdag van lfl
tot 15.00 uur en zondag van 14.30 t<J15.00 uur. Voor spoedgevallen k»
men terecht van 22.00 tot 22.30 uu!
HOENSBROEK. Boswijk Ak<*
straat Noord 43, Treebee'
S 213773.
NUTH. Voor spoedgevallen eig<
apotheek (bgg TIGH S 711400). ]
TIGH - HEERLEN.
S 711400

(Informatie over avond- en wee
einddiensten van artsen, tandaJJsen, apothekers en het Groeil
Kruis.)

GROENE KRUIS
HEERLEN. Wachtdienst voj
spoedgevallen tijdens avond 4
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. Weel
enden 24 uur doorlopend S 71140 JWerkdagen, tijdens werkurel
S 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMPÉ^VELD. Wachtdienst voor spoedCT
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - J*
BEEK. Wachtdienst voor spoed.*
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEK.
BINGELRADE. Wachtdienst vo*
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevalW
is de dienstdoende verpleegkun»
ge bereikbaar onder S 462222. 1
EYGELSHOVEN - LANDGRAA*
Wachtdienst voor spoedgeval^
S 323030.

ARTSEN
HEERLEN. Voor spoedgevalle.
TIGH (brandweercentrale) belle*
_r 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROEK
Voor spoedgevallen eigen huisarf
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoe*
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevalle
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdal
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoord*
van eigen huisarts. Van zaterdal
12.00 uur tot zondagmorgen 10-J:
uur Limpens, St. Pieterstraat oj
S 452630. Van zondagmorgen 10.1
tot maandagmorgen 8.00 uur G<A
bels, Bosweg 28, _r 351464.
SIMPELVELD - BOCHOLT»
Mom, Karolingenstraat 27 Simp»
veld, _. 443938.
SCHAESBERG. Zaterdag PieC»
Pasweg 97, _r 311322 en zond*|
Ypma, Schumanstraat 'S 320660. ,
ÜBACH OVER WORMS - NlÉtf
WENHAGEN. Eigen huisarts b^
len.
VOERENDAAL. Praktijk Raaf
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag *
nacht bellen. E? 214821.

TANDARTSEN
HEERLEN, HULSBERG - VO*
RENDAAL. Sijben, Bekkerweg 1
S 710697. B.g.g. TIGH S 711400. (
KERKRADE - ÜBACH OVW
WORMS - SCHAESBERG - NIIA
WENHAGEN - EYGELSHOVf^Grond, Charles Frehenstraat 1
Übach Over Worms, S 3251^Spreekuurvan 11.30 tot 12.00 uur *van 19.00 tot 19.30 uur.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ,
GULPEN - VAALS- WIJLRE - Wl1
TEM. Köhlen, Schoolstraat 47 p|
choltz, S 045-441236. Spreekt»!
van 11.30 tot 12.00 uur en van 1?'
tot 18.00 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD üNUTH - HOENSBROEK - SCHI1"
NEN. Philips, Wilhelminastraat
Nuth, S 244422. Spreekuur vl
11.30 tot 12.00 uur en van 17.30f
18.00 uur.

HULPDIENST SOS
Dag en nacht bereikbaar, S 7199^
Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn © 740136.

Parochie
jubileert

BRUNSSUM - De parohie van "JHeilige Familie te Brunssum-La'
geberg viert komende zondag ||
veertigjarig bestaan. De danki.,
begint om 11.00 uur in de parocfr'
kerk aan deAkerstraat en wordt oï
gedragen door deken Frencken.
de eucharistieviering recipieert P
kerkbestuur vanaf 12.30 uur in ê,t
meenschapshuis In 't Ven aan
Van Ruysdaelstraat in Brunssufl1'

Blijft de vraag overeind hoe Mar-
got zelf over de vervuiling denkt
en hoe ze meent onrust te kun-
nen wegnemen, aangezien ze
haar 'patiënten' niet kan vertel-
len dat de grond, waarop ze wo-
nen, in orde of vervuild is.

’Ik ben ’n luisterarts

zonder zalf en pillen’
in gesprek

limburgs dagblad

##staven."

ven over haar eigen gedachten
omtrent de vervuiling in de wijk.
„Het ligt natuurlijk voor de hand
dat heel wat mensen mijn komst
naar Zeswegen zullen zien als
een bevestiging van hun vermoe-
dens over vervuiling. Zelf zie ik
dat niet zo. Ik ben hier naar toe
gekomen om onrust weg te ne-
men en niet om vermoedens te

ving konden praten. Vandaar dat
ik akkoord ging met deze onbe-
zoldigde baan, die voor mij in-
middels meer betekent dan
slechts een fase in myn oplei-
ding."

stuk ongerustheid weg. En dat is
ook mijn belangrijkste drijfveer:
opheldering verschaffen waar-
door onrust weggenomen kan
worden."

Margot van de Winkel (26) is
huisarts in opleiding en vertrou-
wensarts in Zeswegen. Anders
gezegd: ze is niet bang om haar
medische vingers aan een heet
hangijzer te schroeien. Enkele
weken geleden werd ze door be--
wonersvereniging 'Het Funda-
ment' uit Zeswegen benaderd
met het verzoek om als belan-
genarts naar de wijk te komen.

Dit omdat - zo bleek uit een en-
quête - enerzijds nogal wat be-
woners om een vertrouwensper-
soon verlegen zaten, met wie zij
op discrete wijze van gedachten
konden wisselen over hun ge-
zondheid, zonder dat daarbij de
dokterspen voortdurend in de
aanslag.werd gehouden voor het
invullen van apotheekbriefjes of
het doorverwijzen naar de spe-
cialist. Maar anderzijds ook uit
onvrede met de inmiddels opge-
stapte BaGD-arts.

„Ik wist voordat men bij mij
kwam aankloppen natuurlijk
van de situatie in Zeswegen af.
Begreep ook dat me daar als ver-
trouwensarts geen makkelijke
klus zou wachten. Maar belang-
rijker vond ik dat er voor de be-
woners met klachten geen medi-
cus voorhanden was, met wie zij
spontaan en vrijblijvend over
hun slechte gezondheidsbele-

Volgeboekt

gen, behoefte bestaat aan een be-
langenarts. Conclusies trekken
na twee spreekuren vind ik ech-
ter te voorbarig. Sommige klach-
ten wijzen weliswaar in een be-
paalde richting. En ik wil vervui-
ling als daadwerkelijke oorzaak
'van sommige klachten ook niet
uitsluiten. Maar zeker weten, nee
dat doe ik niet. Is ook niet mijn
afdeling."

HEERLEN- Er bestaan niet veel
medici in de Mijnstreek die zich
- eenmaal op de hoogte van de
precaire situatie in de Heerlense
woonwijk Zeswegen - aan de
gezondheidsklachten van de be-
woners de vingers zouden willen
branden. Tal van mensen in de
met onder meer Polycyclische
Aromatische Koolwaterstoffen
(PAK's) vervuilde nieuwbouw-
wijk lopen immers met gezond-
heidsklachten rond, waarvoor,
ondanks de aangetoonde vervui-
ling, nog geen directe oorzaak
kan worden aangewezen.

Veel diagnostiserende artsen
verwijzen dan ook nogal wat
klachten uit Zeswegen naar het
rijk der psychosomatische fabe-
len. Temeer daar tot op heden de
wetenschap nog niet overduide-
lijk heeft aangetoond dat PAK's
schadelijk zijn voor de volksge-
zondheid. Maar ook omdat Heer-
lense instanties, als gemeente en
Basis Gezondheidsdienst
(BaGD), de vervuiling in Zeswe-
gen min of meer hebben afge-
schilderd als een kleinigheid,
waar alleen labiele mensen ziek.
van kunnen worden.

„Ik sluit als oorzaken voor diver-
se gezondheidsklachten in Zes-
wegen zowel bodemvervuiling
als inbeelding niet uit. Als Zes-
wegenaren naar mij toe komen
met pakweg keelklachten en zelf
zeggen dat het aan de bodemge-
steldheid ligt, danprobeer ik hen
dat niet uit het hoofd te praten.
Integendeel, ik luister naar hun
verhalen en probeer samenhan-
gen te ontdekken,'v.erbanden te
leggen. Dat is ook mijn taak: het
serieus luisteren naar de bewo-
ners, een balans opmaken van
hun gezondheidsklachtenen het
inventariseren van klachten, die
de bewoners zelf aan de bodem-
gestelheidvan de wijk wijten."

„Dat is en blijft natuurlijk een
moeilijke zaak. Wil ik ook niet op
ingaan. Ik ben gewoon aange-
trokken om mijn oren open te
zetten en bewoners op die ma-
nier een stuk (medische) zeker-
heid te bieden. Meer niet. Wat be-
treft mijn meningover de vervui-
ling en de eventuele gevaren
voor de volksgezondheid, wil ik
gewoon de resultaten van het
grondonderzoek afwachten."

Zoals bekend worden de resulta-
ten van dat onderzoek op 23 mei
door de gemeenteHeerlen open-
baar gemaakt. Of Margot daarna
nog een voedingsbodem heeft
voor haar luisterpraktijken, moet
evengoed worden afgewacht. „Ik
ga er van uit dat de gezondheids-
klachten niet 1-2-3 zullen ver-
dwijnen als uit het onderzoek
mocht blijken dat er helemaal
geen sprake is van schadelijke
verontreinigingen in Zeswegen.
Ik zal dus nogwel een poos mijn
oren als vertouwensarts open
blijven houden. En mocht dat
straks toch niet meer nodig zijn,
dan is dat heel goed voor Zeswe-
gen..."

Voor bewoners uit Zeswegen die
nog niet weten hoe ze met de de
vertrouwensarts in aanraking
kunnen komen, de volgende te-
lefoonnummers: 045-727762, 045-
-727298 of 045-728770. Voor Mar-
got van de Winkel is het overi-
gens vooral interessant wanneer
verhuisde Zeswegenaren een
babbel bij haar komen maken.

Afgelopen woensdag hield Mar-
got van de Winkel haar tweede
spreeksessie in het Groene
Kruisgebouw te Zeswegen. „Ik
was bijna volgeboekt, wat toch
bewijst dat er daadwerkelijk,
vooral onder vrouwen in Zeswe-

Hoewel Margot als medicus best
in een bijennest durft te duiken
via het behartigen van al danniet
reële gezondheidsklachten uit
Zeswegen, huivert ze toch om
een duidelijk statement af te ge-

Als u op dinsdag 25 april gebruik
heeft gemaakt van de M.L.Kingweg
en deKeulsebaan in Heerlen, zult u
ongetwijfeld ook een verkeerson-
derzpekformuliertje in uw bus heb-
ben gekregen van de gemeente
Heerlen. U bent die dag 'stiekem'
genoteerd door individuen. Via 'Ne-
derland computerland' bent u opge-
spoord. Een formuliertje in mijn
bus-met vragen waar ik niet goed
raad mee weet, zeker niet omdat ik
een yermoeden heb waar het werke-
lijk om gaat.
Rechtsboven in de hoek staat een
vignet 'Heerlen werkelijk anders.
Ogenblikkelijk vraag ik mij af: Hoe
anders, wat anders en voor wie an-
ders.
Misschien weet u nog niet dat er al
jaren plannen liggen bij de gemeen-
te Heerlen om van deze bovenge-
noeónde weg een 'racebaan' te ma-
ken inclusief viaduct richting Cau-
mer. Het verkeer kan dan nog har-
der rijden en de mensen zijn dan
één minuut eerder thuis. De wegen
zijn overvol, ook in Heerlen. Wij zijn
gewend het groen ten koste van al-
les op te offeren. De wegen zitten
hier- vol met agressief rijdende
moordenaars die voor niets wijken
en alles riskeren. Gebruikers van
deze weg met een fiets worden ge-
pakt als hun achterlampje los zit.
Als $e plannen doorgaan zal er weer
veel-groen opgeofferd moeten wor-
den.-De aanliggende woningen zul-
len (e maken krijgen met een over-
schrijding van het aantal decibels.
Nu weet ik wel dat de normen die
mert in Nederland gebruikt voor dit
soorj; activiteiten, getoetst zullen
worden voor men begint. Maar aan-
gezien alle normen in Nederland
veel' te hoog liggen, heeft het dus
weioig zin om deze te toetsen ten
aanzien van deze activiteit.
Als *mijn vermoeden terecht is, is
het .bijzonder laf dat zon formu-
liertjeniet laat zien waar het nu wer-
kelijk om gaat. De kaarten zijn vaak
al l.|ng geschud door planbureaus
en bouwgiganten. Maar ja, in Lim-
burg worden de meeste Limburgers
pas Jvakker als het te laat is. Zo gaat
ook | deze streek volledig naar de
knoppen. Twee vragen waren vol-
gens mij voldoende geweest.
1: b£nt u voor/tegenverbreding van
de bovengenoemde weg. 2: wegpi-
raten zwaar straffen door rij be-
voegdheid totaal te ontnemen,
ja/nife. Ik wil de laatste vraag met ja
beantwoorden. Wat zou het dan een
stukrustiger zyn op onze wegen.

HEERLEN JanDeckers

Verkeer

Opheldering
En meteen daarna: „Voor alle
duidelijkheid, ik ben geen arts
die patiënten aanhoort en pillen
of zalfjes voorschrijft. Ik probeer
klachten weg te nemen door te
luisteren. Soms helpt het als
mensen hun verhaal kwijt kun-
nen. Dat lucht op, neemt een

Raad van State over vereniging Bechterewpatiënten

Subsidie terecht geweigerd

"■■ De eerste beheerder (r)
v<in Romantica, de heer Zee-
gers.

Romantica
vijftig jaar

HfcERLEN - Gemeenschaps-
huis Romantica in de Heerlense
wijk Nieuw-Einde viert het gou-
dejn bestaansfeest. In 1938 werd
namelijk de eerste steen gelegd
voor het gebouw en in 1939 kon
dé legendarische beheerder Zee-
górs aan de slag gaan. Van 1939
tot 1959 was het in gebruik als
patronaatsgebouw, beheerd
door de familie Zeegers.

Het was rector De Boer die vond
dcjt er een patronaatsgebouw
mpest komen te Nieuw-Einde
waardeen grote mijnwerkerskolo-
nie was ontstaan. In de beginja-
ren werden er toneeluitvoerin-
gan gehouden door de vrouwen-
band en ook was de vereniging
'Eje Jonge Werkman' er actief.
Romantica heette in die tijd ook
hdt bondsgebouw, althans zo
werd het in de volksmond ge-
noemd.
Direct na de bevrijding werden
irf het huis 500 Amerikaanse mi-
litairen gehuisvest. In de loop
der jaren na de oorlog werd er
een stichting opgericht voor het
beheer van het gemeenschaps-
huis. Thans is het gebouw eigen-
dom van de gemeente en huurt
dé Stichting Gemeenschapshuis
Rpmantica het gebouw. Een
mandolinevereniging, een drum-
en lyrakorps, een biljartclub en
n(Jg enkele andere verenigingen
maken regelmatig gebruik van
Romantica.

MJHWJTTTEI^^S^op zoterdog ’

films door gemma wildent

Rimburg

De vereniging wilde van B en w
een structurele subsidie, maar B
en w geven zogenoemde 'gebrui-
kersorganisaties' in de gezond-
heidszorg alleen eenmalige subsi-
dies.

klein journaal
oostelijke mijnstreek redactie: 739282

Van onze correspondent
DEN HAAG/HEERLEN - Burgemeester en wethouders van
Heerlen hebben terecht geweigerd de Vereniging van Bechte-
rewpatiënten Zuid-Limburg in Hoensbroek subsidie te verle-
nen over 1987. Dat heeft de afdeling rechtspraak van de Raad
van State uitgemaakt in de beroepszaak die de patiëntenvere-
niging tegen de weigering instelde.

opgehaald. Van maandag 0.00 uur
tot zaterdag 9.00 uurkan de mei-den
geroofd worden.

oostelijke mijnstreek
Zaterdag 6 mei 1989 <16
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-Als jevier wedstrijden oor het einde van
de competitie al een balans kunt opraken, dan is dat
J^eestal een veeg teken. Zeker als er op ie ranglijst nog op

fronten gestreden wordt. PSV en _ax om het kam-
pioenschap en op gepaste afstand het>en vier clubs het
j*an de stok voor het entreebewijs vaniet Europese voet-
baltoneel. Nog lager op deranglijst vedten zeven ploegen
voor lijfsbehoud. Daar tussenin is nierandsland; de minst
tot de verbeelding sprekende verblfplaats. Daar waar
'"en nu reeds de tijd heeft over een rtslukt seizoen na tegeuren en de beste voornemens voc het volgende voet-
baljaar te maken. Fortuna Sittard verteft temidden van de
pijze muizen. Futloos en zonder amitie. Zelfs de twaalf-
honderd gulden overwinningspremifis geen bron van in-
spiratie meer. In De Baandert is dez competitie, die voor
Fortuna zon perfecte start kende, ugemond in een regel-
rechte kwelling. Een beproeving voc het bestuur, de tech-
nische staf en vooral het publiek. Gelukkig hoeven we
log maar twee thuiswedstrijden", zgt Paul Boels veelbe-
tekenend. De advocaat heeft het hóeloze van de verdedi-
ging van zijn dierbaarste cliënt ingaen. Het oordeel is ge-
nadeloos. Fortuna Sittard heeft nit alleen de competitie
verknald en Europees voetbal achloos weggegooid; For-
tuna Sittard heeft ook de trouwsteanhang in dekou laten
staan. Daarnaast liep het als 'keug' te boek staande be-
stuur averij op. En nu zit die hele'erzameling ingenieurs,
doctorandussen, meesters en ancre knappe koppen met
ernstige gezichten te prakizeren ♦'er het hoe en het waar-
om. „Een verklaring is moeilijk tgeven", begint mr. Paul
«oels de balans samen te stellen

I J^rgaans is het niet moeilijk eenvocaat op de praatstoel te krij-
k*1- In dit specifieke geval kost
lk evenwel enige overredings-
| £.eht. „Moet dat nou"? vraagt
J^l Boels zich hardop af. Als

iy^n ander realiseert de Fortuna-
Jv^r2itter zich dat die praatstoel
\ J*l meer het karakter van een
[jf.afbankje heeft. Hem bekruipt a\(j:lori al het nare gevoel onaardige
l^gen te moeten toegeven over

W» liefste kind. „Het meest bewo-r tji? Jaar uit mijn voorzitterschaps-
{p> mag je wel stellen", kom'

s schoorvoetend over de brug
(J 1- rekenwerk leert dat de pree
l J?aan zijn dertiende jaaralsvoo:
iC®r bezig is. Een ongeluksjaar j

' breedste zin van het woord.

Gijfers
C^ancieel valt de schade nog vl

tbfJ>Verzien, omdat het huishoi-
f J^kje in De Baandert nog mr
i»p°r een kleine dertig procent ai-. e!. ezen is°P de inkomsten ui_-

«v^tes. Paul Boels is echter te .1
lL etballiefhebberom zijn gewen

met kille cijfers. EcO-,. 'sch gezien is het geen halszik., eer als supporters het latei»f-

' eten. „Maar", haast Boels zicte, v §gen, „waar speel jevoor? Var
v^tbal je voor? Dat is toch z>er
\°°r de supporters. Als dat iet,. is> kun jebeter stoppen, ijn
1 _5ste blik- als ik net stadionin-
l £.. kom gaat richting tribies.
( |jTO er veel mensen; is er sfeejEn
j5? 11 denk ik niet in eerste ins.tie

inkomsten, maar aan dem-
3nce. Aan het voetbalklims en
ju. de wisselwerking tussepu-

I k lek en spelers, zodat er een uke
*■ kan ontstaan".

u.
f. rnatologisch gezien bindt
s°rtuna Sittard zich in de ihel-

' th1^- Te goed om uit te dgen,
L^ar niet goed genoeg om ;h te
?ven aan de drank die Eupees
h? etbal heet. De wisselwking
ti 'et het publiek blijkt ench-
kV'Ssverkeer. De ploeg sp(t be-
L.berd en jaagt de suppo_ s uit■C stadion. Zelfs de menn die

' heen door diW^ dun
1t3.ler de formatie bleve.taan,
J'Jfelen nu. Twijfels dierf weg-
komen worden als d<_tadio-
1 _r_ roepster tot een toil van

1hu 0 toeschouwers kom in de
tegen I Den

h°sch en zich in haar ij-r zeker
L u 0 mensen vertelt. Eeflardige

jging overigens en het enige mo-
dat het restant trouwe sup-

.rters iets te lachen heeft. Het
jn van die momenten waarop
aul Boels zich wel eens afvraagt
.aarvoor hij het allemaal doet.
.Gelukkig ligt er tussen dc wed-
strijden en dc dagen dat het be-
stuur bij elkaar komt een tijds-
spanne om zelfs moeilijk verteer-
bare zaken te verhapstukken. Na
dc wedstrijd uit tegen RKC had ik
flink dc ziekte in. Gelukkig verga-
derden wij pas op dc donderdag
erna. Toen was ik al weer aan dc
beterende hand". Fortuna liet dc
voorzitter zijn herstelkuur echter
niet afmaken, want tegen BW
Den Bosch was het weer prijs. „Ik
durfte stellen als we dc twee wed-
strijden zowel tegen RKC als te-
gen Den Bosch winnen, zitten we
volop in dc race. En nu....?" Hoe
dan ook, Fortuna heeft langer, dan
wie ook in dc eredivisie, tijd om
over alles na te denken. Met een al-
gemeen bestuur dat inclusief alle
academische afkortingen voor dc
diverse namen ruim driekwart A4
vel beslaat, heeft het dagelijks be-
stuur in elk geval een klankbord
waar je stilvan wordt. Met het vin-
den van dc aanvallende midden-
velder en dc shirtreclamesponsor
voor dc komende periode, lijkt dc
problematiek niet opgelost. Het
moet dieperzitten.

het zulke vormen zou aannemen,
had ik niet verwacht".
Uiteindelijk, toen het kwaad al
lang was geschied, werd duidelijk
dat dereden verscholen lag in een
niet te lijmen breuk tussen spelers
en trainer. Fortuna wilde niet nog
meer herrie in de tent en zeker
geen tweespalt tussen de diverse
spelersgroepen onderling en hield
aldus de kiezen op elkaar. Paul
Boels zal het niet nog een keer ge-
beuren. „Nee. Je mag nooit nooit
zeggen, maar ik zal mij in de toe-
komst wel tweekeer bedenken om
geenopenheid van zaken te geven.
Alhoewel. Als je openheid had ge-
ven, waren de geschillen dan niet
veel groter en ernstiger geweest?
Nogmaals, die beslissing is in alle
zorgvuldigheid genomen. Als men
niet wil aannemen dat je met der-
gelijke belangrijke dingen zorg-
vuldig omspringt, wat moet je
dan? Die gewaarwording vond ik
een van mijn grootste teleurstel-
lingen in mijn voorzittersloop-
baan. Ik had problemen met op-
merkingen in de trant van: Boels
kon niet opschieten met de trai-
ner; Boels heeft zijn vriendje Ber-
ger al lang binnengehaald".

Nu, terwijl de in Fortuna-ogen
kunstmatige storm rond Hans van
Doorneveld is gaan liggen, betui-
gen de spelers, althans binnen de
lijnen, amper loyaliteit tegenover
de Zwarte Piet. „We hebben een
unieke kans op Europees voetbal
laten liggen. Ik ben machteloos en
teleurgesteld omdat ik niet het ge-
voel heb, niet qua instelling maar
mentaal, dat men er alles aan heeft
gedaan om het wel te halen". In-
middels heeftPaul Boels de mees-
te narigheid van zich afgeschud.
Bij de dertien tropenjaarkomen er
nog wel enkele bij als het aan de
voorzitter ligt. Hij zit boordevol
ambitie om er voor het komende
seizoen met zijn bestuur en de
nieuwe technische staf de schou-
ders weer onder te zetten. „Ik doe
het en ik doe het graag, want ik
ben gek op die club".

ten met de bestuurderBoels. „Het
is niet altijd even makkelijk", ver-
zucht de praeses. De supporter
heeft het flink te verduren. „Daar-
naast heb jeeen extra last, want je
draagt de verantwoording voor de
problemen die voortvloeien uit het
slechtepresteren. Jekunt niet on-
beïnvloed je energie in jebestuur-
lijketaak stoppen na een wanpres-
tatie. De vergaderingen verlopen
een stuk prettiger als het goed
gaat".

En de problemen vloeien niet al-
leen voort uit de al dan niet tegen-
vallende resultaten. De laatste ja-
ren blijven de toeschouwersaan-
tallen in Zuid-Limburg kelderen.
De cijfers in De Baandert wijzen
uit dat het succesvolle eerste
hoofdstuk niet gepaard ging met
exhorbitant hoge bezoekersaan-
tallen. Daarentegen liep de daling
de laatste maanden wel parallel
aan de resultaten. „Ik ken de cij-
fers van Roda JC en MVV niet. De
laatste jaren is de achteruitgang
van het bezoekersaantal in Zuid-
Limburg behoorlijk geweest. Ze-
ker vijfentwintig tot vijftig pro-
cent. Kijk bijvoorbeeld naar Roda
JC.Die ploeg draaitvolop mee om
een UEFA-cupplaatsen had verle-
den week drieduizend toeschou-
wers. Ik geloof niet dat Limburg,
uitgekeken is op voetbal. Men is
wel kritischer geworden. Mis-
schien wel aangezet door dekriti-
sche toon, die door de media aan-
geslagen wordt".
Paul Boels had dit seizoenzijn eer-
ste serieuze aanvaring met de me-
dia. Het keurige imago van de lei-
ding liep een forse deuk op. Met
name rond het bekend worden
van het niet verlengen van de ver-
bintenis met Hans van Doorne-
veld liet het bestuur zich publici-
tair niet van zijn meest tactische
zijde zien. Fortuna Sittard stond
op een tweede plaats enkon eigen-
lijk niet stuk. Althans zo leek het
naar buiten uit. Desondanks werd
in die fase zon ingrijpende beslis-

Hoofdbrekens
„Maar ik weet het niet", geeft Paul
Boels toe. „Het heeft ons maan-
denlang hoofdbrekens bezorgd.
Waar komt dat verval vandaan en
wat moet je ertegen doen? Als je
het wist had je al veel eerder kun-
nen ingrijpen. Natuurlijk zijn er
veel mutaties geweest. Meer dan
ooit tevoren. Ga maar na: Joop
Castenmiller vertrekt als manager.
Jacq. Opgenoord volgt hem op,
maar valt op dat moment weg als
vertrouwensman van de spelers.
Het besluit om na het aflopen van
het contract met trainer Van Door-
neveld niet met hem door te gaan,
heeft een negatieve invloed gehad.
De dood van dokter Jessen was
een aangrijpende gebeurtenis.
Voor de spelersgroep een schok-
kende ervaring. Maar voor mij is
het volstrekt onmogelijkom aan te
geven of er een relatie bestaat tus-
sen deze gebeurtenissen en de
prestaties. Vorig jaar gebeurde ei
na de winterstop hetzelfde. Ook

toen werd er slecht gespeeld en
ging de competitie uit als een
nachtkaars. Van de gebeurtenis-
sen, zoals ze dit seizoen hebben
plaatsgevonden, was echter verle-
den jaargeen sprake".

En toch weigert Fortuna het mes
in de selectie te zetten. Weliswaar
hebben enkele spelers - Henk
Duut en Sigi Lens - een verlaagde
aanbieding ontvangen („zoveel la-
ger", geeft Boels aan door zijn
duim en wijsvinger ongeveer een
centimeter van elkaar te houden)
maar echt spectaculair zal men
zich niet roeren in het geopende
jachtseizoen. Fortuna is er de
ploeg niet naar om bokkespron-
genop detransfermarkt te maken.
Het vinger-op-de-knip-beleid
vloeit voort uit de gebeurtenissen
van het afgelopen seizoen. Ten
enen male ontbreekt de financiële
armslag om de nek verder uit te
steken dan die ene aanvallende
middenvelder, die voor verster-
king zal moeten zorgen. Daarnaast
liggen de verrichtingen van vóór
de winterstop nog vers in het ge-
heugen van de bestuurders ge-
grift. Toen kon het wel; in die fase.
speelde de groep de sterren van de'
hemel. Met de aanpaken vooral de
discipline diemen van Han Berger
verwacht, behoort een dergelijke
serie ookkomend jaar weer tot de
mogelijkheden. „Wat mij betreft
mag het nieuwe seizoen een copy
zijn van het oude, althans van de
fase voor de winterstop. Liever
niet van de tweede helft", voegt
Paul Boels eraan toe. Vrijwel ze-
ker zal de eigen kweekvijver aan-
geboord worden. Jeugdspelers
worden tijdens de resterende ont-
moetingen nog ingepast. „Maar
niet tegen PSV", aldus Boels. „We
zijn echt niet van plan ons in Eind-
hoven naar de slachtbank te laten
voeren".
Uit die laatste opmerking spreekt
weer de Fortuna-supporter Boels.
En die heeft de laatste weken her-
haaldelijk een robbertje gevoch-

sing genomen. Een beslissing, die
verder ook niet toegelicht werd.
Daarmee verschafte Boels c.s. al-
les en iedereen voldoende ruimte
om te speculeren en eigen theo-
rieën te ontwikkelen. De komst
van Han Berger had dan ook niets
verrassends meer, want de specu-
laties bewogen zich juist in de
richting van reeds lang gemaakte
afspraken tussen Fortuna en Ber-
ger.

Paul Boels haalt diep adem. „Ik
vind het bijzonder jammerdat ons
imago een knauw heeft gekregen.
We hebben steeds getracht op een
fatsoenlijke, maatschappelijk ver-
antwoorde manier de zaken te be-
handelen. Men heeft dat in de pu-
bliciteit niet altijd zo overgeno-
men en ons verwijten gemaakt. De
verantwoording voor alle beslis-
singen aanvaard ik. Misschien ben
ik, of zijn wij, er niet altijd in ge-
slaagd het publicitair op een juiste
manier over te brengen. Ik denk
ook niet dat dit mijn, of onze,
sterkste kant is. Ik ben er niet ver-
schrikkelijk slecht in, maar zeker
ook niet goed. Ik heb het gevoel
dat daardoor dingen anders zijn
overgekomen dan ze in werkelijk-
heid waren. Waarschijnlijk moetje
ooit een keer aan den lijve ervaren
dat je blazoen niet altijd onge-
schonden kan blijven. Het is na-
tuurlijk vaak zo in de sportjourna-
listiek dat slecht nieuws beter is
dan goed nieuws. Wat dat betreft
heeft Fortuna vaak te weinig te
melden. Wij proberen zo weinig
mogelijk slecht nieuws te hebben.
Behoudens het laatste jaarzijn we
daarin aardig geslaagd. Ik ga me
nu niet forceren om zonodig posi-
tieve p.r. te bedrijven. Dat wordt
per definitie een fiasco. Mij lukt
dat niet en ik ga me niet verande-
ren".

Uitbarsting
De rust en de zakelijkheid waar-
mee ditvoor Fortuna pijnlijke the-
ma wordt afgedaan staat in schril

contrast met de uitbarsting die
plaatshad op het moment dat
Boels een journalistvan een voet-
balweekbladtegen het lijfliep. Die
herinnering roept weer een beetje
van de wrevel van toen op. „Ik ge-
loof dat ik best met zakelijke kri-
tiek uit devoeten kan. Op dat mo-
ment was echter mijn integriteit in
het geding en dan houdt het voor
mij op. Dat is aftsoluut niet te ac-
cepteren. Als je het etiket krijgt
opgeplakt dat jeeen engerd of een
gladjanus bent dan stopt het. Dan
kan het me ook niet schelen of het
opportuun is of slim. Daar denk ik
niet aan. Dan ga ik door het lint".

De nasleep van de 'affaire-Van
Doorneveld'. Een zaak, die op de
keper beschouwd, geen 'affaire'
was omdat „twee partijen een
overeenkomst voor twee jaar wa-
ren aangegaan. En een van diepar-
tijen wenste die overeenkomst na
twee jaar te beëindigen. Zoiets is
volkomen legaal", meent Paul
Boels. „Met dit gegeven kun je
twee kanten uit. Of wij zijn gek om
een trainer met die prestatie niet
langer te verplichten. Of wij moe-
ten goede redenen hebben. Wij
hadden buitengewoon goede rede-
nen. Wij zijn echt niet over een of
twee nachten ijs gegaan, maar er
drie maanden intensief mee bezig
geweest. We namen die beslissing
niet graag. Je moet toch een tik
hebben om deze, voor het oog, zo
ongerijmde maatregelen te ne-
men. Ik heb van tevoren gezegd
dat ik de Zwarte Piet toegespeeld
zou krijgen. Dan doe je het alleen
als je bijzonder goede beweegre-
denen hebt. Ik dacht dat het in het
belang van de ploeg en de club
was om er naar buitenuit nietover
te praten. Achteraf zeg ik dat ik
een verkeerde inschatting heb ge-
maakt. Ik had moeten weten dat
de publiciteit er nimmer genoegen
mee zou nemen, dat ik de redenen
niet vertelde. Er zou gegraven
worden en de zaak werd negatief
benaderd. Dat had ik gedeeltelijk
van tevoren ingeschat, maar dat

Fortuna-voorzitter Mr. Paul Boels neemt plaats in het strafbankje

Limburgs Dagblad Sport
’Gelukkig hebben we nog

maar twee thuiswedstrijden’
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Van onze sportredactie
DEN HAAG - Het betaald voet-
bal in Nederland heeft in het
boekjaar 1987/1988 een ferm ne-
gatief exploitatieresultaat te
zien gegeven. Als men de cijfers
vergelijkt met het jaar daarvoor
is er sprake van een oplopend
tekort hetgeen een toename be-
tekent van 2,76 miljoen gulden.
Het totale negatieve saldo be-
draagt over het seizoen 1987-
-1988 ’ 7,4 miljoen gulden.
Volgens de KNVB, die deze cij-
fers gisteren bekend maakte is
de toename van het tekort voor-
al te wijten aan de oplopende
personeelskosten en wel ver-
spreid over de wedstrijd- en trai-
ningskosten. Vooral de enorme
stijging van de spelers- en trai-
nerssalarissen zou hier debet
aan zijn. Berekeningen hebben
geleerd dat aan spelers en trai-
ners over het boekjaar niet min-
der dan ’ 1,8 miljoen gulden
méér is uitgekeerd.

De KNVB heeft daar wel een ver-
klaring voor. De grote successen
van de Nederlandse clubs in de di-
verse Europese bekertoernooien
zou deze financiële 'tegenvaller'
hebben bewerkstelligd. In het ver-
lengde van deze uitgaven staan er
ook meer inkomsten tegenover uit
recettes. Deze zijn in totaal met bij-
na een miljoen gulden gestegen. " Reginald Thai maakt zijn rentree

Programma
betaald voetbal

eredivisie
Vandaag, 19.30 uur
MW-Sparta
VW-Veendam
PSV-Fortuna Sittard
Morgen, 14.30 uur
Haarlem-RKC
Gxoningen-Roda JC
Utrecht-Twente
Feyenoord-PEC Zwolle
Volendam-Ajax
BVrV Den Bosch-Willem II

PSV 30 20 5 5 45 69-30
Ajax 30 19 6 5 44 69-31
Twente 30 10 16 4 36 43-22
Feyenoord 30 14 8 8 36 60-46
HodaJC 30 12 11 7 35 48-34

gen 30 13 8 9 34 58-45
,u Sittard 30 11 9 10 31 36-32

BVV Den Bosch 30 12 6 12 30 37-46
Sparta 30 9 11 10 29 39-41
Haarlem 30 10 9 11 29 33-44
Vplendam 30 11 6 13 28 38-47
Utrecht 30 10 6 14 26 46-52
Willem II 30 8 9 13 25 46-59
RKC 30 8 8 14 24 47-58
MVV 30 8 8 14 24 37-56
PEC Zwolle 30 8 7 15 23 43-60
Veendam 30 8 6 16 22 33-53
WV 30 3 13 14 19 31-57

eerste divisie
SW-Vitesse 1-1
Vanvond, 19.30 uur
Emmen-Cambuur
Heerenveen-Telstar
Heracles-Eindhoven
Morgen, 14.30 uur
NEC-NAC
Wageningen-DS '79
De Graafschap-Excelsior
AZ-Den Haag
RJBC-Helmond Sport

Vitesse 32 19 8 5 46 49-18
Den Haag 31 19 6 6 44 70-33
Excelsior 31 19 6 6 44 58-31
NEC 32 19 6 7 44 66-35
AZ 31 16 7 8 39 68-39
Heerenveen 31 17 5 9 39 58-40
NAC 31 14 10 7 38 55-42
SVV 32 14 7 11 35 48-48
DeGraafschap 31 12 7 12 31 42-47
Go Ahead Eagles 32 12 7 13 31 45-41
Cambuur 31 12 6 13 30 43-48
Heracles 31 10 9 12 29 42-52
Eindhoven 32 11 6 15 28 40-44Dé'79 31 10 4 17 24 48-55
Tjïlstar 31 9 6 16 24 44-58
Helmond Sport 32 511 16 21 33-61
R£C 31 6 6 19 18 27-54
Emmen 31 7 2 22 16 31-81
Wageningen 32 5 5 22 15 35-75
N$C, Go Ahead Eagles en Heerenveen
periodekampioenen.

buitenland
DUITSLAND
Kaïserslauern-Bochum 3-0
Leverkusen-Nürnberg 3-0
Vandaag, 15.30 uur
Werder-Köln
Borussia D-St.Pauli
Hannover-Kickers
Stuttgart-Karlsruhe
HSV-Eintracht
Bor.MGlad bach-Uerdingen
Bayern-Waldhof
2,Bundesliga
Vandaag, 15.30 uur:
Soli-gen-Alemannia
België
Beerschot-Kortrijk
RC Mechelen-FC Luik
RWDM- Lokeren
Genk-Club Brugge

Brugge -St.Truiden
Ëeveren-Anderlecht
_candard-KV Mechelen
Waregem-Antwerpen
Gharleroi-Lierse

mvv-sparta
Vandaag, 19.30 uur
Scheidsrechter: v.d. Enden

MVV (selectie): De Haan, Quaden, Thai,
Brandts, De Jong, Arts, Delahaye, Maas, Vin-
cent, Francois, Vanderbroeck, Verbeek, The-
wissen, Schuman, Driessen.
Sparta (selectie): De Goey, Eger, Wijnberg,
Spork, Mulder, Vurens, Van Stee, Libregts,
De Nooijer, Sandel. beukers.

vvv-veendam
Vandaag, 19.30 uur
Scheidsrechter: Van Vliet
VW (opstelling): Roox, Nijssen, Verberne,
Van Berge-Henegouwen. Rutten, Rijnink,
Reynierse, Eyer. Stewart, Slagboom, Luhu-
kay.
Veendam (selectie): Hoekstra, Wiebing, Füh-
ler. De Haan, Steenge, Hindnks, Huizingh,
Jans, Mulder, Nijgh, De Jong, Gall

psv-fortuna
Vandaag, 19.30 uur
Scheidsrechter Hobé

PSV (selectie): Van Breukelen, Lodewijks.
Gerets, Valckx. Van Aerle, Lmskens. Vanen-
burg, Lerby, Ellerman, Janssen, Kieft, Roma-
rio, Gilhaus.
Fortuna (selectie): Hesp. Körver, Maessen,
Duut, Liesdek, Frijns. Boessen, Clayton, Mor-
dang, Reijners. De Vries, Lens, Franssen,
Deckers, Heussen, Winkelmolen, Kleinen,
Jalink.

groningen-roda jc
Morgen, 14.30 uur
Scheidsrechter: v.d. Niet

Groningen: (selectie): Tukker, Koorman, Koe-
vermans, Boekweg, Van Dijk, Sinkgraven,
Groeleken, Wiersma, Olde Riekerink, Ten
Caat, Roossien, Meijer, Ei|kelkamp.
Roda je (opstelling): Nederburgh, Broeders,
Fraser, Boerebach, Trost, Hanssen, Groe-
nendiik, Suvri|n, Van de Luer, Van Loen,
Haan.

Topclubs

Dag van waarheid
voor Venray

Limburgia heeft nog een theoretische kans
Van onze medewerker

HEERLEN - Voor Venray, de
koploper in de hoofdklasse C, is
het morgen de dag van de waar-
heid. In het begin van dit seizoen
stelde de ploeg duidelijk zijn
kandidatuur voor de titel. Hal-
verwege het jaar leek er geen
vuiltje aan de lucht, maar ineens
haperde de Venray-machine.
Een aantal nederlagen op rij
scheenroet in het eten te gooien,
maar omdat de concurrentie ook
punten verloor, bleef de schade
beperkt. Venray bleek toch vol-
doende veerkracht te hebben en
kwam weer terug aan de leiding.
Vorig seizoen moest Venray op
de laatste competitiezondag de
eer aan TOP laten. Dit jaar heeft
Venray de meeste troeven in
handen om morgen eindelijk de
fel begeerde titel te mogen be-
groeten.

Venray-trainer Ruud Wouters

van Limburgia tegen Waubach,
verlies van Venray en een gelijk-
spel van Halsteren zouden de
voorwaarden moeten zijn, om de
Brunssummers alsnog in hoger
sferen te doen belanden. Maar
eigenlijk gelooft niemand er
meer in. Dat kun je tenminste
concluderen uit het feit, dat Lim-
burgia afgelopen maandagavond
in Zeist ontbrak, waar de data
voor de kampioenscompetitie
zijn vastgesteld. „In het gunstig-
ste geval slepen we er nog een
beslissingsduel uit. Daarom spe-
len we om te winnen. Als je dat
niet doet en de concurrentie zou
punten verspelen, kun je je ach-
teraf wel tegen, je kop slaan," al-
dus Limburgia-trainer Math
Schaepkens.

Overige duels: TSC-Halsteren,
SVN-Longa, Geldrop-Sittard en
TOP-Wilhelmina'oB.

Halsteren heeft slechts één punt
achterstand. Winst voor de West-
brabanders en een gelijkspel
voor Venray levert dan ook een
beslissingswedstrijd op. „En
daar hebben we geen zin in. Het
moet morgen dan maar gebeu-
ren. Ik heb er veel vertrouwen in
en de groep is uiterst gemoti-
veerd. Dan moet het toch luk-
ken, of niét soms?"
Theoretisch heeftLimburgia ook
nog een kans op de titel. Winst

van den Oudeweijer had de laat-
ste weken een verbond met
Vrouwe Fortuna gesloten. Hij:
„Over geluk hebben we inder-
daad niet te klagen gehad." Toch
is hij er zich nu terdege van be-
wust, dat ook gelukjewel eens in
de steek kan laten. „Het duel te-
gen Vlissingen moet zonder
meer gewonnen worden. Dan
zijn we zeker van de titel," aldus
Wouters. Venray heeft er niets
aan om op safe te spelen, want

Ruim 7 miljoen verlies
voor Betaald Voetbal

Exploitatietekort te wijten aan stijging spelers- en trainerssalarissen

na niet gemakkeijk zal zijn. ?\speelde afgelopen zondag tegf
RKC een slechte wedstrijd C
mocht van geluk spreken, dat Aje
de halve winst in Maastricht mov
laten. De ploeg van trainer Guf
Hiddinkzal derhalve uiterst gemot
veerd aan de Fortuna-klus heg*
nen. „We zullen wel gedwong*
worden om te verdedigen. Daarff
is het belangrijk, dat we er in slag1'"de nul vast te houden. Niet door d0massaal in te graven, maar door ro i
lef te voetballen. De tegenstand i
op twintig-dertig metervan het do\
trachten te houden. Dat moet ttfj
kunnen? Per slot van rekenii,
heeft Fortuna op drie na de mi .
gepasseerde verdediging van ''eredivisie," aldus Voorn, die beh''
ve het feit dat hij enkeleyoungste j
op de bank wil laten plaatsneme
de opstelling nog niet wil prijsg
ven.

__,

Oranje niet in
trainingskamp

Fortuna in het
ho van de leeuw

TraineVoorn rekent op herstel in duel legen PS

Van or.e medewerker
SITTARD - _navond staat Fortu-
na Sittard voc dc haast onmogelij-
ke opgave om.n Eindhoven in het
hol van dc leeu/ iets te doenom het
geschonden bkoen na twee blame-
rende nederlagn weer wat op te
poetsen. Niet z.zeer dc nederlagen
deden interim-oach Dick Voorn
pijn; veel meerde manier waarop,
die tot stand ween gekomen. „Wat
is er dan nog rooier om bij PSV
voor een goed rsultaat te zorgen,"
aldus Voorn, dieich nog dc eerstePSV-nederlaag vn dit seizoen kan
herinneren. Desjds verloor PSV
immers in dc Baadert met 1-0 van
een ontketend Faiuna Sittard.
Dick Voorn: „Ik leb me diep ge-
schaamd over dewanpresttaie te-
gen FC Den Boscl Er is zeker nog
over deze wedstijd gesproken,
maar je moet er ret te lang over
zeuren. Dc eerste tiining van deze
week was zelfs van enzeer goed ge-
halte. Het duel tege PSV moet je
dan ook aangrijpen >m datgene te
herstellen, wat je darvoor kapot
hebt gemaakt. Als jer in slaagt om
in Eindhoven voor o verzamelde
landelijke media een oede indruk
achter te laten, zijn wiin die opzet
in ieder geval geslaagd'

Voorn is er echter va overtuigd,
dat dc klus in Eindhovn bij lange

VVV maakzich
op voor degradatie
VENLO -Voor VVV staanagenoeg
niets meer op het spel irhet voor-
laatste thuisduel tegen reendam.
Na de afstraffing tegen . illem II
(1-5) afgelopen zondag, ishet dock
officieus gevallen en kan 'VV zich
- na een vier-jarig verbjf in de
hoogste etage van het Ne<srlandse
voetbal - gaan opmakenvoor de
eerste divisie. Acht basissplers van
wie het contract afliep heben for-
meel een nieuwe aanbiediri gekre-
gen: Edwin van Berge-Hnegou-
wen, Frans Nijssen, Ren. Eyer,
Juno Verberne, Remy Re.nierse,
Mark Korsten, reserve-doelren Rik
Laurs en Rob Rijnink. Verediger
Jos Rutten heeft inmiddel voor
vier seizoenen bijgetekend.

Turntreffen tussen
beide Limburgen

REUVER - Gymnastiekverenïing
Hercules in Reuver 'houdt zoidag
vanaf 14.00 uur in sporthal 'De
Schans' een turntreffen tussenN-
ederland- en Belgisch-Limburg.Fa-
voriet zijn de Nederlands-Limbirg-
se heren- en jongensploeg metals
sterkste turners Peter FrisPn
(Schimmert) en Maurice Quad-
vlieg (Kerkrade) en bij de jongos
Maurice Niessen (Schimmert) >n
Ronald Graumans (RoermonO.
Kansloos is evenmin de Nedt"-
lands-Limburgse dames- en mei-
jesploeg met als sterkste turnsters
bij de dames Suzanne Klerken (Se
venurn) en het duo Wendy Driessei
en Esther Maass van de organise
rende vereniging Hercules Reuver.
De meisjesploeg, danig verzwakt
door het uitvallen van Christa Blom
(Sittard) wordt nu aangevoerd door
Milena Mulders (Sittard) en Dorine
Reinders (Echt).

DEN HAAG - Bondscoach Thijs V
bregts zal met zijn Oranje-selec'
voor de belangrijke WK-kwalificj
tiewedstrijd tegen Finland niet j
trainingskamp gaan. Aanvankelij
lag het in de bedoeling om voor <j
kwalificatieduel, dat op 31 mei j
Helsinki wordt gespeeld, vooraf et
aantal dagen in hotel Huis ter DU'
in Noordwijk aan Zee bijeen te W
men. Bondscoach Thijs Libreg1
heeft deze trainingsstage echter »
ten vervallen, omdat hij geduren<i
de periode van vrijdag 25 mei t'
aan de wedstrijd in Helsinki ve
spelers zou moeten missen. De sp
lersgroep van het Nederlands elf
komt pas voor het eerst bijeenc
zondag 28 mei en vliegt een dag'
ter naar Helsinki.

Vanderlijde en
Mezzenga naar
EK in Athene

SITTARD - Arnold Vanderlijde ifSittard voert bij de Europese boW
kampioenschappen voor amateuA
eind deze maand in Athene, een UT
ni-equipe aan. De Limburger, tit<<|
verdediger in het zwaargewicht «T
net op tijd hersteld van een lastüj
handblessure, wordt slechts verg!
zeld door zijn provinciegenoot S«
vio Mezzenga uit Munstergeleen «"
de Arnhemmer Lammert Brink. Ö |
Nederlandse Boks Bond had in z« j
gewichtsklassén ingeschrevell\maar laat het veder-, het lichtwelte' i
en het weltergewicht bij nader ïï\
zien onbezet.

Silvio Mezzenga (22 jaar), voor 4
tweede keer deelnemer aan een Ë*i I
komt uit in het lichtgewicht, Latfl
mert Brink (19), vorig jaar zilvere*
medaille-winnaar bij de Europe5*juniorkampioenschappen, bokst $
het midden- en Arnold Vanderlij^in het zwaargewicht. Wie het drie^Jnaar de Griekse hoofdstad beg*jleidt, staat nog niet vast. Het toet
pooi begint op 29 mci en duurt to'
Pn met 3 juni.

Voor MVV telt
alleen winst

Frans Körver wijst op disciplineToeschouwers
In schril contrast met deze extra-in-
komsten uit het Europese beker-
voetbal staan de revenuen uit de
competitiewedstrijden, omdat op-
nieuw een lager toeschouwersaan-
tal te registreren viel. Niet minder
dan 160.000 toeschouwers ontvin-
gen de betaalde clubs in dat seizoen.
Ook de afbouw aan subsidies zette
zich ferm door. De gemeentelijke
overheden droegen bijna driekwart
miljoen gulden minder af aan de
clubs dan het jaar ervoor. Verheu-
gend, zo constateert de voetbal-
bond,'waren de meerinkomsten uit
tv-uizendingen. In vergelijking met
het seizoen 1986-1987 vloeide er
ruim twee miljoen meer toe.

Van onze medewerker
MAASTRICHT- Met nog vier wed-
strijden te gaan hebben de Körver-
boys na het verdienstelijk gelijkspel
tegen Ajax het lot nog in eigen han-
den. Tegen de Amsterdammers
hebben de Maastrichtenaren bewe-
zen dat ze geen enkele ploeg in de
Geusselt hoeven te vrezen, mits er
met dezelfde overgave wordt ge-
speeld als afgelopen zondag. Van-
avond, aanvang 19.30 uur, staat er in

Maastricht weer een behoorlijke
klus op het programma: het Rotter-
damse Sparta.

Gemoliveerd
Juist voor een ploeg al Sparta dient
MVV goed gemotiveerd binnen de
lijnen te verschijnen, willen ze niet
met de zoveelste verrassing gecon-
fronteerd worden. Immers, de Spar-
tanen kennen geen degradatie-zor-
gen en kunnen daardoor geheelvrij-

Opvallend ook was het grote verlies
dat de drie topclubs, PSV, Ajax en
Feyenoord over dat'speeljaar boek-
ten; ’ 1,2 miljoen gulden minder
ontvingen de penningmeesters van
de 'grote drie. Het vorig boekjaar
behaalde de top-drie nog een posi-
tief resultaat van ’ 1,7 miljoen gul-
den. Volgens deKNVB is dezeforse
financiële terugval van het drietal
vooral terug te voeren op de zwakke
positie van een club.

In de prognose voor dit seizoen
blijft deKNVB nog uitermate pessi-
mistisch. Ofschoon het exploitatie-
tekort dit seizoen minder zal zijn
dan het vorige, wordt toch voor het
totale betaald voetbal nog rekening
gehouden met een verlies van ruim. ijf miljoen gulden.

uit voetballen. Voor Frans Körver
telt vanavond alleen maar winst.
„Dit zijn weer van die wedstrijden
die je normaliter zou moeten win-
nen, maar de jongens moeten van-
avond maar eens eerst bewijzen dat
de goede partij tegen Ajax geen uit-
schieter is geweest", merkte Körver
op.

„Als jetegen Sparta de beide pun-
ten kunt pakken, dan sta je er weer
goed voor. Het belangrijkste is dat
we achterin gedisciplineerd spelen
en de zaak goed gesloten houden.
Willen we niet verder in de proble-
men komen, dan moeten we ge-
woon winnen. De sfeer is op dit mo-
ment weer goed. Doordat ik tegen
Ajax diverse mensen ernaast heb
gezet, zijn de ogen van verschillen-
den weer open gegaan", aldus Kör-
ver, die vanavond de beschikking
heeft over een geheel fitte selectie-
groep, waarvan Reginald Thai na
zijn schorsing ook weer deel uit
maakt.

Jan Reker: ’Ik teken
meteen voor gelijkspel’Van onze sportredactie

KERKRADE - De laatste loodjes
wegen het zwaarst en om Gronin-
gen zondag zo fris en ontspannen
mogelijk tegemoet te treden, reist

Indoor strandvolleybaltoernooi in Cadier en Keer

Sporthal als zandstrand

de selectievan Roda JC vandaag al
naar het noorden. In de bagage be-
halve een flinke portie strijdlust,
ook nog de prettige herinneringen
aan de duels van verleden jaar (2-
2-gelijkspel) en twee seizoenen gele-
den (4-1 winst). „We hebben in Gro-
ningen altijd leukeresultaten weten
te behalen", kijkt doelman Jan Ne-
derburgh achterom. „Nu verwacht
ik echter een getergd Groningen.
Zeker na de forse nederlaag tegen
Twente en het gelijkspel tegen
Veendam".

Nederburgh, die in de belangstel-
ling staat van Club Luik, maar zelf
nog niet direct benaderd is door de
Belgische bestuurderen, rekent van
Roda-kant op een goede wedstrijd.
„Wanneer we geen nederlaag meer
hoeven te incasseren, spelen wij
volgend seizoen weer Europees
voetbal. Als we met dezelfde inzet
spelen als tegen Haarlem, heb ik er
alle vertrouwen in".

club ten opzichte van Groningen te
verwaarlozen is. „Ik ga ervan uit dat
Groningen voor zijn laatste kans
vecht. Wil het team nog een rol van
betekenis spelen danzal het moeten
winnen. Daarom teken ik onmiddel-
lijk voor een gelijkspel". Reker
meent dat Roda nog zes punten ont-
beert om straks beslag te kunnen
leggen op een derde ofvierde plaats.
„De concurrentie speelt immers ook
nog tegen elkaar en verspeelt dus
nog punten".

Roda JC zal het in Groningen moe-
ten stellen zonder Pierre Blattler,
die afgelopen week opnieuw een
operatie onderging en zonder Ray-
mond Smeets, die afgelopen dins-
dag een lichte hersenschudding op-
liep tijdens een wedstrijd van hetre-
serveteam.

bamuziek zorgen negen dagen en
nachten voor een perfecte ambian-
ce. Noud Priem ondenkte 'een gat in
de markt' nadat studenten van de
Rijksuniversiteit Limburg tijdens
een ludiek feest eens met simpele
middelen een indoorvariant op het
fenomeen strandvolleybal creëer-
den. Niet minder dan 150 teams
schreven in voor de eerste happe-
ning. Een aantal dat bij de tweede
editie ver overtroffen gaat worden.
Het randgebeuren is uitgebreid met
optredens van Cairibische danse-
ressen, een tropendisco en een de-
monstratie Amerikaans strandvol-
leybal, morgen vanaf 14.00 uur.
Voor deze 'clinic' heeft Priem een

aantal topvolleyballers en volley-
balsters gecontracteerd, onder meer
Bert Goedkoop en Erroll Rooy van
Brother/Martinus, international
Cynthia Boersma en de Tjechische
Irena Tarakova. Bovendien komt
het voormalige eredivisieteam dat
furore maakte als Sutherland/Maa-
stricht in actie met Wim Thewissen,
Harrie Smeets, de gebroers Willem-
sen en Frielink en Pim Uijter-
schout, naast de ploegen van Arte-
mis/Rapid en oud-Rapid.
Elke dag wordt een toernooi afge-
werkt' tussen 19.00 en 02.00 uur.
Vandaag en morgen is bovendien
een dagtoernooi van 10.00 tot 18.00
uur geprogrammeerd.

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

(2ADIER EN KEER -Tot en met 15
rpei staat in het Sportcentrum Keer
_an Cadier en Keer het Tweede In-
door Strandvolleybaltoernooi op
Wet programma. Een volleybalfeest
cjat door zijn ijzersterke formule een

:sche aantrekkingskracht op
tfinnen- en buitenlandse teams uit-
(Jefent.

!iefst 210 ton zand laat exploitant
oud Priem op de vloer van zijn
sorthal kieperen. De verwarming

irordt opgestookt tot tropische tem-
duren. Palmbomen, zonneban-

ken, barbeque en Braziliaanse sam-

Resterend programma voor clubs in
strijd om Uefacupplaatsen:
Roda JC: uit Groningen en MVV,
thuis Feyenoord en Utrecht;
Twente: uit Utrecht en Feyenoord,
thuis MVV en Volendam;
Feyenoord: uit Sparta en Roda,
thuis PEC en Twente;
Groningen: uit RKC en Haarlem,
thuis Roda en PSV.

Het restant

Ondanks de forse overwinning van
de Kerkradenaren op Haarlem en
de mindere prestaties van Gronin-
gen, meent trainer Jan Reker dat
het psychologisch voordeel van zijn

Laatste kans

(ADVERTENTIE) !
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Zondag 7 mei
Marktfestival te Nuth !J J V
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sement: 1.Lienhart. 2. op 1 sec Costel, 8.
op 1.03 Strouken, 12. op 1.06 Lagerwey,
14. op 1.07 Nelissen, 28. op 1.55 Kernper]

Klassement buitenlanders: 2. Strouken.

Cijfers
Schaesberg
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Ehrens briljant
in Eindhoven

Van onze medeweker
EINDHOVEN -De sprhgruiters
Rob Ehrens, Emiel Hendrix,
Marcel Dufour en Wily van de
Ham hebben zich in de eerste
twee dagen van het .nternatio-
naal concours hippiqie in Eind-
hoven regelmatig vo<r de prijs-
uitreikingen kunnen melden. In
bijna elke tot nu toe verreden ru-
briek stondeen van hen wel in de
rij om een ere-prijs ft ontvangst
te nemen. De met viel zon over-
goten en door tiendtizendentoe-
schouwers bezochte eerste wed-
strijddag verliep bjzonder suc-
cesvol voor Rob Ehrens met zijn
paard Olympic BriJant.

De eerste nationae 1.30 meter
rubriek wist hij tewinnen maar
in het jachtsprinjen voor 1.30-
-paarden moest hi, met Olympic
Briljant de eer latn aan een an-
dere Limburg nmelijk Marcel
Dufour met zijn jaard Why Not,

de Pol zich winnaar mocht noe-
men van de 1.40 rubriek waren
de volgende ere-plaatsen voor
respectievelijk Emiel Hendrix,
Willyvan de Ham en Rob Ehrens
terwijl Pieter Kersten het Lim-
burgse succes completeerde
door tiende te worden. Emiel
Hendrix ziet het in Eindhoven
wel zitten.

Met Optiebeurs Zargo greep
Emiel vervolgens de derde plaats
in een internationale rubriek die
overigens werd gewonnen door

Een kunststukje dat Marcel op
de tweede dag met zijn paard 007
zou herhalen in de rubriek voor
de Dunhill-competitie. Met
Olympic Briljant werd Ehrens
derdein dit jachtspringenen met
Winnetou werd hij vierde. Tij-
dens de tweede internationale
rubriek was er een dikke geld-
prijs weggelegd voor Willy van
de Ham die derde en Emiel Hen-
drix die vierde werd. Ook op de
tweede dag scheen de zon spe-
ciaal voor ditLimburgse kwartet
springruiters. Hoewel Henk van

de Belg Ludo Phillippaerts met
Optiebeurs Fidelgo. Wist Marcel
Dufour de Dunhill-rubriek te
winnen, met 'Opa' Olympic Os-
car Drum werd Rob Ehrens hier
vierde. Met nog twee dagen voor
de boeg kan Eindhoven voor de
Limburgers al niet meer kapot.
Tijdens de eerste kwalificatie-
wedstrijd voor de derby op zon-
dag was Emiel Hendrix opnieuw
succesvol door een derde plaats
te pakken met Optiebeurs Deci-
sion. Ook Ehrens meldde zich
met Expo Cartoon met de vijfde
plaats. In de dressuurwedstrij-
den waren de eerste drie plaat-
sen in groep II van de Zwaar-
I-rubriek ook voor Limburgers.
Met Opalesque werd Gonnie Go-
rissen eerste, gevolgd door Mi-
riam Knoors met Chronos en
Ghislain Fouarge met Boude-
wijn. Voor Wim Voncken was er
in zijn rubriek een mooie derde
plaats met zijn paard Avignon.

- De uitslagen van de gis-'vond verreden draverijen op de Draf-"enbaan Schaesberg zijn als volgt:

fAJe-Prijs: 1. Duke's Diamond (J. van de
'Km.tijd 1.22.3; 2. Ch.co Rosé; 3. DiorL enca. Winn. 2,60; pl. 1,20, 1,80; koppel

»Ltrio 23,80.
*lPrijs: 1. Ros Fandango (A. de Vries)

( _Jd 2.05.4; 2. Bleu Fire Lady; 3. Boxber-
" jurbo. Winn. 3,40; pl. 3,60, 2,60; koppel. *" 'rio 179,40.
I '"enking-Prijs: 1.Dottie Eighty Four.H., !l) km.tijd 1.19.0; 2. Casper Ruimzicht; 3.

' :era Niet gestart: Baron d'Yves. Winn.

" .' Pl 1,10, 1,90; koppel 5,20; trio 22,70.'"Triple J-Prijs (le afd.): 1. Nique (M.
0 W tot.tijd 2.03.4; 2. Sibora; 3. Oxymoron.
-l2,n tt.3o; pl. 3,70, 3,20; koppel 81,00; trio

iflm eheiding-Prijs: 1. Cann De Bloom-
■J. 1"- Velis) km.tijd 1.21.0; 2. Cay van Hoa-J' "" Babesia; 4. Armada K. Niet gestart:'
)1?Usa Winn 1.20; pl. 1.20, 1,60; koppel
i £. trio 10,90;kwartet 27,20.
1w.e"p«js: 1. Bobby Buitenzorg (H. Grift)
„"Jd 1.17.6; 2. Zanko Aldorp; 3. Zanara.3JJ- 1,20; pl. 1,10, 1,70; koppel 4,50; trio

1"Iheid-Prijs: 1. Brigitte G (W. Velis)
1ü '-19-7: 2- Ymirames; 3. Valco van
,),el. Niet gestart: Zappa Flight. Winn.
~,'PI- 1.00, 2,70; koppel 8,80; trio 53,60.

' 'Triple J-Prijs: (2e afd.): 1. King Sailor
! >onsiderant) tot.tijd 2.05.3; 2. Moonbat;, Espana; 4. Beauty Mountain. Niet
«ÏPft: Maddah. Winn. 2,00; pl. 1,80, 1,20,

' ?"koppel 16,40; trio 96,10; kwartet 239,40.E: 483,10 (7-7-5-7-10).
j^Ue-Prijs: 1. Waaipalm duBois (J. v.d."' km.tijd 1.22.2; 2. Tantième; 3. Sam
?»" Niet gestart: Vla Oostland en Vryo

Winn. 1,50; pl. 1,00, 1,00;koppel
V' tri° 4,40.

Spanjaard speelt met tegenstanders in Vuelta

Delgado al in Tourvorm

banen van het tennispark Tesqua in
Ede lopen. Terecht, want 'zijn'
Audi-tennistoernooi - dat op die
dag aan zijn vierde editie begint en
op 14 mei eindigt - kent dit jaareen
zeer aantrekkelijk deelnemersveld.
Met Stefan Edberg, André Agassi,
John McEnroe en Yannick Noah-
heeft de Bermekommer een zeer
aardig veld bij elkaar weten te bren-
gen. Verder zorgen Torn Nijssen,
Michiel Schapers en de vorig jaar in
Ede verrassend sterk spelende Paul
Dogger voor de Nederlandse in-
breng.
De loting: Edberg (Zwe, 1) bye, Smid (Tsj) -Paloheimo (Fin), Schapers (Ned) - De la
Pena (Arg), Woodforde (Aus. 7) bye, McEn-
roe (VS, 3) bye. Dogger (Ned) - Cancelotti
(Ita), Clerc (Arg) - Frawley (Aus), Mansdorf(Isr, 5) bye, Jarryd (Zwe, 6) bye. Grabb (VS) -Lozano (Mcx), Nijssen (Ned) - Tulasne (Fra),
Noah (Fra, 4) bye, Rostagno (VS, 8) bye,-
Lund
gren (Zwe) - Evernden (N-Zl), Woodbridge
(Aus) - Doumbia (Nig), Agassi (VS, 2) bye.

HEERLEN - Wil GTR/NIP na mor-
gen niet op een degradatieplaats
staan in de nationale tenniscompeti-
tiue, dan zullen de spelers bij Hil-
versum ten minste met een gelijk-
spel uit de strijd moeten komen. Zij
zouden dan weliswaar nog twee
punten achterstand op deMelkhuis-
je-bewoners hebben, maar Victoria
en Warande zullen de Limburgers
dan niet passeren.
In de eerste klasse moet SLTC op
bezoek bij Popeye GS 4. Zoals de si-
tuatie voor de pupillen van coach
Flip van Betuw er op dit moment
uitziet, moeten zij daar een gemak-
kelijke overwinning kunnen beha-
len.

Competitie

Deinze wint
andgraaf-bokaal

Tennis Ede
EDE - Gies Pluim zal vanaf maan-
dag zo trots als een pauw langs de

Van onze tennismedewerker
BEST - Nederland heeft na de eer-
ste dag van de Daviscup-wedstrijd
tegen Portugal in het Vrije Tijds-
centrum in Best een 2-0voorsprong
genomen. Michiel Schapers begon
tegen Joao Cunha e Silva met een
gemakkelijke 6-1; 6-2; 6-2 zege.
Daarna versloeg Torn Nijssen de 26-
-jarige Pedro Cordeiro.

Nijssen begon de tennispartij zeer
nerveus. Aanvankelijk hield hij zijn
eigen service nog, maar sloeg even-
veel dubbele fouten als hij aces pro-
duceerde. Bij 5-4 achter raakte hij
even in de problemen. „Ik miste een
gemakkelijke volley, waarna mijn
tegenstander ook nog twee zachte
ballen sloeg die ik miste". Hierdoor
verloor Nijssen de eerste set. Ook in
het begin van de tweede set was
Nijssen nog niet in het juiste ritme.
Hij verloor nog twee games. Vanaf
dat moment was Nijssen heer en
meester. De volgende acht games
schreef hij op zijn naam waarbij hij
slechts acht punten aan zijn tegen-
stander hoefde te laten. Na een uur
en vijftig minuten spelen stapte
Nijssen als winnaarvan de baan met
de score 4-6; 6-2; 6-2; 6-2.
Nijssen had wel enigszins opgezien
tegen deze partij. „Ik speelde weer
mijn eerste partij voor de Daviscup,
nadat ik lange tijd door Stanley
Franker gepasseerd werd. In zon si-
tuatie wordt veel van je verwacht.
Dat geeft toch een bepaalde druk.
Als het niet meteen goed gaat, speel
je nog onzekerder".
Nijssen is echter door de coach en
zijn ploeggenoten goed opgevangen
en aangemoedigd. Het niet al te tal-
rijk opgekomen publiek deed daar
nog een klein schepje bovenop.
Voor vandaag staat het dubbel, dat
Nederland de beslissende 3-0 voor-
sprong kan opleveren, op het pro-
gramma. Coach Franker: „Het is ze-
ker dat Nijssen met Schapers
speelt."

i^DGRAAF - Gering waren de
ij Grunge verschillen in de diverse
■_.en om e Landgraaf-bokaal
i;°. Absolute topteams in het me-

e ?Jationale turngala waren het bel-
ii *jhe Sportac Deinze en de Deense
d jJegenwoordigers Svendborg en
jl^eborg. Olympia, onder leiding

II «i Wiel Stuart kwam op plaats vier
i versloeg mede-favoriet TV Wem.-
<**«"_ uit West-Duitsland. Met een. show besloot Sportac. *"ize als laatste vereniging het
f turnfestijn en versloeg
o*' acro-gym, vrije oefening en
li^bling de Deense ploegen, die als

'Oriet gestart waren.

klasse A: 1. Sportac Deinze (Bel-
Ik 108-90; 2. Svendborg (Denemarken)
'l'60; 3. Silkeborg (Denemarken) 104.50.
?"fe B: 1.Olympia (Landgraaf) 103.70; 2.. ij«eingarten (Dld) 100.80; 3. Wilhelminal^noltz) 99.40. Klasse C: 1. Lissabon A
.yugal) 99.10; 2. Trasadingen (Zwitser-
ï" 96.10; 3. Lissabon B (Portugal) 95.40.
T^e D: 1. Solothurn (Zwitserland) 94.80;j^sabonC (Portugal) 94.10; 3. Prins Hen-
-2 (Landgraaf) 93.50; 4. Farnham (Enge-'^l79.9o. Geslaagde

rentree Cox

CERLER - L de eerste zware
westelijke b<rgetappe van de
Ronde van S>anje heeft Pedro
Delgado zijrtopvorm niet lan-
ger kunnei verhullen. De
Spanjaard, üt seizoen tot nu
toe verblijvend in de schaduw
van ploegnaat Indurain, toon-
de in de twaalfde etappe van
de Vuelta net aankomst berg-
op een ppeve van bekwaam-
heid. Voters zagen dezelfde
Delgado Is die vorig seizoen
de Tour <e France won.

Toch ging^elgado aan de voet van
de Col Ceier, buitengewone catego-
rie, niet ent voluit. Hij speelde met
zijn tegertanders, die allen uit Co-
lombia kamen. De winnaar van de
vorige Te. r, die zich in warme stre-
ken metploeggenoot Indurain op
deze ro_ e had voorbereid, wil in
Spanje \innen zonder dat het hem
een uiteste krachtinspanning kost.
Vooreeechteaanval op leider Her-
nandez'ond hij het nog te vroeg.
Zijn ac.erstand op de Colombiaan
bedraa. nog ruim twee minuten.
De exp>sie van Delgado in de laat-
ste kilmeters was niet voldoende
om de-'tappe uit het slop te halen.
Daarvar was er voorafgaande aan
de onmappingvan de Spanjaard te
weini gebeurd. De Nederlanders
haddö het als verwacht moeilijk.
Beukr, Nijboer en Hermans ein-
digde» op de laatste drie plaatsen. " De Columbiaan Gerardo Moncada voert de kopgroep in de 12e etappe van de Ronde van

Spanje aan. In zijn spoor volgen Pedro Delgado en Fabio Parra.

Kelly nog steeds nummer één
Nederlandseploegen voeren boventoon in FICP-klassementËKRADE - De Kerkraadse atle-

ereniging houdt vandaag, za-, -g, vanaf 16.00 uur interregiona-
.'Uetiekwedstrijden voor senioren
l A-junioren. Op het programma

sprint-, middenafstand en lan-,. afstandsnummers alsmede ko-
pstoten, discuswerpen, polsstok-
?°_springen, kogelslingeren en
f14xloo meter voor zowel dames
?heren. De wedstrijd mag zich in
? grote belangstelling verheugen
P Limburgse, Duitse en Belgi-

atleten.
Ii^EERLEN - Atletiekvereniging
?Hje Nassau houdt morgen de
..alfde Auvermoerloop. Start en
J^h tegenover zwembad Terveurt
.hoensbroek. Afstanden: 10 km, 5
j - 2,5 km en 1000 meter (jeugd t/m

jaar). Inschrijven ter plaatse
10.00 uur.

T JOOST - VV St Joost houctJ^daag haar maandelijkse trir-
jVAfstanden: 3, 6, 9, 12 en 15 ki?Ivang 16.00 uur. Start in spo;-
fk Tussen de Berken in St. Jooi-

terregionale
meeting MECHELEN - Gisteren maakte Ar-

memarie Cox haar rentree op het in-
ternationale kano-toneel. De bron-
zen medaille-winnares in de K-2 in
Seoel komt zowel in deK-l als in de
K-2 uit. In de K-2 was haar debute-
rende samenwerking met Nicole
Bulk uit Venlo een succes. Armema-
rie Cox en Nicole Bulk hebben zich
tijdens de internationale Hazewin-
kel-kanoregatta in Mechelen ge-
plaatst voor de finale over 500 meter
in de K2. Cox wordt nog steeds ge-
traind door Piet Bogie, die jaren-
lang begeleiding gafaan het succes-
volle duo Derkx-Cox.
Uitslagen: mannenKl 1000meter, eerste se-
rie: 1. Abraham (Hon) 4.03,81, 2. Weyzen
(Ned) 4.05,00, 3. Andersen (Den) 4.06,83.
Weyzen naar halve finales.
Vrouwen Kl 500 meter, derde serie: 1. Jano-
si (Hon) 2.03,31, 2. Kovalevitsj (Sov) 2.04,85,
3. Froberg (Den) 2.05,54, 4. Cox (Ned)
2.05,87, 5. Coeck (Bel) 2.06,24, 6. Dallaway
(GBr) 2.08,24. Cox naar halve finales.
K2500 meter, tweede serie: 1.Rakusz/Jano-
si (Hon) 1.54,06,2. Bulk/Cox (Ned) 1.57,51,3.
Dallaway/Eastwood (GBr) 1.58,05,4. Coeck-
/Bayle (Bel) 1.58,37, 5. Calzavara/Tedaldi
(Ita) 2.16,21. Bulk/Cox naar finale.

Nijswiller vierde onlangs het 25-ja-
rig bestaansfeest), die meetelt voor
de Brand Klimmerstrofee, komen
achtereenvolgens de categorieën
liefhebbers/veteranen (start 12.00
uur; afstand: 50 km), nieuwelingen
(13.20 uur-30 km), junioren (14.20
uur-60 km) en amateurs (16.00 uur-
-80 km) in actie.

HEERLEN - De Europese titelver-
dedigster Lucie Cillekens (Poster-
holt) en de nationale kampioene
Marjon Berends (Kerkrade) hebben
de halve finale van het inviduele
Europese kampioenschap kegelen
Duitse banen bereikt. In de catego-
rie mixed-tandem plaatsten zich de
Limburgse koppels Guus Maas-
/Marjon Berends en Jo Volders/Mir-
jam Schepers rechtstreeks voor de
finale. De nationale kegelselectie
scoort tijdens deze EK, die gehou-
den wordt in sportpaleis Hendriks,
nog altijd hoog en blijven derhalve
favoriet voor een van de diverse ti-
tels.
Tijdens de kwalificatiewedstrijden
kwamen Cillekens en Marjon Be-
rends met de hakken over de sloot,
maar herstelden zich knap en kun-
nen vandaag aan de halve finale be-
ginnen. Hennie Fredrikx en Mirjam
Schepers, beide in de eerste selek-
tiewedstrijd het sterkst van de Ne-
derlanders, moesten nu afhaken.
Beiden zijn ze slachtoffers van het
huidige systeem doordat er per land
maar twee speelsters overgaan naar
de halve finale. Zij moeten afhaken,
ofschoon ze tot de Europese top be-
horen.

Cillekens en
Schepers in
halve finale
EK-kegelen

Patrick Strouken

LUIK - Peter Schroen toonde zich
in de amateurkoers van Faulx-les-
Tombes de sterkste van achtenvijf-
tig deelnemers. Na 120km versloeg
hij Paul Biermans in de sprint. Der-
de werd Alain Vangeel. Tijd
Schroen: 3.00.03.

Zege Schroen

sprong de vijfde etappe van de Vier-
daagse van Duinkerken gewonnen.
Na de 176 kilometer lange rit van
Armentières naar Saint-Quentin
kwam Stumpf met een voorsprong
van 2 minuten en 34 seconden over
de eindstreep. Hij verdiende boven-
dien acht seconden bonificatie.
Stumpf was na 78 kilometer uit het
peloton ontsnapt en reed daarna bij-
na 100 kilometer alleen. De eerste
plaats van Charlie Mottet in het al-
gemene klassement kwam niet in
gevaar.

HEERLEN - Blauw W
l&eelt vanavond om half nege
J 1 sporthal de Haemen in Be.
,oor de competitie in de za-?andbal-eredivisie bij de herfi
£gen UDSV. Herschi/V & L n
I§Z Sittardia hebben uitwi-?.r_den vanavond tegen respc-
Jjevelijk Swift Arnhem en 'a-
"-os op het programma.

Vierdaagse
Duinkerken

HËRLEN - Drie van de vier Ne-
dilandse profwielerploegen voe-
rt de huidige FICP-ranglijst aan:
F>M leidt voor Superconfex en Pa-
r.sonic. De vierde Nederlandse
,oeg, TVM, staat als 17e op de lijst,
ie is bijgewerkt tot en met de Am-
tel Gold Race. De beste 18 ploegen
>er 18 mei krijgen automatisch star-
recht in de Tour de France; de vier

resterende Tour-plaatsen worden
door de Tourorganisatie met 'wild
cards' vergeven.
In de individuele rangschiking is
Scan Kelly leider gebleven. Met de
5e plaats is Steven Rooks de beste
Nederlander. Stephen Roche is in-
middels opgeklommen van de 43e
naarjif 13e plaats; Miguel Indurain
van de 79e naar de 21e, Eric van
Lancker van de 77e naar de 27e.
Erik Breukink maakte een fikse val:
van 10 naar 18.
De lijsten zien er als volgt uit (met
tussen haakjes de posities per 1 fe-
bruari):
Individueel FICP-klassement:
1.(1) Kelly (ler) 936 pnt, 2.(2) Mottet (Fra)
791, 3.(5) Gölz (W-Dld) 576, 4.(6) Bauer (Can)
556, 5.(3) Rooks (Ned) 531, 6.(9) Delgado

(Spa) 524, 7.(7) Fignon (Fra) 508, 8.(15) Ro-
minger (Zwi) 485, 9.(4) A.v.d. Poel (Ned) 48310.(8)Fondriest (Ita) 472,11.(11) R. Sörensen
(Den) 469, 12.(14) Criquielion (Bel) 455,13.(43) Roche (ler) 426, 14.(12) Lajarreta
(Spa) 419, 15.(16) Hampsten(VS) 411, 16.(31)E. van Hooydonck (Bel) 386, 17.(13) Vander-
aerden (Bel) 368, 18.(10)Breukink (Ned) 35819.(33) De Wilde (Bel) 354, 20.(18) Cubino
(Spa) 349, 21.(79) Indurain (Spa) 337, 22.(20)
Hermans (Ned) 330, 23.(26) Herrera (Col)315, 24.(17) Bugno (Ita) 310, 25.(52) M. Ma-diot (Fra) 304, 26.(34) Rcosen (Bel) 298,
27.(77) Van Lancker (Bel) 295, 28.(25) Pino(Spa) 292, 29.(21) Anderson (Aus) 287, 30.(22)
Planckaert (Bel) 273.
Ploegenklassement FICP: /
1.(1) PDM 1925 pnt, 2.(4) Superconfex 1510,3.(3) Panasonic 1417, 4.(6) RMO 1370, 5.(8)
Histor 1326, 6.(11) BH 1177, 7.(7) Caja Rural1168, 8.(13) Helvetia 1135, 9.(5) Domex 1114
10.(19) Reynolds 1110, 11.(14) Chateau d'Ax
1097, 12.(9) Hitachi 1088, 13.(15) Toshiba1043, 14.(2) Système U 1031, 15.(10) Z-Peu-
geot 1031, 16.(18) Ariostea 1031, 17.(16) TVM
989, 18.(17) 7-Eleven 989, 19.(12) Carrera 947
20.(20) ADR 806, 21 (23) Teka 750, 22.(22) DelTongo 711, 23.(21) Fag.r 675, 24.(24) Gewiss611, 25.(27) Malvor 548.

DUINKERKEN - De Westduitser
Remig Stumpf heeft met voor-

HAMBURG - De FIFA heeft aan de
voetbalbond van de Bondsrepu-
bliek (DFB) verzocht om video-ban-
den, die moeten aantonen dat Lo-
thar Matthaus in de kwalificatie-
wedstrijd tegen Nederland in Rot-
terdam ten onrechte een gele kaart
kreeg. De aanvoerder van de West-
duitsers werd bestraft door de
Zweedse scheidsrechter Fredriks-
son, nadat zijn ploeggenoot Hassler
een overtreding had begaan.

NIJSWILLER - Frans Knarren,
Danny Nelissen en Wim Daams zijn
zondag de bekendste renners in de
Col van Nijswiller. In het bekende
en door renners gevreesde bergcri-
terium, dat na een onderbreking
van één jaarweer door de plaatselij-
ke wielersupportersclub (in samen-
werking met TWC Maastricht) geor-
ganiseerd wordt, verschijnt duide-
lijk een minder sterk rennersveld
danin het verleden steeds het geval
was aan de start.
„De beste Limburgse renners heb-
ben elders startverplichtingen,"
verklaart de ijverige organisator
Martin Breemen. „Jammer, maar
het is niet anders. Niettemin biedt
het parcours van onze Col de garan-
tie voor een boeiende koers. Alleen
de beste coureur kan in Nijswiller
winnen."
In de zestiende editie van deCol van
Nijswiller (Wielersupportersclub

Col van Nijswiller

WENEN - Patrick Strouken uit
Munstergeleen is gisteren als zeven-
de geëindigd in de tweede etappe
van de Ronde van Neder-Oosten-
rijk. Zijn landgenoot Antoine La-
gerwey werd tiende. De rit over 139
kilometer van Pottenstein naar En-
zesfeld werd gewonnen door de
Westduitser Lienhart. Hij heeft te-
vens de leiding in het algemeen
klassement.

" HYPPAYE RAMILLIES - Clau-
de Criquielion heeft in Hyppaye Ra-
millies een wielerkoers voor profes-
sionals over 160 kilometer gewon-
nen. Hij legde de afstand af in 3 uur
en 47 minuten. Zijn landgenoot
Giesberts werd tweede op 20 secon-
den. De derde plaats was voor de
Nederlander Jos van Aert.

" HEERLEN - De Spaanse wieler-
ploeg Caja Rural, onder leiding van
de Nederlander Albert Stofberg,
heeft de Amerikaan Kent Johnson
(23) uit Dallas aangetrokken. Hij is
de 27e renner in de formatie.

" SAINT HILAIRE - Valerie Si-
monnet (Fra) heeft de eerste etappe
van de ronde van de Aude voor
vrouwen gewonnen en daarmee de
leiding overgenomen van Monique
Knol, die donderdag de snelste was
in de proloog. Gisteren eindigde de
Nederlandse Olympische kampioe-
ne als zevende met een achterstand
van 3 minuten en 3 seconden op Si-
monnet.

wielerbulletin

(ADVERTENTIE)
flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflj

Novotel.
Praktisch gelegen,

net buiten
't centrum en

volop parkeerruimte
voor gasten.

(hemd**--
maastrkht

Tel: 043 - 611 811
Fax:o43-616 044

in 2.26.42, 2. Kibardina (Sov) zt., 3. Odin
(Fra) op 1 sec, 4. Latoski (Can) op 7 sec,
5. Neil (Can) op 1.26, 6. Goeigoeileva
(Sov) z.t. 7. Knol (Ned) op 3.03, 8. Ross-
ner (BRD) z.t, 9. Raft (BRD) z.t. 10. Way
(Can) z.t Algemeen klassement: 1. Si-
monnet 2.29.16, 2.odin (Fra) op 3 sec, 3.
Kibardina op 4, 4. Latoski op 13, 5. Neil
op 1.28, 7. Knol op 3.00, 9. Westland op
3.03.

Vierdaagse van Duinkerken
Vijfde etappe: 1. Stumpf 176 km 4.17.48(8 sec. bon), 2. Ilegems op 2.34 (4 sec.bon.), 3. Arras z.t (21 sec. bon). 4. Wam-
pers, 5. Lieckens, 6. Van der Poel, 7. Bo-
mans, 8. Dauwe, 9. Boucanville, 10. Kel-ly, voorts peloton met Peter Harings enAd Wijnands. Algemeen klassement 1Mottet 16.43.10,2. De Wolf, op 12, 3 Ma-
rie op 14, 4. Roche op 23, 5. Muller op 33,6. Pedersen op 35, 7. Duelos-Lassalle(Fra) op 47, 8. Kvalsvoll op 57. 9. Kappes
op 1.00, 10. Sergeant op 1.03.

Ronde van de Aude
Eerste etappe: 1. Simonnet (Fra) 87 km

Ronde van Spanje
Twaalfde etappe: 1. Delgado 106,5 kilo-
meter in 5.28.23 uur, 2. Vargas, 3. Mora-
les, 4. Parra, 5. Moncada op 1 seconden,
6. Ocana 0,10, 7. Indurain 0,46, 8. Diet-
zen, 9. Gaston, 10. Jaramillo, 11. Patar-
royo,l2. Hernandez, 13. Echave, 14. Ra-
mirez, 15. Fuerte, 49. Suykerbuyk 3.45,
135. Arntz 22,46, 140. Harmeling, 151.

Kools beiden zelfde tijd als Arntz, 158.
Beuker 26,09, 159. Nijboer 26,12, 160.(en
laatste) Hermans z.t.
Algemeen klassement: 1. Hernandez
54.19,00, 2. Morales 0,17, 3. Echave 1,03,
4. Farfan 1,34, 5. Delgado 2,15, 6. Hilse
2,16, 7. Parra 2,24. 8. Moncada 2,28, 9. In-
durain 2,59, 10. Gaston 3.06, 11. Fuerte
3,08, 12. Dietzen 3,17, 13. Vargas 3,26, 14.
Pino 3,49, 15. Patarroyo 3,52. 22. Suyker-
buyk 4,35, 135. Beuker 1.21,43, 138.
Arntz 1.23,28, 143. Kools 1.25,56, 151.
Harmeling 1.36,40, 157.Hermans 1.45,55,
160. Nijboer (en laatste) 1.59,03.

Tweede etappe, Grevenmacher-Rum-melange: 1. Menno Vink 132 km in3.17.35 uur, 2. Steinbach, 3. Tim, 9. Peter
Dahmen, 16. op 1.21 Noël van der Leij,
17. Wim Jennen, 20. Gino Jansen, 28.
Jan Stienen. 29. jan Slaats, 49. Jos Rox,50. Bart Brentjens, 51. Ben Speetjens,
71. op 6.21 Bob Geuyen. 73. Aan deBoom, 74. Nolle. Stand: 1. Giaccarini, 2.op 2 sec Picchio, 3. op 3 sec Kiesling, 7.
op 5 sec Speetjens. 13. op 38. Dahmen,
18. op 1.27 Van der Leij. 28. op 2.04 Jen-
nen, 29. Jansen, 35. op 2.25 Brentjens,
49. op 4.22 Rox. 51. op 4.26 Stienen, 61.
op 7.33 Slaats. 65. op 9.22 Geuyen, 73. op
21.54 NoUé.

Pijl van het Zuiden

Tweede etappe: 1. Lienhart 139 km
2.53.42 uur, 2. Costel. 3. op 51 sec Ku-
ningshofer, 7. Patrick Strouken, 10. An-
toineLagerwey, 17. Danny Nelissen, 26.
op 1.33Gerard Kernper. Algemeen klas-

Ronde van Neder-Oostenrijk

(ADVERTENTIE)

!irkt für Hobbymalerl
Malkasten und Farben..aller Art - Aquarell-, fl
Gouache-, Acryl-, Öl- und Air-brush- ■Farben, Malstifte, Pastell- und Ölkreiden, I
Seiden-, Glas-, Stoft-, Farbe- und Bauern- I
maltarben - darüberhinaus cine Riesen- 1
auswahl an Staffeleien, Malgrunde. Mal- fl
blöcke, Papiere, Pinsel, Bücher, Anlei- ] ig <<",
tungshette, Air-brush-Pistolen und Kom-

pressoren und vieles andere mehr...
i

Der weiteste Weg lohnt sich!
Riesenauswahl
zu Marktpreisen

Fachberatung - Kundenparkplatze (fl

Gardinen " Tapeten " Teppichboden I
Farben " Künstlerbedarf

Aachen-Laurensberg, Kackertstraße 6, Telefon 09.49.241 84027
An der Roermonder Str. - Richtung Klinikum

Autobahn Heerlen - Aachen Erste Abfahrt hinter der Grenze

l (AIVERTENTIE) "
■■Vj4| Cerksen Bouw B.V.

| 1 I FBtbus 1036 - 6460 BA Kerkrade-West
| M Tl. 045-458585. ntoor en werkplaats
g "Innelweg 108
H fl Öustrieterrein Dentgenbach Kerkrade

Wij vragen op korte tenijn een

Bouwkuniig calculator m/v
Vereisten die wij stem aan de juiste man/vrouw

★ Min. opleiding MT-Bouwkunde
★ Bekend zijn met cautomatiseerde kalkulatie
★ Enige jaren ervarg gewenst
★ Leeftijd 25-35 jaa

Graag zien wij uw «hriftelijke reactie binnen 2 weken tegemoet
op bovengenoemddres.

V , 1
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Zaterdag 6 mei 1989 "20

daarom ]
KOPEN STEEDS MEER MENSEN BIJ T-MEUBELi^j^^O

T-Meubel is een grote, sfeervolle T-Meubel heeft natuurlijk ook I T-Meubel bezorgt gratis thuis T-Meubel is ook 's-zondags y \\ /Ï
meubelzaak: maar liefst 5000 m 2! een pracht-kollektie moderne in Nederland, B-elgië en open! _/r"T""""! v Ja< -/' \.meubelen! Duitsland. /■' " "W'"\T-Meubel heeft alleen maar T-Meubel, daar moet u / 4^^^ïïnh-^ '* Wsch_a*oj\ j
kwaliteitsmeubelen! T-Meubel heeft overal zeer T-Meubel geeft een onvoorstel- toch eens aan denken <ft_o.<__!_ ft/ / /schappelijke prijskaartjes aan bare service! als u meubels gaat j_ïï__~ï ~ lm*-"* y\
T-Meubel heeft een gigantisch ! hangen! kopen! ::^T 17/^^h._,... /^aWtassortiment degelijk-mooie I T-Meubel is dichterbij dan u pppcx F ./FNJ^W "WT J _/_____r^eiken meubelen in alle denkbare T-Meubel heeft vriendelijk, denkt en goedbereikbaar! ALI UU ___:___■ 1 tvtiN y/ '-\w"^awuitvoeringen! | deskundig personeel! I | KIJKEN BIJ T-MEUBEL! \^^r" /$f

SPECIALE AANBIEDING VAN T-MEUBELIxI'
KOEN W~~' T~w^' f; "TM IJ/WEen prachtig salon-bankstel! J/ __2WJ
Van oerdegelijk massief eiken in .J_^M—^^^^^^ * %W^ w / __■______ ___f»s__r __diverse houtkleuren, met mooie patine éÊÊÊÊÊk fl_t! ___^___l__f^ < AmmM AM -fj^r^y/
afwerking. Driezitsbank, tweezitter m WLéwmm t^____^__fl flf<fl _____^^_^j| "&/
enfauteuil(s). J IJ W* j£| M PlV^/Leverbaar in alle gewenste kombina- Mü Kfl _e_m ___^__^ *s>_/
ties b.v.: 3 + 2/3 +2 + 1/3+1 + 1 KSw wG+'§/
En ieder meubelstuk is ook afzonder- <AéÊÊ l^^________^_(___*^_^_x
lijk verkrijgbaar. Uitgevoerd in zeer Ja
hoogwaardigrundieder, vlekvrij, fl^^&/aniline gekleurd. Verkrijgbaar in 1 .S-o'diversekleuren. ____f!_r_L;^fcj V/

3-zits Fl. 1950,* ___Tjl ________! _L___l, Venlosesteenweg 160-161,
-i rnr fl IBwlflfli 3688 Kinrooi-Kessenich, België,

2-zits Fl lüöü,- fl fl 'Telefoon 0932-11-566912.
"1 1 Q[T "I. Openingstijden:

1 fauteuil Fl. i. IÖO*" ÉP dlnsda9' m «'"dag 9.00 12 00en 13.00 18.00uur,
" zondag 1000" 18.00 uur, maandag gesloten.

mmmmmmmmummmmmmmmmmmmummmmmmm . __________________________________________________________________________
: Br lil

wMJËÊËM

_____ __^_______l __■ I ___■ __■ ____i2__^_

v«_^^V \V __^__ ___r7/
UÉÉ É___r

z_w?_^_i __D

.___^ ="' ;.T /V\J

__l;-;: _ — _—I

H BÉ|p' '■ j"^^.»^ '<___fl __r^
■___■ H_____ ____f^I ______________! _r

___l_____ii': **:- "*:*-** ..iiLyÉ^B

HREN-LEDERWAREN^KOFFERS EN BURO-ARTIKELEN

Wakker worden!
UUoonkultuur toont weer iets

om van te dromen!
T L O MJ UJoonkultuur pakt uit met een geheel nieuw idee: FLOUJ IN.

'a / Alleen de mooiste slaapkamermeubelen verdienen een plaats
// /__ ir* e'9en UJoonkultuur-koncept. Ook op de kuualiteit von de
// /k\ kandidaten heeft UUoonkultuur geen duimbreed toegegeven.

// /_^ €n uw ogen gaan helemaal open van de prachtige accessoi-
I res die van FLOUJ IN een écht feest maken: beddegoed,

donsdekens, tips voor verlichting en interieur, matrassen, htfn'ir ~i
dems, ... In onze testruimte kunt u - en datJ^ *̂********m 1
werkelijk uniek - alle matrassen en lat- r. ,rr 1
tenbodems grondig uitproberen. I 1
hom eens kijken in FLOUJ IN; de dromer l J§ \
in u ujordt méér dan uuakker. 1^ . IÊÈKi!I', \

I ____fl_P*^ '-j___^__i- ________________________
jdW^^ _.i____________________________________M

uioonkultuur °p=nd°9
W

i
■■^^■,^^^" lOtotlöuurzutendool

Gen* *'O SittardDorpsstroQt 2-4, 3601 Zutendool. Centrum Zutendool aan ' ’de stoplichten. Tel. 011/61.11.36 vanuit Nederland: 09-321 C£^Ps,e'n
61.11.36. Op slechts 13 km van Maastricht, 35 km van Heerlen taSn'^-L,
en 20 km van Geleen. Geopend: daqeliiksvan 10 tot 18 uur, .anak.n_.jy H n

iedere zoterdog en zondag van 10 tot 18 uur, s uuoensdags rV--~r<-\__T*_^____
gesloten. e"-

Autobaan
p_»|^|_l_^_ÉÏ(!_lT«_^^_«T^M-_?-^WT.vT-|fl, Heerlen-Antwerpen.

afslog Zutendool

Verkoop bij
executie

Op dinsdag 9 mei 1989
om 11.00 uur zullen ten
laste van J.6.L. Thissen
wonende en gevestigd te
Susteren, Stationsstraat

12, worden verkocht:
een

schoenwinkelinventaris,
o.a. rekken, kasregister,
sportkleding, evt. diverse
partijen schoenen etc. en

het meubilair, t.w.
stoelen, tafels, kasten,

verschillende kachels en
wat verder te koop zal
worden aangeboden.

De verkoop vindt plaats op
bovenstaand adres, en

geschiedt a contant zonder
opgeld.

De goederen zijn een uur
voor de verkoop te

bezichtigen.

De Deurwaarder van 's
Rijksbelastingen belast met

de executie
164545

~i Limburgs Dagblad

_?piccolo s
Êm^mmmmmWmWÊm*hmm**mmm*Trm(^t O -

GELEENSTRAAT 16 HEERLEN
i^____i^Mi^^MMM—■■—_—___________-l, ; _>

Verwen uzelf met een tuinhuis
)

Tientallenmodellen, van eenvoudigebergingentot luxe-k| %%% E \
tuinhuizen. 3r \\. . 'j ~~:~ E ______j f
Eigen ontwerp en fabrikaat, degelijk uitgevoerd. -_■___-___—J^Li -^ .jvj Ta.y- j![__^"Firr3ih— ' l________r
Scherpe prijzen. *..l__tho_-. *% n___ew.sw_o V *>^.j^^r^^fcJ"TE___-f —~S=3 *"*^\_B_.'
Ook uw specialistvoor professionele, oersterke houten 11_ .^^^^ *«_i__f^^'^^^^^ -
U kunt bij ons terechtop werkdagenvan 9 tot 17uur \Y^ [*fl U *"***Hf-W^iop zaterdag van 9 tot 16 uur 11* &41 Sleestraat 4,6014 CA Ittervooil J

Telefoon 04756 - 6552/6553 '■^■p-p,i,M_--__--__________-__________________«Maß_HiaHißa^i/.

|

_-hSr_Ti[5i3-__ll___-_l
i

Morgen 7 mei tijdens de |
TERWINSELER STRAATMARKT

zijn wij geopend van 11.00 - 17.00 uur
Tevens laatste dag RODE kaartaktie showroommodellen

met 10% extra korting.
VALKENHUIZENERLAAN 20 (VERLENGDE HEERLERBAAN) S_UlQCrS HEERLEN, TEL. C. 5-415990

MEUBELSTAD

Limburgs Dagblad



Limburgse top
Tien besteLimburgse maratholopers tot 24 april 1989:

Tijd: Naam: Plaats: Datum:
2.11.02 Cor Lambregts Rotterdam 20.04.85
2.14.52 Peter Rusman Rotterdam 20.04.85
2.15.49 Max van Wersch Maassluis 13.04.85
2.20.41 Marcel de Veen Rotterdam 16.04.89
2.21.41 Harry Driessen Maassluis 13.04.85
2.23.41 BertJacobse Zwolle 27.10.79
2.24.06 No op den Oordt Rotterdam 01.07.72
2.25.19 Jacques Fiers Utrecht 02.04.86
2.25.53 Peter v.d. Aerdt Rotterdam 19.04.86
2.26.04 JohnVerhiel Rotterdam 14.04.84

triathlonkalender
Plaats, datum, afstand, telefoon

NK Almere 26-8, 1/1 03240-19637

Super Prestige Circuits:
Plaats, datum, afstand, telefoon

Vianen 27-5, 1/4 04373-74463Rijnsburg 27-5, 1/2 01718-27780
Purmerend 27-5, 1/4 02990-40521
Zundert 28-5, 1/4 01696-3936
Westerwolde Q3-6, 1/4 05995-4830Uden 04_6i 1/2 04132-65156
Schagen 04.6 1/2 02240-97862N.Lekkerland 10.6, 1/4 01848-3534
Nieuwkoop ifj.6, 1/2 01726-12343
Asten 10.6 j 1/3 04936-5362
Nijeveen 10_6, 1/4 045-764559HEERLEN 18_6> 1/4 05229-2189Haaften 24.6> 1/4 04189-2248Vlaardingen 24.6> 1/3 010-4348414Heerenveen 24_6. 1/4 05130-28284
Waalwijk 25.6; 1/4 04167-80728
Oldeberkoop oi-7, 1/2 05164-605Bodegraven 01-7, 1/4 01726-11023Scherpenzeel rjl-7, 1/4 03497-2709
Den Bosch 02-7, 1/4 073-420547
SWALMEN 02-7, 1/4 04740-3667Laren 02-7, 1/4 05730-54942
Meedhuizen QB-7, 1/4 05963-408
STEIN 09.7) 1/2 04490-31865
Den Haag 16.7 i 1/2 070-461487Aalten 22.? i 1/2 05437-74162
Hilversum 22_7> 1/2 035-832268Tubbergen 0 1-8, 1/4 05493-2602Zeewolde 05-8, 1/4 03242-2625
Goeree 12_8> 1/4 01877-3254
Binnenmaas 12_8> 1/4 01856-4480gank i2.8, 1/4 01693-3157
Holten 19_8; 1/4 05483-61914Lemmer 19_8) 1/4 05146-4783
Westerbork 19.8) 1/4 05933-32102Axel i 9 1/4 01155-3652Rosmalen 20.8> 1/4 04192-14704
Alphen 02.9 i 1/4 01720-44607Amstelveel 02.9) 1/4 020-448988Ammerstol . 02-9, 1/3 01825-2389
Groningen 02-9, 1/4 050-717096Frêt.r. °29. 1/4 05780-14119
VENRAY 03-9, 1/4 04780-89615D
ïTTARn °3-9 ' 1/4 015-122411

SITTARD 03_
9) 1/4 04490-18770TFrl." °9-9' 1/4 02220-13668

TEGELEN 09-9, 1/2 077-732484
Heerj.dam 09-9, 1/4 01857-1390
Oisterwijk 10.9) 1/2 04242-19178Diever 16.9> 1/4 05219-2661
Waarland 17.9; 1/4 02262-2641
Katwijk 23.9> 1/2 01718-32740

grandprix

Data beschermde internationale A-wedstrijden, de zo-
geheten lAAF Mobiel Grand Prix meetings:

MEI
07 Bvd Light Classic in San José.

JUNI
11 Znamenski Memorial in Volgograd.
27 Athletissima '89 in Lausanne.
29 World Games in Helsinki.

JULI
01 Bislett Games in Oslo.
03 DN Galan '89 in . .ckholm.
05 Olympia Tag in Oost-Berlijn.
07 Miller Lite lAC in Edinburgh.
10 Nikaia in Nice.
14 Peugeot Games in Londen.
19 Golden Gala in Rome.

AUGUSTUS
08 Hungula GP in Boedapest.
16 Weltklasse in Zürich.
18 Istaf meeting in West-Berlijn.
20 Weltklasse in Keulen.
25 Ivo van Damme Memorial in Brussel.

SEPTEMBER
01 Grand Prix-finale in Monte Carlo.

Mannen
Tyd: Naam: Land: Plaats: Datum:

2.06.49 Belaneh Densimo ETH Rotterdam 17.04.88
2.07.07 Ahmed SalehDJI Rotterdam 17.04.88
2.07.12 Carlos Lopes POR Rotterdam 20.04.85
2.07.13 Steve JonesGß Chicago 20.10.85
2.07.35 Taisoeke Kodama JAP Peking 19.10.86
2.07.35 Abebe Mekonnen ETH Peking 19.10.88
2.07.50 H.Tanigoetsji JAP Peking 18.10.88
2.07.51 R. de CasteUa AUS Boston 21.04.86
2.07.57 Koenimitsoe Itoh JAP Peking 10.10.86
2.08.08 Djamah Robleh DJI Chicago 20.10.85
2.08.10 Juma Ikangaa TAN Tokio 09.02.86
2.08.15 Takej. Nakajama JAP Hiroshima 15.04.85
2.08.27 Tosjihiko Seko JAP Chicago 26.10.86
2.08.33 Charles Spedding GB Londen 21.04.85
2.08.34 Derek Clayton AUS Antwerpen 30.05.69
2.08.43 Ibrahim Hussein KEN Boston 18.04.88
2.08.44 Wodajo Bulti ETH Rotterdam 17.04.88
2.08.47 Joerg Peter DDR Tokio 14.02.88
2.08.51 Alberto Salazar VS Boston 19.04.82
2.08.53 Dick Beardsley VS Boston 19.04.82
2.08.55 Takesji Soh JAP Tokio 13.02.83
2.08.57 Alejandro Cruz MEX Chicago 30.10.88
2.08.59 Rod Dixon NZ New Vork 23.10.83
2.09.00 Greg Meyer VS Boston 18.04.83
2.09.01 Gerard Nijboer NED Amsterdam 26.04.80

Vrouwen
Tijd: Naam: Land: Plaats Datum:

2.21.06 I. Kristiansen NOR Londen 21.04.85
2.21.21 JoanBenoit VS Chicago 20.10.85
2.23.39 Rosa Mota POR Chicago 20.10.85
2.23.51 Lisa Martin AUS Osaka 31.01.88
2.24.54 Grete Waitz NOR Londen 20.04.86
2.25.24 Katrin Doerre DDR Tokio 15.11.87
2.25.56 Veronique Marot GB Londen 23.04.89
2.26.26 JulieBrown VS Los Angeles 05.06.83
2.26.34 Carla Beurskens NED Tokio 15.11.87
2.26.46 Allison Roe NZ Boston 20.04.81
2.26.51 Priscilla Welch GB Londen 10.05.87
2.27.05 Tatj. Polovinskaja SU Seoel 23.09.88
2.27.05 WandaPanfil POL Londen 23.04.89
2.27.06 Yoseng Zjao CHN Seoel 23.09.88
2.27.49 Laura Fogli ITA Seoel 23.09.88
2.27.51 Patty Catalano USA Boston 20.04.81
2.27.57 Zoja Ivanova SU Tokio 15.11.87
2.28.06 Sarah Rowell GB Londen 21.04.85
2.28.07 Carey May lER Osaka 27.01.85
2.28.11 Van Landeghem BEL Minneapolis 09.10.88

Nationale ranglijst
Mannen
Marathonlopers binnen 2.20 tot 24 april 1989:

Tijd Naam: plaats: datum:

2.09.01 Gerard Nijboer Amsterdam 26.04.80
2.10.03 Marti ten Kate Rotterdam 16.04.89
2.11.02 CorLambregts Rotterdam 20.04.85
2.11.41 Cor Vriend Maassluis 07.04.84
2.12.22 John Vermeule Maassluis 08.04.89
2.12.41 Rudy Verriet Maassluis 07.04.84
2.13.15 Jos Sasse Frankfurt 30.10.88
2.13.16 Tony Dirks Maassluis 08.04.89
2.13.45 JacquesValentin Maassluis 07.04.84
2.14.02 Roelof Veld Sneek 10.06.78
2.14.08 Rich. Vollenbroek Berlijn 04.10.87
2.14.14 Barry Kneppers Tokio 08.02.81
2.14.17 Ko van der Weyden Sneek 10.06.78
2.14.52 Peter Rusman Rotterdam 20.04.85
2.15.13 Kim Reynierse Eindhoven 12.10.86
2.15.32 Adri Hartvelt Maassluis 12.04.86
2.15.49 MaxvanWersch Maassluis 13.04.85
2.16.35 Wim Zegers Berlijn 29.09.85
2.16.39 AartStigter Maassluis 08.04.89
2.16.42 HenkMentink Maassluis 12.04.86
2.16.53 Henk Kalf Amsterdam 03.05.75
2.17.26 Jan vanRijthoven Eindhoven 16.10.88
2.17.54 Gerard Smit Maassluis 08.04.89
2.18.09 Gerrit van Essen Rotterdam 14.04.84
2.18.14 Gerard Tebroke New Vork 21.10.79
2.18.36 Klaas Lok Berlijn 29.09.85
2.18.46 MattydeVught Berchem 12.09.87
2.19.03 JosKoniuszek Eindhoven 16.10.88
2.19.07 Aad Steylen Huesem 12.05.68
2.19.17 Erik Edelman Rotterdam 17.04.88
2.19.17 Michel de Maat Amersfoort 10.09.88
2.19.26 ReneStam Eindhoven 16.10.88
2.19.34 Gerard Huynen Maassluis 13.04.85
2.19.40 Frans Verberne Essen 19.10.85
2.19.50 Jos Hermens Montreal 31.10.76
2.19.50 Strik Fukuoka 06.12.80
2.19.56 Erwin Nederlof Berlijn 04.10.87

Vrouwen
Nederlandse marathonloopsters binnen 2.50
Tijd: Naam: Plaats: Datum:
2.26.34 Carla Beurskens Tokio 15.11.872.32.29 Marja Wokke Eugene 07.09.80
2.35.32 Wilma Rusman Rotterdam 20.04.85
2.37.28 Annie van Stiphout Amsterdam 08.05.82
2.39.32 Eefje van Wissen Enschede 22.06.85
2.40.13 Jolanda Homminga Benidorm 26.11.88
2.41.06 Gerrie Timmermans Rotterdam 16.04.89
2.41.48 Ine Valentin Hamburg 24.04.88
2.42.23 Arme van Schuppen Berlijn 09.10.88
2.43.28 Carolien Lucas Tokio 17.11.85
2.46.35 Joke van Gerven Rotterdam 20.04.85
2.46.56 Mieke Hombergen Maassluis 08.04.89
2.47.11 AnnieRindt Maassluis 07.04.84
2.47.50 Claire Spauwen Waldniel 03.10.76
2.48.53 JokeKleyweg Maassluis 08.04.89
2.49.59 Grietje Hooisma Amsterdam 11.05.86

Afscheid van ’Fast Flo’

Van onze verslaggever

■*RLEN - De twee voorrondesde nationale seniorencompeti-_*orden dit jaarin demaand juni
£*erkt. In voorgaande jaren
* dat meestal in mei en juni het
«. De eerste confrontatie is op

L*|ag 11 junien twee weken later,nag 25 juni, ishet vervolg. Voor

II**!. die geblesseerdraken is dat
groot nadeel, omdat er dan
' de club geen punten meer ge-
J*okunnen worden. De compe-
jjjflale is op 3 september ge-

raas vertegenwoordigt Limburg
° altijd op het hoogste clubni-

"" namelijk in de hoofdklasse
|>en. De Sittardse club heeft,
fie'e verdienstelijke krachten

* wen. Tienkamper Robert de
)vls bijvoorbeeld weer terug bij
Jin Eindhoven. Toch herbergt
JPloeg nog voldoende klasse om
|? °P een redelijk niveau tekun-
jj1handhaven in de hoofdklasse.
Jklijk kan het Unitas-collectief
~s opnieuw een gooi doen naar, klassering m de top-vier. Dat

alle energie en vin-
(Rijkheid zal vergen staat echter
ij.*u paa* DOven water."a hadden de mannen van Uni-
j '1 de hoofdklasse gezelschap

', tegen van de vrouwen. Door
Ct °nnodige fout, de deelneem-ff aan de 3000 meterkwam te laatF. de start, verspeelden de Sit-
Rj ,Se vrouwen hun promotie naarF Zij zullen dit jaar
jLae eerste klasse ongetwijfeld. ,r een rol van betekenis spelen
o
,e strijd om het kampioenschap.

-L.de dames- en herenploeg vanni«es Top in Kerkrade zijn ver-*ehwoordigd in deeerste klasse.heren promoveerden verleden..gang en zullen trachten hun po-* veilig te stellen.
,i.. tweede klasse mannen ver-een de ploegen van AV
j
t en Avon Heerlen aan de

j. In de derde klasse mannen
present met de ploe-

*van Swift Roermond, Unitasn Kimbria Maastricht. Bij deQuWen is dat AV Weert, Unitaseh Kimbria. Tenslotte in de■rde klasse mannen: AV'34
inricht, AV Heythuysen, AV
l^len, AV Venray en Caesar
Ly *; en bij de vrouwen: AV'34,
Ij) egelen. Caesar en Avon.
t
ae eerste klasse jongensgeven
jjolgende Limburgse ploegen'
y-p^e présence: Achilles-Top,: Tegelen, Unitas en Kimbria;
Jd. meisjes: Achilles-Top, AV
i _len en Unitas. In de tweedeJ^se jongens: Avon, AV Heyt-
i/sen, Kimbria 11, AV Venray,
£ Weert, Swift en Unitas II; bij
j fiïeisjes: AV Venray, AV

L^t en Kimbria. De voorron-
{. *ijn op de zondag 21 mei en'l^üi en de finales zijn gepland

*ondag 10 september.

" Florence Griffith, de divavan de sprint. Met
tweefabuleuze sprints (wereldrecords 100 en 200
meter) zette de atlete/actrice/mode-ontwerpster
de hele atletiekwereldop zijnkop. Met 10.49op de100 meter en 21.34 op de dubbele afstand kan zijzich meten met de subtop bij de mannen. Was het
doping of schuilt er in de frêle beentjes van dedoorgaans inflamboyante kleding gehulde hin-
de toch zoveel pure kracht en snelheid? Toeval ofniet, Florence Griffith heeft op 29-jarige leeftijd

inmiddels afscheid genomen van de wedstrijd-
sport. In een jaar waarin wat betreft doping
steeds meer onhullingen worden verwacht, mede
door de overvaltactiekvan de zogenaamde 'vlie-
gende controles. Florence Griffith heeft de atle-
tiek de laatste jarenkleur gegeven door nieuwe
wereldtijden, maar ook door haar charmante
verschijning, haar altoos extreem lange vinger-
nagels, haar bizarre versierselen, haar bikinis-
lips en haar schaatspakken. Met haar heeft het
atletiekcircus afscheid genomen van een mar-
kante persoonlijkheid.

Competitie
vergt flinke

nspanningvan
erzwakt Unitas

marathonranglijst

16 Snelwandelen Weert.
18 Volksloop Voerendaal.
19 Bergloop Landgraaf.
19 Wedstrijd sen.-jun. AB Mastricht.
20 Halve marathon Weert.
20 Wegwedstrijd Cadier en Keer.
20 Wedstrijd jun. CD-pup. Roermond.
24 Hartje Hoensbroekloop.
25 Wedstrijd sen.-jun.AB Kerkrade.
26 Halve marathon Blerick.
26/27 Nat. C-jeugdspelen Amsterdam.
26/27 ZNK meerkamp Beek.
27 Weerterkampioenschappen.

SEPTEMBER

02 Comp. finale pup. Roermond.
02 Comp. finale jun.CD Vught.
02 Comp. finale jun.B Eindhoven.
03 Comp. finale senioren.
03 Halve marathon Heerlen.
03 Leudalloop Heythuysen.
05 Avondwedstrijd Weert.
09 Strijthagenloop Landgraaf.
09 Wedstrijd jun. CD-pup. Sittard.
10 Comp. finale jun.AB.
10 Comp. finale veteranenKrommenie.
10 Tien Eng. mijlEijsden.
12 Avondwedstrijd Weert.
14 Wedstrijd sen.-jun. AB Maastricht.
14 Werpdriekamp Beek.
16 Wedstrijd sen.-jun. AB Sittard.
16 Springen/werpen Roermond.
16 Wedstrijd jun.CD-pup.Kerkrade.
20 Snelwandelen Weert.
20 Promenadeloop Geleen.
23 NK 25 en 15 km Zevenbergen.
24 Halve marathon Maastricht.
26 Avondwedstrijd Weert.
30 Wedstrijd sen.-jun. AB Kerkrade.

. 08 Avondwedstryd Weert.
10 Jeugd Olymp. dag Papendal.
10 Pupillenspelen Zuid Steenbergen.
10 D-jeugdspelen Zuid Zevenbergen.
11 Competitiedag senioren.
11 C-jeugdspelen Valkenswaard.
14 Snelwandelen Weert.
14 Wedstrijd sen.-jun. AB Kerkrade.
17 Coupe deL'Amitie sen, Elzas.
17/18 Westathletic games Sittard.
18 Competitie jun.AB Weert.
18 Horster Erfloop Venray.
20 Avondwedstrijd Venlo.
21 Wedstrijd sen.-jun. AB Kerkrade.
24 Competitie jun.CD Maastricht.
24 Competitie pupillen Sittard.
24 Competitie jun.B Gemert.
25 Competitie sen. Sittard.
25 Singelloop Weert.
27 Avondwedstrijd Venlo.
30 NK jun.AB Bergen op Zoom.
JULI

01/02 NK jun.AB Bergen op Zoom.
02 NK Veteranen Beverwijk.
02 Wegwedstrijd Gulpen.
02 Wedstrijd jun.CD-pup. Roermond.
05 Parkloop Geleen.
08 WegwedstrijdBeek.
07/09 NK senioren Hengelo.
11 Wedstrijd sen.-jun. AB Maastricht.
15 Wedstrijd sen.-jun. AB Sittard.
22 Wedstrijd sen.-jun. AB Sittard.
29 Wedstrijd sen.-jun. AB Kerkrade. ..
AUGUSTUS

05 Wedstrijd sen.-jun. AB Sittard.
12 Wedstrijd sen.-jun. AB Kerkrade.
13 APM Games Hengelo.

?J_rij__ste data baan- en wegwedstrijden voor
kj&urgse atleten en atletes in de periode mei tot

.W'
I
I Wedstrijd sen.-jun. A Kerkrade.
I Competitie jun. B Sittard.I Competitie jun.CD Weert.

Competitie jun.CD Beek.
Competitie jun. CD Roermond.
Competitie pupillen Maastricht,

f Marathon Amsterdam.
Halve marathon Geleen.

! Wegwedstrijd 10km Maastricht.
) Avondwedstrijd Roermond.

Tien Eng. mijl Landgraaf.
Wedstrijd sen.-jun. AB Maastricht.

lij. Wedstrijd jun. CD-pup.Kerkrade.
Ned. Studentenkamp. Maastricht.
NK meerkamp jun.AB Zwolle,

f NK meerkamp sen. Leinden.
S Coupe deL'Amitie jun.Saarland.

Halve marathon Venlo.
Snelwandelen Weert.

I Gouden Spike Leiden.
I Halve marathon Tegelen.
I Competitie jun. AB Sittard.

Wedstrijd jun. CD-pup. Roermond.
I Auvermoerloop Heerlen.

Bemelenloop Maastricht.
Halve marathon Tegelen.
LSA finale Beek.
ZNK juniorenKerkrade.

| Grindmerenloop Wessem.
ZNK senioren Sittard.I
Grenslandmarathon Sittard.
Werpen sen.-jun. AB Roermond.
Competitie jun.CD Kerkrade.
Competitie pupillen Beek.
AtletiekgalaKerkrade.I Parkloop Geleen.

N 5.39.52 Elly van Hulst (Olympia)
3000 m W/E 8.22.62 TatjanaKazankina (Sov)

N 8.33.97 Elly van Hulst (Olympia)
5000 m W/E 14.37.33 IngridKristiansen (Noo)

N 15.42.5 Elly van Hulst (Olympia)
10.000 m W/E 30.13.84 IngridKristiansen (Noo)

' N 32.28.28 Carla Beurskens (Festina)
1 uur W/E 18084 Silvano Cruciata (Ita)
marathon W/E 2.21.06 IngridKristiansen (Noo)

N 2.26.52 Carla Beurskens (Festina)
100 m.h. W/E 12.21 Jordana Donkova (Bul)

N 12.83 Marjan Ohjslager (Sprint)
400 m.h. W/E 52.94 Marina Stepanova (Sov)

N 55.59 Greta Tromp (Hera)
hoog W/E 2.09 StefkaKostadinova (Bul)

N 1.88 Van Laar/Van Doorn
ver W/E 7.52 Galina Tsjitstiakova (Sov)

N 6.61 Tineke Hidding (Hera)
kogel W/E 22.63 Lissovskaya (Sov)

N 18.02 Ria Stalman (Sparta)
discus W/E 76.80 Gabriele Reinisch (DDR)

N 71.22 Ria Stalman (Sparta)
speer W/E 80.00 Petra Felke (DDR)

N 61.14 I. Lammertsma (Lyc.)
zevenk. W 7291 Jackie Joyner (USA)

E 6946 Sabina Paetz (DDR)
N 6213 Marjon Wijnsma (Olym)

4xloo m W/E 41.37 Oost-Duitsland
N 43.44 Ned. team

4x200 m W/E 1.28.15 Oost-Duitsland
N 1.34.8 Ned. team

4x400 m W/E 3.15.18 Sovjetunie
N 3.33.01 Ned. team

4xBoo m W/E 7.50.17 Sovjetunie
N 8.38.2 Ned. team

snelwandelen
skm W 20.46.32 Kerry Saxby (Aus)

E 21.08.65 Jelina Nikolayev (Sov)
N 23.52.6 M. Zethof (AVA'64)

10km W 42.14.2 Kerry Saxby (Aus)

N 48.44 Harrie Schulting (PH)
3000 m.st. W 8.05.4 Henri Rono (Ken)

E 8.07.62 Joseph Marrtoud (Fra)
N 8.18.02 Hans Koeleman (AAC)

4xloo m W 37.83 Verenigde Stoten
E 38.02 Sovjetunie
N 40.03 Ned. team

4x200 m W 1.20.26 Verenigde Staten
E 1.21.10 Italië
N 1.25.29 AV Haarlem

4x400 m W 2.56.16 Verenigde Staten
E 2.58.86 Engeland
N 3.03.18 Ned. team

4xBoo m W/E 7.03.89 Engeland
N 7.29.2 AAC Amsterdam

4x1500 m W/E 14.38.8 West-Duitsland
N 15.28.33 V&L/TC Den Haag

4xl mijl W/E 15.49.08 lerland
hoog W 2.43 JavierSotomayor (Cub)

E 2.42 Patrick Sjöberg (Zwe)
N 2.28 Ruud Wielart (Haarlem)

ver W 8.90 Bob Beamon (USA)
E 8.86 Robert Emmijan (Sov)
N 8.19 Emiel Mellaard (AAC)

h.s.s. W 17.97 Willie Banks (USA)
E 17.92 Chrito Markov (Bul)
N 16.15 P. v. Leeuwen (THOR)

polsstok W/E 6.06 Sergej Boebka (Sov)
N 5.50 Ch. Leeuwenburgh (V&L)

kogel W/E 23.06 UlfTimmermann (DDR)
N 20.95 Erik de Bruin (V&L/TC)

discus W/E 74.08 Jürgen Schuit (DDR)
N 66.78 Erik de Bruin (V&L/TC)

speer W/E 104.80 Uwe Hohn (DDR) oude t.
W/E 87.66 JanZelezny (Sov) n.t.

W 9.83 Ben Johnson (Can)
E 9.97 Linford Christie (GB)

h N 10.25 Achmed deKom (AAC)
tn W/E 19.72 Pietro Mennea (Ita)

tv N 20.60 Achmed deKom (AAC)
m W 43.29 Harry Reynolds (USA)

E 44.33 Thomas Schönlebe (DDR)
\ N 45.68 Arjan Visserman (AAC)

"»> W/E 1.41.73 Sebastian Coc (GB)
Ik, N 1.43.56 Rob Druppers (Hellas)

m W 3.29.46 Said Aouita (Mar)
E 3.29.67 Steve Cram (GB)

.;, N 3.35.07 Rob Druppers (Hellas)
W/E 3.46.32 Steve Cram (GB)

_v N 3.53.93 Han Kulker (Bataven)
W 4.50.81 Said Aouita (Mar)

XE 4.51.30 Steve Cram (GB)
N 5.01.27 Joost Bonn (Phoenix)

«i W 7.32.10 Henri Rono (Ken)

XE 7.32.79 David Mooreraft (GB)
N 7.44.4 Jos Hermens (PH)

m W 12.58.39 Said Aouita (Mar)
E 13.00.41 David Mooreraft (GB)

V N 13.21.7 Gerrit Tebroke (Ciko)
""Om W/E 27.13.81 Fernando Mamede (Por)

V N 27.36.60 Gerrit Tebroke (Ciko)
W/E/N 57.24.2 Jos Hermens (Ned)

.j*r W/E/N 20944.40 Jos Hermens (Ned). W 1.13.55.8 ToshikoSeko (Jap)
*l N 1.18.53.1 Cor Vriend (PSV)

111 W 1.29.18.8 Toshiko Seko (Jap)
W N 1.34.36.4 Cor Vriend (PSV)

*thon W 2.06.50 Belayneh Densimo (Eth)
E 2.07.12 Carlos Lopes (Por)\ N 2.09.01 Gerard Nijboer
W 12.93 Renaldo Nehemiah (USA)
E 13.11 Colin Jackson (GB)

\ N 13.96 IJsbrand Visser**>-h. W 47.02 Edwin Moses (USA)
\. E 47.48 Harald Schmid (BRD)

N 78.92 Jeroenv.d Meer (V&L/TC)
kogelsl. W/E 86.74 Juri Sedykh (Sov)

N 67.98 Paul v. Noort (Spartaan)
10kamp W/E 8847 Daley Thompson (GB)

N 8447 Robert de Wit
snelwandelen
20 km W 1.18.40.0 Ernesto Canto (Mcx)

E 1.19.22.5 Erling Anderson (Noo)
N 1.29.37.5 F.v. Ravensberg

1 uur W/E 15547 Jozef Pribilinec (Tsj)
2 uur W/E 28165 José Marin (spa)

N 25484 Jan Cortenbach (Olat)
30 km W/E 2.07.59.8 José Marin (Spa)

N 2.23.08.0 JanCortenbach (Olat)
50 km W 3.41.38.4 Raul Gonzalez (Mcx)

E 3.46.11.0 Mikola Udovenko (Sov)
N 4.15.29.5 Jan Cortenbach (Olat)

100 m W 10.49 Florence Griffith (USA)
E 10.81 Marlies Göhr (DDR)
N 11.08 Nelli Cooman (AVR)

200 m W 21.34 Florence Griffith (USA)
E 21.71 Marite Koch (DDR
N 22.81 Els Vader (AVR)

400 m W/E 47.60 Marito Koch (DDR
N 51.92 Els Vader (AVR)

800 m W/E 1.53.28 Kratochvilova (Tsj)
N 1.59.62 Elly van Hulst (Olympia)

1000 m W/E 2.30.6 Tatj. Provodokina (Sov)
N 2.36.70 Elly van Hulst (Olympia)

1500 m W/E 3.52.47 TatjanaKazankina (Sov)
N 4.03.63 Elly van Hulst (Olympia)

1 mijl W 4.16.71 Mary Decker (USA)
E 4.17.44 Maricia Puica (Roe)
N 4.22.40 Elly van Hulst (Olympia)

2000 m W/E 5.28.69 Maricia Puica (Roe) " Elly van Hulst, Neder-
lands beste atlete op de mid-
denlange afstanden.
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ten als de Olympische Spelen. Ik
ben een emotioneel type en sluit
me voor belangrijke wedstrijden
het liefst op in mijn hotelkamer
of ga rustig wandelen".
Gymnastiek en acrobatiek zijn
twee voorname facetten uit de
training van Boebka. Daarnaast
experimenteert hij met een psy-
choloog, Rudolf Zagainov die
ooit Gary Kasparov, zijn tegen-
pool, terzijde stond. „Het psy-
chologische aspect bij het pols-
stokspringen is van groot belang.
Je mag namelijk geen angst heb-
ben. Ben jebang dan hoefje niet
eens aan deze sport te beginnen".

veau en boek goede resultaten.
Ik vind het te riskant om dat alles
op het spel te zetten voor moge-
lijk slechts een kort tienkampa-
vontuur. Neen, ik riskeer het ge-
woon niet".
Dit seizoen staat volledig in het

" teken van rust. „Ik gebruik dit
jaar om me mentaal op te laden
en om de conditie oppeil te hou-
den. Het afgelopen seizoen was
zwaar, psychisch en fysiek zeer
vermoeiend. Wereldrecords ver-
wacht ik deze jaargang eigenlijk
niet".

’HetSysteem’

Onverstoorbaar
Zijn musculaire tors en liefde
voor de atletiek hebben Boebka
in de sportwereld een vergelijk-
bare status bezorgd als een Carl
Lewis. Maar met de veel kriti-
scher en recalcitranter Ameri-
kaan gaat een overeenkomst
slechts fysiologisch op. Sergej
Boebka is onverstoorbaar, een
man van weinig woorden. „Ik
ben een bevoorrecht persoon en
heb privileges, maar als persoon
verschil ik totaal met Lewis. Bo-
vendien verdient Lewis miljoe-
nen met zijn sport. Ik beurde vo-
rig jaar slechts een bedrag van
twaalf tot vijftienduizend roebel
(circa 60.000 gulden)".

Volgens topsportbegrippen leeft
Boebka, die diverse malen door
het Amerikaanse blad Track and
Field' werd uitgeroepen tot at-
leetvan het jaar, uiterst sober en

Tienkamp
Boebka, de socialistische prins,
heeft de geprononceerde muscu-
latuur van een tienkamper. Maar
vooralsnog ziet hijzich niet in ac-
tie komen op de decathlon. „Ik
heb misschien wel de mogelijk-
heden om me met de wereldtop
te meten, doch er is een tech-
nisch probleem. Ik heb me nooit
met sporten als speerwerpen en
kogelstoten beziggehouden.
Maar waarom zou ik ook 'swit-
chen'? Ik heb nu een bepaald ni-

" Concentratie bij Sergej Boebka. Met zijn met hars ingesmeerde linkerhand pakt hij
fyberglasstok vast bij 5.20 meter. Niemand heeft hem dat tot dusver kunnen nadoen.

Sergej Boebka is een typisch
product van Het Systeem, dat
jeugdigtalent opleidtvoor speci-
fieke beroepen/sporten/kunsten
en dat succes garandeert. Boeb-
ka werd in het najaar van 1973
ontdekt door coach Vitaliy Afa-
nasiyevich Petrov, die hem mo-
delleerde tot trapezewerker met
een redelijke portie techniek,
maar met een unieke krachtige
lanceerinrichting.

Boebka paart kracht (greephoog-
te 5.20 meter bij een stok van 5.35
meter) aan snelheid (10.2 op de
100 meter) en ontvouwde vorig
jaar in Nice zijn volledig scala
van mogelijkheden. Met een
high-tech fyberglasstok nam hij
de barrière van 6.06 meter. „Al-
leen door een goede balans tus-
sen lichaam en geest kun je top-
prestaties leveren. Voldoende
rust nemen in dewedstrijd en tij-
dens de training is van eminent
belang", adviseert hij. „Niette-
min wordt het steeds moeilijker
om je weer psychisch op te la-
den. Zeker voor grote evenemen-

kort en diplomatiek. Vier jaarge-
leden, tijdens het WK-indoor in
Parijs tipte Boebka zijn landge-
noot al als een potentiële zesme-
terspringer. „We zijn niet be-
paald vrienden van mekaar, daar
wij als persoon te veel van elkaar
verschillen. Maar we respecteren
elkaar".
Hoger, steeds hoger wordt de lat
gelegd. Een reis in de ruimte,
waarvan het einde voorlopig nog

niet in zicht is. In 1912 'sprong de Amerikaan Rob
Gardner 3.98 meter met een b3
boestok. Tegenwoordig draai'
wereldtop zijn hand niet fl*
om voor een sprong over 'meter en meer. „Ik zou nietv
ten waar de grenzen liggen", $
kosmonaut Boebka. „In de a'
tiek gaat het nog steeds hoi
sneller en verder. Grenzen
staan gewoon niet".

Barcelona
Aan het eind van zijn latijn is
Boebka evenwel nog lang niet.
Ondanks zijn Europese, wereld
en Olympische titel heeft Boeb-
ka nog voldoende doelen voor
ogen. Op 8 juli 1986 werd er tij-
dens een meeting door bestude-
ring van de videobeelden, nog
zoveel spatie tussen lat en li-
chaam gemeten dat de lat mak-
kelijk op 6.18 meter gelegd had
kunnen worden. „Ook tijdens de
trainingen heb ik hoger gespron-
gen dan dehuidigerecordhoogte
van 6.06 meter. Maar dan heerst
er een ander spanningsveld. Die
prestatiedrang is er niet. Ik zou
best wel 6.20 willen springen,
maar ik wil ook dolgraag een
Olympische titel in Barcelona. Ik
ben namelijk van mening dat
iemand pas een goed sportman
is, als er een jarenlange continuï-
teit in de prestaties zit".
De vermaarde polsstokspring-
school van de Sovjetunie heeft

inmiddels weer een nieuwe lich-
ting talent voortgebracht, waar-
door de positie van Boebka niet
langer onaangetast is. Rodion
Gataullin, de voormalig junioren
wereldkampioen die zijn mees-
ter begin dit jaar nog kortstondig
het indoorwereldrecord afhan-
dig maakte, beschouwt Boebka
als zijn mogelijke opvolger. „Ik
zie de toegenomen tegenstand
als een stimulans", klinkt het

Boebka, Kasparovs
vijand nummer een

joosphilippens J

re trainer door het slijk en ve^in zijn boek zelfs over inttf'
verhoudingen met vrouwd1,

luidt de kritiek.

top bereikt hebt niks terug te
willen doen. Ik vraag me af hoe
dat egoïsme overkomt op de
mensen die veel werk hebben
verzet en aan de opbouw hebben
gewerkt."

„Een egoïst en een diktator".
Zo kwalificeerde polsstok-
hoogkampioen Sergej Boebka
schaakgrootmeester Gari Kas-
parov in een open brief. Op-
schudding in de Sovjetunie.
Want er mag dan meer open-
heid zijn, dat sporters een me-
ning hebben, en dan nog wel
een tegengestelde, dat is wen-
nen. Waar blijven de model-
burgers op het sportieve vlak,
de steeds als een soort onfeil-
bare supermannen geafficheer-
de helden? De Russische
sportliefhebber heeft het er
maar wat moeilijk mee.

In een Haagse hotelkamer gaat
Sergej Boebka uitgebreid in op
het thema. Hij wil zijn gedrag
dolgraag rechtvaardigen. On-
langs verscheen namelijk in een
Russisch sportdagblad een door
Boebka ondertekende brief
waarin de jaarinkomsten van
Kasparov gehekeld werden.

„Die brief hebnatuurlijk niet zelf
geschreven. Dat is gebeurd door
een lid van het Staatssportcomi-
té. Ik heb hem alleen onderte-
kend", wimpelt hij meteen af.
Alsof dat de gewoonste zaak ter
wereld is. En die was/is het ook
in de Sovjet Unie.

Boycot
Modelsporter

uiterst nuttig dat Kasparov kort
daarvoor in een openhartig inter-
view een boekje open deed. Hij
kreeg afgelopen jaar voor zijn
wereldtitel alleen al 125.000 dol-
lar en 85.000 roebel plus een
Daimler Benz 3000, vertelde hij.
En met verbazing begreep ik dat
hij ook nog een eigen manager
heeft, die hem een jaarinkomen
van een miljoen dollar garan-
deert!"

Het is duidelijk. Financieel ge-
win begint een item te worden in
deRussische topsportwereld. En
het verzet tegen de sportbond,
die alle dollars rechtstreeks naar
Moskou laat vloeien, neemt al'
evenzeer toe. Gouden medaille
winnares in Seoel bij het wiel-
rennen, Erika Salomee, onthulde
dat haar coach haar welgeteld
acht dollars gunde uit een koffer
vol geld, zodat ze op de terugreis
honger leed. En de tennisser An-
drei Tsjesnokov kon na een toer-
nooi-winst 496 dollar incasseren.
De hoofdprijs bedroeg 60.000
dollar...

Wie denkt dat Boebka nu ook
meer geld claimt, heeft het mis.
Nietvoor niets is hij partijlid. „Ik
moet het zelf met zon 12 tot
15.000 roebel jaarlijks doen, met
als beloning voor een toppresta-
tie zon 800 dollar. Ik vraag me al
hoe Kasparov zijn grote inkom-
sten kan verantwoorden tegen-,
over zijn achterban. Het is niet
fair om jeeerst door het systeem
te laten trainen, om dan als je de

Boebka, de modelsporter flj'
mer een, oogstte merkwaa^genoeg nogal wat onbegrip "zijn open brief. „Kijk, veel fl1,
sen bij ons zijn gewenddat er*
persoon iets zegt. En zo isj
dan. Met de recentelijke oV.
heid weten ze zich geen houd
meer te geven. Kasparov zegt.
ik zeg weer heel iets anders 'volk weet zich geenraad me*

„Een ding is duidelijk: ik befl
vijand nummer één van Ka5'
rov. Ik heb zelfs Karpov naaf
tweede plaats verdrongen. #1
onze mening verschilt, maar
betekent niet dat we elkaar ij*
ten afschieten. Maar voor JJben jebij een afwijkende me1*
meteen zijn vijand. Het gaat I
dictaat. Kasparov predikt dejj
cratie, wat de rest vindt n^hij maar een slap aftreksel." i
doet Boebka meer pijn dar»,
wil doen geloven. Bijna verle»
polst hij onze reactie op het v
sterren-conflict.
■ SHet kost enige moeite om jerï i
gelijke taferelen voor te st^JJ
tussen Ruud Gullit en Ellie -J.
man. Maar ja,voor onze topso
ters is geld ook niet zon n
bleem...

De relatie tussen beide sporthel-
den was al langer verstoord. „In
1986 was ik beste sportman van
de USSR. Kasparov werd maar
tweede of derde. Toch riep hij
dat hij de beste was, en hij boy-
cotte de uitreiking; Hij is een
hele eigengereide man", zegt
Boebka met ietsvan 'wat moeten
we met die man.
„Ach, ik begrijp Kasparov hele-
maal niet", vervolgt hij. „De ene
keer zegt hij dit, de volgende
keer weer iets heel anders. Hij
beweerde altijd sober te leven en
nu vertelt hij van die gigantische
bedragen. En dat terwijl het voor
onze staat belangrijk is om bui-
tenlandse valuta binnen te krij-
gen. Kasparov wil op korte ter-
mijn een revolutie, maar dat is
niet mogelijk. Hij wil meteen
over gaan op het kapitalistische
systeem, maar in ons land gaat
dat geleidelijk."

Boebka vindt dat Kasparov het
verloren krediet bij veel sport-
fans terug probeert te verdienen
door steeds weer met scandaleu-
ze sensatieverhalen naar de pers
te rennen. „Hij haalt zijn vroege-

„De glasnost heeft in dit geval
geholpen. Het was namelijk

Jaarinkomen

" Passen en meten. Telkens weer grenzen verleggen. Dat is het parool van Sergej Boebka.
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Hoog, hoger, Boebka
’Grenzenbestaanvoormijniet;danhadikmaardouaniermoetenworden’

Sergej Boebka
Geboren 4-12-1963 in Voroshi-
lovgrad, Sovjetunie.
1.83 meter, 80 kg.
Belangrijkste prestaties: goud:
WK '83 en '87, EK '86, Olympi-
sche Spelen '88. Eerste polsstok-
spnnger over zes meter. Negen
maal verbetering wereld out-
doorrecord.
Progressie: 1975-2.70 m, 1976-
-3.50 m, 1977-3.60 m, 1978-4.40 m,
1979-4.80 m, 1980-5.10 m, 1981-
-5.40 m, 1982-5.55 m, 1983-5.72 m,
1984-5.94 m, 1985-6.00 m, 1986-
-6.01, 1987-5.97 m, 1988-6.06 m.

wil de legende. Feit is dat partijlid Sergej
Boebka (25) het polsstokspringen de afge-
lopen jaren een andere dimensie heeft ge-
geven. De Oekraïner katapulteerde zich als
eerste mens over een hoogte van 6.00 meter
en verwierf zich faam en bekendheid waar-
mee hij mogelijk partijchef Gorbatchov
nog steeds overtreft. Sergej Boebka, hij
verzamelt titels en records als een ander
postzegels of grammofoonplaten. Waar lig-
gen de limieten en hoever reiken de ambi-
ties nog? Het LD nam poolshoogte. „Gren-
zen bestaan niet voor mij. Dan had ik maar
douanier moeten worden".

DEN HAAG - Als tienjarige won Sergej
Boebka een wedstrijd onder vrienden, door
zijn hoofd bij wijze van uithoudingsproef
het langst in een teil met water te houden.
Hij was de enige in zijn geboortedorp Vo-
roshilovgrad die de hoogste eikebomen be-
klom. Hoogmoed komt voor de val, maar
gelukkig maakte Boebka een tuimeling van
de eerste etage van een huis zonder iets te
breken. Zijn moed en verlangen om altijd
de beste te willen zijn, gepaard aan zijn le-
nigheid, kracht en atletiektalent vormden
een prima voedingsbodem voor zijn huidi-
ge prestaties met de polsstok. Zo althans

FOTO'S: peter dejong

bescheiden. Daar waar sprinter
Lewis vanuit een rijkelijk met
kostbaarkristal gevulde villa uit-
kijkt op een prachtig stuk Ameri-
kaanse natuur, daarzien Boebka,
vrouw Lllia en zoon Sergej-ju-
nior, vanuit hun appartement op
de campus neer op de peniten-
tiair getinte gebouwen van de
Universiteit van Donyetsk. „Ik
neb daar alle faciliteiten en train
er in het hoogseizoen vier tot zes
uur per dagin cyclussen van drie
dagen. Nu, in het post-Olym-
pisch jaar heb ik bewust gas te-
rug genomenen train nog slechts
tweeëneenhalf uur per etmaal".

Sinds glasnost en perestrojka
zijn sporters uit Oostbloklanden
coöperatiever dan ooit tevoren.
De timide Sergej Boebka, die
normaliter door een horde bege-
leiders wordt afgeschermd van
de buitenwereld, geniet tegen-
woordig een ongekende bewe-
gingsvrijheid in het buitenland.
„Ik kan het hotel uit wanneer ik
wil, maar heb me uiteraard toch
nog aan een aantal regeltjes te
houden". Boebka kan bijvoor-
beeld(nog) niet altijdzeggen wat
hij wil. Het succes en zijn voor-
beeldfunctie in de Sovjetunie
hebben hem immers ook de be-
ginselen van een andere speciali-
teit bijgebracht: de diplomatie.
„Ik betreur het dat dat ten koste
gaan van mijn spontaniteit, maar
het is niet anders. Het heeft ook
te maken met zelfbescherming".

door

H.J.UJJJJII.J.I.J



Zo massaal als dat morgen zal gebeuren zijn ze nog nooit
bij elkaar geweest: de overgebleven leden van de
onderduikorganisatie 'NV-groep' en de uit Amsterdam
afkomstige Joodse kinderen van toen, die zij tussen 1942
en 1944 van de gang naar de vernietigingskampen
hebben gered. De kinderen werden in de oorlogsjaren
overgebracht naar geheime pleeggezinnen in met name
de Oostelijke Mijnstreek (Brunssum/Treebeek) en in
mindere mate naar Noord-Limburg en het oosten van
het land (omgeving Nijverdal).

Nu, ruim veertig jaar na de ervaringen van toen, komen
ze voor het eerst in een zo compleet mogelijke
samenstelling bijeen: de redders die geenredders willen
heten en de inmiddels volwassen Joodse kinderen van
toen. Ze wonen de onthulling bij van een monument in
het Brunssumse Vijverpark en houden daarna in de stad
een reünie.

Op de lange deelnemerslijst van morgen komt ook de
naam van Ed van Thijn voor, alias 'Flipje' alias 'Jantje
van Thijnen'. Een van de koplopers in
onderduikadressen: achttien heeft hij er gehad: negen in
Brunssum, negen in de omgeving Nieuw-Leusen. „De
dank kan niet groot genoeg zijn," zegt de huidige
burgemeester van Amsterdam in een gesprek met het
LD. „Ik ga iedere keer weer met lood in de schoenen
naar dergelijke bijeenkomsten. Die tijd is en blijft een
schrikbeeld. Aan de andere kant: je bent daar toch maar
gered, daarom overheersen toch de warme gevoelens."

Ed (’Flipje’) van Thijn over onderduikperiode in Brunssum:
’Ikgaterugomterugtezien...’

Statenbijbel

derlijkereactie. Ik weet 't. Maar ik
was enig kind. Ook in Brunssum
was ik alleen. Nee, ik maakte wei-
nig vriendjes. Ik was alleen!"

hebben. Ik herinner me ook nog
iets van een klooster. Een andere
keer werd ik ondergebracht op een
boerderij. Ik zat er nog geen drie
dagen of een Duits bataljon vroeg
er inkwartiering. Ik moest er als de
sodemieter weggewerkt worden via
de achterdeur. Zo ben ik al met al
heel wat keren verplaatst," lacht hij
weer voorzichtig. „Mijn ouders
zaten ondergedoken in Hilversum.
Truus Vermeer fungeerde ook als
koerierster en stelde mijn ouders
steeds op de hoogte van mijn
adreswijzigingen." (hij lacht weer).
„Het is onvoorstelbaar wat die
mensen van de NV-groep allemaal
gedaan hebben. En ik was maar één
van al die kinderen."

Of hij eens 'even' wil vertellen
hoe hij in de Tweede
Wereldoorlog door de
Amsterdamse/Brunssumse
onderduikorganisatie 'NV'
gered is. Het is nogal veel
gevraagd. Zeker als je net van
een vergadering in het
Amsterdamse stadhuis
terugkeert op je werkkamer.
Zojuist stadse zaken behandeld
en dan meteen terug in de zeer
Persoonlijke tijd van twee keer
Judendurchgangslager
Westerbork, achttien
onderduikadressen in het
buiden en oosten van het land en
■Wee maanden opsluiting in het
Huis van Bewaring in Zwolle.
Of hij dat verhaal maar 'even'
wil vertellen, het komende uur.

Het kost lang nadenken voor hij
terug is bij de achtjarige Ed van
Thijn. Want toen begon voor hem
een tijd die zijn verdere leven zeker
heeft beïnvloed. „Het
looit-weer-virus heeft zich van mij
meester gemaakt."

Tijd dus, om de
ontstaansgeschiedenis van de
NV-organisatie kort te schilderen.
'NV' staat ook deze keer voor
Naamloze Vennootschap. Het is
niet meer te achterhalen waarom de
onderduikorganisatie die naam
heeft aangenomen.

piek Groenewegen van Wijk (18
jaar oud bij het uitbreken van de
oorlog), Gerard Musch (19) en zijn
oudere broer Jaap Musch (27)
colporteerden in het begin van de
oorlog in hun woonplaats
Amsterdam met krantjes van de
Nederlandse Unie en werkten voorVrij Nederland.

vanuit zijn kantoor was Dick
regelmatig getuige van razzia's in de
nabijgelegen Jodenbuurt. Gedrieën
besloten ze vanaf dat moment
Joodse kinderen uit Amsterdam te
fedden. Deels vanuit een crèche
tegenover de Hollandse
Schouwburg waar Joden
bijeengebracht werden voordat ze
laar Westerbork werden gebracht,
deels afgehaald aan huis of elders in
de stad. Per slot van rekeninghadden kinderen tot zestien jaar
log geen persoonsbewijs nodig,

hem daarna inderdaad tot twee
maal toe nog goed van pas is
gekomen. Het echtpaar Van Thijn
heeft de oorlog overleefd.
„Mijn vader heeft mij en mijn
moeder laten opnemen in het
Nieuw Israëlitisch ziekenhuis op de
Nieuwe Keizersgracht. We waren
beiden niet meer ziek, maar hij
moest zorgen dat de vrijlating geen
schijn zou zijn. Intussen trof hij
voorbereidingen voor mijn
onderduikperiode. En dat was al
heel snel actueel."

Na ruim een week in het ziekenhuis
werd Van Thijn daar weggehaald
door de Duitsers. Dat gebeurde
tijdens een van de vele razzia's
waaraan ook de patiënten in het
ziekenhuis niet ontkwamen. „In die
commotie slaagde mijn vader er
opnieuw in om mij en mijn moeder
te redden. Hij stormde het
ziekenhuis binnen en riep
'besmettelijk, besmettelijk!'
Moeder en zoon werden in een
ambulance geloodst en op een
straathoek in Amsterdam-Oost
werd Ed Van Thijn overgedragen
aan een oom, die hem naar de daar
wachtende Truus Vermeer bracht.

„En daar begint het Brunssumse
verhaal. Truus bracht mij naar
Brunssum. We reisden met de trein.
Dat duurde uren." Truus Vermeer
bracht Ed van Thijn naar haar
ouderlijk huis aan de Prins
Hendriklaan 115. „Decentrale
verzamelplaats waar alles mocht en
kon. Er was een gigantische
hoeveelheid mensen in dat huis. Er
heerste een enorm hartelijke,
vrolijke stemming." Ed, die al snel
de koosnaam/schuilnaam 'Flipje'
kreeg, voelde zich er meteen thuis.
„Van daaruit ging ik al snel naar
mijn volgende onderduikadres. Het
was het begin van mijn
omzwervingen. Ik heb er achttien
gehad. Negen in Brunssum, negen
in Overijssel."

'Ik werd opgejaagd van het ene
naar het andere,' heeft hij daarover
ooit gezegd. 'Dat heeft me enorm
beïnvloed. Ik ben een etappeloper
geworden. Dat ben ik gebleven.'

„De organisatie van de NV-groep
zat perfect in elkaar. Ze hebben
voor zover nog te achterhalen is
minimaal 241 kinderen gered. Die
hadden gemiddeld vier adressen.
De recordhoudster had er

Verraden
Op zijn achttiende onderduikadres
in Nieuw-Leusen is hij 26 november
1944 verraden. Door omwonenden.
„De mensen van de NV-groep
hadden hun zaken uitstekend voor
elkaar. Ik had natuurlijk een
schuilnaam. Jantje. Mijn
achternaam was Van Thijnen. Heel
simpel. Ik weet niet waarom.
Blijkbaar was Janssen te moeilijk
voor mij om te onthouden. Ze
hebben me precies verteld wat ik
moest doen als ik gepakt zou
worden: 'Jantje van Thijnen is mijnnaam. Dan moest ik zeggen dat ik
uit Rotterdam kwam en dan
woonde ik in de Boterstraat op
nummer 10. Die straat was namelijk
verwoest bij het bombardement. En
dat heb ik gezegd. Ik heb het tot in
den treure herhaald."

Ed van Thijn werd overgebracht
naar het Huis van Bewaring in
Zwolle waar hij ook weer verhoord
werd. Maar hij heeft niets gezegd.
Als tienjarige jongen was hij daar
een van de jongste gevangenen.
Door zijn celgenoten, met wie hij
na de oorlog het contact heeft
onderhouden, werd hij destijds
zoveel mogelijk ontzien.

In januari 1945 werd hij weer
overgeplaatst naar Westerbork, het
kamp waaraan hij de
verschrikkelijkste herinneringen
heeft. Maar Westerbork was
onherkenbaar geworden.
„Bovendien was de angst voor de
trein voorbij, de spoorwegstaking
had zijn vruchten afgeworpen,"
zegt hij nu nog opgelucht. In april
1945 werd hij daar door de
Canadezen, die in de
veronderstelling waren dat de
gevangenen Duitse soldaten waren,
bevrijd.

„Na de oorlog heb ik ook nog
contact onderhouden met mijn
laatste onderduikadres in Overijssel
en sommige leden van de NV-groep
die mij geholpen hebben. Dat
laatste is pas zon tien jaar geleden
tot ontwikkeling gekomen. Ik was
gewend dat mijn ouders die
contacten verzorgden. Ik probeerde

Zou hij de periode in Brunssum
willen omschrijven als een 'leuke'
tijd?

Eerst ontwijkt hij de vraag. „Ik
herinner mij dat wij gewoon over
straat liepen. Dat ik op een veldje in
Brunssum speelde en dat ik een
steen tegen mijn kop heb gehad.
Dat weet ik nog. Maar er waren ook
adressen waar ik niet buiten mocht
komen. Bij Vermeer," herhaalt hij
weer „Daar was het écht heel
gezellig. Ik was een lastig kind,
hield mensen uit hun slaap als ik
weer een astma-aanval had." Ik heb
niet zoveel leuke herinneringen."

Dat heeft niet gelegen aan dé
mensen die u hielpen?

„Nou, nee. Ik heb veel zorgzame
mensen ontmoet, maar ook
onaangename ervaringen gehad. Ik
heb me altijd zo goed mogelijk
proberen aan te passen. Met de
wisselingenvan al die adressen. Dat
vereiste enorm veel
aanpassingsvermogen. Ik wisselde
ook regelmatig van godsdienst. De
ene keer zat ik in een streng
gereformeerd gezin. De andere
keer bij een katholieke familie."
Daar bad hij dan ook vrolijk de
rozenkrans mee. „Je moest je
onmiddellijk aanpassen. Ja...
onmiddellijk. Was ik net een beetje
wegwijs in de Statenbijbel...."

Kon u zich snel aanpassen?
„Totdat mijn tiende verjaardag ge-
vierd had moeten worden," proest
hij van het lachen. „Een heel kin-

hadden zij zelf - als jongeren -meer overwicht op kinderen dan op
volwassenen en leek het hen
eenvoudiger om adressen voor
kinderen dan voor volwassenen te
vinden. Na bot te hebben gevangen
in Groningen ondervond de
NV-groep rond oktober 1942 veel
medewerking in Zuid-Limburg,
dankzij de medewerking van
dominee Pontier in Heerlen. Later
werd 'Brunssum' aangedaan. De
familie Vermeer aan de Prins
Hendriklaan speelde daarbij een
grote rol.

Ed van Thijn was vijf jaar oud toen
de oorlog uitbrak; hij woonde in de
Amsterdamse Rivierenbuurt.
„Tijdens een razzia in het voorjaar
van 1943 werd ik opgepakt," begint
hij na de lange denkpauze zijn
verhaal. Ruim twee maanden
eerder was de Sicherheitsdienst al
een keer aan de deur geweest. Een
longontstekingredde hem toen nog
van het transport naar Westerbork.
Maar deze keer ontkwamen Ed en
moeder Van Thijn er niet aan. „Ik
werd in de trein gestopt naar
Westerbork. In de bekende
beestenwagens. Mijn vader was
toen niet thuis. Twee maanden lang
heb ik in dat kamp gezeten." Hij
werd er ernstig ziek, kreeg hogo-
koorts en kwam in het
kampziekenhuis terecht. Zijn vader
heeft er uiteindelijk voor gezorgd
dat hij en zijn moeder uit
Westerbork werden vrijgelaten,
hoewel ze al klaar stondenvoor
transport.

Treinsleutel
Hoe heeft hij dat klaargespeeld?
„Ach ja, dat zijn verhalen apart,"
probeert hij die episode over te
slaan. „Mijn vader was een flinke
vent," lacht hij daarna smakelijk.
En daarmee is voor hem de kous af.
Maar de in 1987 gereed gekomen
scriptie van Bert Jan Flim (zoon van
een NV-verzetsman) over de
geschiedenis van 'de NV en haar
kinderen' leert dat die flinkheid van
Van Thijns vader op dat moment
vooral te maken had met slimheid.
Vader van Thijn droeg altijd een
treinsleutel bij zich, ontsnapte dus
zelf uit een trein naar Westerbork
en gaf zich later aan met het

er als kind zo min mogelijk aan
terug te denken. Toen mijn ouders
midden jaren zeventig overleden
ontstond een andere situatie. Dat
viel toevallig samen met het
moment, waarop de oorlog voor mij
en voor velen weer bespreekbaar
werd. Bovendien kwam ik in mijn
publieke functie als
gemeenteraadslid in Amsterdam en
Tweede Kamerlid steeds meer in
aanraking met officiële
herdenkingsplechtigheden."

Jaarlijks woonde hij de Vad
Vashem-herdenkingsplechtigheid
in Amsterdam bij, waar
onderscheidingenwerden uitgereikt
aan mensen die zich tijdens de
oorlog verdienstelijk hadden
gemaakt met het redden van Joodse
mensen. „Ik wilde datzelfde doen
voor de mensen van de NV-groep.
Ik besprak mijn idee met sommige
leden van de groep die er in eerste
instantie weinig voor voelden. Ik
had per persoon twee
getuigenverklaringen nodig om het
te kunnen aanvragen. Hadden we
eindelijk allerlei mensen over de
streep, zei de Israëlische
ambassade: 'Ja luister eens even,
dat zijn verklaringen van mensen
die toen kinderen waren. Dat kan
niet.' Toen ben ik ontploft en was
het snel voor elkaar. Een groep
NV-leden is in 1982 onderscheiden
met de Vad
Vashem-onderscheiding."
„Sindsdien komt die groep
regelmatig bij elkaar. Maar wat er
nu in Brunssum gaat gebeuren is
ongekend. Het zal de grootste
reünie worden die we ooit gehad
hebben. Ik ga ernaar toe om te
gedenken en te bedanken. De dank
kan niet groot genoeg zijn. Maar ik
ga ook terug om Brunssum terug te
zien. De tijd van toen is een
schrikbeeld. Ik ga meestal met lood
in mijn schoenen naar deze
bijeenkomsten. Maar doordat je
daar gered bent, daardoor
overheersen toch de warme
gevoelens..."

Het verhaal is er uit. De
burgemeester van Amsterdam gaat
weer aan het werk achter zijn
bureau, van waar hij uitkijkt over
de Amstel. En op het monument
'Ter herinnering aan het verzet van
de Joodse burgers, gevallen in
1940-1945' dat hij daar enkele
maanden geleden onthulde.

vierentwintig. Er waren plaatsen
die in de kijker liepen. Andere
adressen waren van meet af aan
overbruggend. Zo is dat ook met
mij gegaan. Zeker op één adres lag
er een andere reden voor de hand
om 'Eddy' de deur te wijzen. Hij
moet er nu, al die jaren later,
beschaamd om lachen als hij er aan
herinnerd wordt.

Verjaardag
„Ik zat bij een katholiek
onderduikgezin dat me katholiek
wilde maken. Op 15 augustus,
Maria Hemelvaart, werd de
naamdag van de moeder in huis
uitbundig gevierd. We leverden
allemaal onze bijdrage daaraan.

door

1_.U1....1....1U_1.1

Maar de volgende dag was ik jarig."
Al vroeg zat hij de volgende dagaan
de ontbijttafel. Wachtend op wat
komen ging, Maar niemand zei iets
totdat hij riep: Tk ben jarig.
Waarom zeggen jullie niets?'
Waarop de familie hem duidelijk
maakte dat het gezin alleen de
naamdagen vierde. De jonge Van
Thijn schoot uit zijn slof. „Die
avond stond ik op straat. Ik werd
naar Vermeer gebracht van waaruit
ik twee weken later naar Overijssel
ging"

Inkwartiering
Daarvoor zat hij een hele tijd
ondergedoken bij de onderwijzeres
Sprietsma aan de Vijverstraat.
„Maar daar kwam abrupt een einde
aan toen een vliegtuig met
fosforbommen neerstortte in de
wijk Schuttersveld, waar juffrouw
Sprietsma woonde. Een andere
keer dreigde de 'boel' in Brunssum
verraden te worden. Ik weet dat we
nog met al die kleine kinderen in
een zwembad op de
Brunssummerheide gezeten

voorstel hém op te pakken in ruil
voor zijn vrouw en zoon Ed. Dat
lukte uiteindelijk. De treinsleutel is

Limburgs Dagbladm vrijuit
0 Ed van Thijn,

huidig
burgemeester
van
Amsterdam:
„Mijn dank
aan Brunssum
en de
verzetsgroep
'NV' kan niet
groot genoeg
zijn." Op de
achtergrond,
aan de kade
langs de
Amstel, het
monument ter
nagedachtenis
aan het verzet
van de Joodse
burgers.
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NV-groep en haar
’kinderen’,morgen
in Brunssum bijeen
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■3piccolo's
045-719966

Ir. de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Ppstgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364......
Pj-colo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch wordenopgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
aqlrés of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8 30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
ragél- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dfgpvóór plaatsing.
Via [de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00uur vóór de dagvan plaatsing en voor de
ktent van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uw.

Pjccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
wfjord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rpbrieken 'Proficiat en 'Vermist gevonden' ’ 0,95 per
rrfllftneter hoogte.
Rjjtjrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rljtjriek 'bedrijven transakties' ’ 1,50 per millimeterhoogte.
Rfeuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2kilommen met een keuze uit 4 lettercorpsen metrrjinimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
er illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
VDor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.Ehkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegenkontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bfewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

I-T -
Vfijkunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
vpor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten
ontstaan door onduidelijkhandschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons niet te worden
gecompenseerd. Correcties en/of vervalorders worden
onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) ,_6s__

__________________^___________■__...._

Proficiat
I

_______________

Mia Berger
Ook al wil je er niets van

weten. Zoals je ziet zijn wij 6
mei niet vergeten. Proficiat

met Sarah.
Je broers en schoonzusters.

Goedemorgen
Vaandeldrager
Michael

van schutterij St. Gregorius-
de Grootte Brunssum. Als-
nog proficiat met je 21ste

verjaardag. Tot vanavond!
De vier van Ohé en Laak.

Proficiat Nicky
en de groetjes aan
Beppie en Bertha_____

Chantal en Eugene alvast
proficiat

Br *1

Chris
oet Hulsberg, proficiat mit
dien 57e verjaardag. Dit
weunsje dich dien vrouw

Elly, Ronald en Suus.
Tot vanavond.

v

_ (
Proficiat
Tiny

Met je 50ste verjaardag.
Van ons allemaal.

Mededelingen
Oproep aan Nelly (meisjes-1naam) STEYNS. Je woonde
in '1939 in Schaesberg. Je
vader werkte bij de Mijnpoli-
tie_van de O.N. Je vriendin
heette Annie. We zijn een
tijdje met elkaar "gegaan". Ik
was militair in Woerden. Eer
ik iterf, ben 71, zou ik graag
wiljen terugzien. Bel of
schrijf naar 1c Brandenbur-
gerweg 91 B, 3721 MD Bilt-hoj/en, (030,-202037. Zij dieN^ly kennen, verzoek ik
hapr van mijn oproep op de
hoogte te stellen.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

_j Personeel aangeboden

Noodkreet
Wie wil mij, 29-jarige jonge-
njan, middelbaar nivo, ge-rjeel onafhankelijk, zijn of
hiar vakkennis overdragen

4aarin de kreet "Vakman-
ïap is meesterschap" nog

| wat betekent, Br.o.nr.
$0699, LD, postbus 3100,

" 6401 DP Heerlen.
—i-1-
Vqpr al uw dakwerk. DAK-
DEKKERSBEDRIJF Schrip-
serna, Deken Deutzlaan 228
Kerkrade. Tel. 045-463900.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok. voor al uw dakdek-
wetrkzaamheden, met de
larjgste schriftelijke garantie.
Be. voor vrijblijvende offerte.
Te?. 045-224459.
AUTOMONTEUR met rijbe-
wife B C E zoekt werk m.i.v.
1-$-'B9 of 1-9-89. Tel. 045-
-44.1757 na 18 uur.
MNNEMERSPAPIEREN,
B en U aangeboden met
part-time medewerking. Br.
o.'nr. B-0694 L.D. Postbus
31J00, 6401 DP heerlen.

Voor uw BOUWKUNDIG-
TEKENWERK, aanvrage
vergunning, subsidies etc.
045-353241.
AANNEMER realiseert voor
u alle nieuwbouw, verbou-
wingen, renovatiewerken.
Referenties aanwezig. Tel.
04490-49787, 19.00-21.00
uur.
TUINVERZORGING, aan-
leg, afrast, sierbestrating
enz. goed werk is niet duur
bel 045-272093 na 18.00u.
Voor al uw SCHILDER-
WERK, witten, sierpleister
enz. Tel. 045-210480.
Opritten en terrassen in klin-
kers of SIERBESTRATING,
tuinaanleg. Vrijbl. prijsop-
gave. Tel. 045-326574
b.g.g. 423699.
Trap BEKLEDEN, rails han-
gen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vakman-
schap. Gratis prijsopgave.
Schillings Interieur, Sunplein
39, Nieuwenhagen, tel. 045-
-312613.

i

Personeel gevraagd

Vucsan Isolatie
vraagt isolatieplaatwerkers, isolatiemonteurs en kanaaliso-
le^ers. Tel. 04490-48637. %

Part-time VERKOOPSTER
met enige ervaring, pim. 19
jr. Bellen voor afspraak,
04493-1304. Slagerij Hout-
vast, Schinnen.
Leerling KAPSTER gevr. 15
é 16 jr. voor vrijdag en zater-
dag. Coiffure Van Hooren,
Wilhelminast.. 21, Sittard.
Tel. 04490-15037.
Gevraagd PRODUKTIEME-
DEWERKERS. Stabil Oil-
company Stationstr. 122,
6191 BG Beek. Tel. 04490-
-77770. ■
La Mirage vraagt BAR-
DAME voor de avonduren.
Tel. 04492-5532.
Gevraagd POETSVROUW
voor bar in Amstenrade. Tel.
04492-5532.
La Mirage Amstenrade
vraagt BARDAMES. Tel.
04492-5532.
DEMONSTRATRICES voor
Arm Summers lingerie gevr.
Leuke baan met goede ver-
diensten. Geen eigen inves-
tering. Bel voor info mana-
ger Jeanine, 045-221311.
Aann.mij. zoekt voor direkt
en indirekt ploegen METSE-
LAARS, betontimmerlieden,
aftimmerlieden, ijzervlech-
ters, gibozetters. Goede
soc. voorz. en goede ver-
dienstmogelijkheden. Voor
ml. tel. 04754-84305.
Gevr. betontimmerlieden
voor DUITSLAND. Wedo,
045-420584.
Wij vragen voor onze meu-
belzaak een part-time
CHAUFFEUR met groot rij-
bewijs. Spoed! Aanmelden;
Meubelhuis Kleba, Aker-
straat 230-232, Hoensbroek
tel. 045-212854.
Wij vragen voor directe in-
diensttreding een bekwame
BROOD- en Banketbakker.
Br.o.nr. B-0717. Limb. Dag-
blad, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Wij zoeken een lieve niet ro-
kende KINDERVERZORG-
STER voor ons kindje dat in
aug./sept. geboren wordt,
voor 3 hele dagen per week
aan huis (Heerlen-zuid). Br.
o.nr. B-0719 L.D., Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen.
Part-time TAXICHAUF-
FEUR gevraagd voor over-
dag, ca 3 dagen p.wk. Tel.
045-241491.
Wij vragen mann. of vrouw,
nette zelfst. FRITURE-
HULP, 40-urige werkweek.
Goed dienstregeling. Tel.
045-441857.
Jong echtpaar zkt. BABY-
OPPAS. Gelieve te rea-
geren morgen tuss. 9 en 11
uur. Tel. 045-323836.

Reparaties
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, tel. 045-441566 of
461658.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.

Hobby/D.h.z..
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.

Winkel & Kantoor
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Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt; 1/2 jaargarantie; vanaf ’ 350,-.

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

** Let op Let op **
Te koop uit faillissement

bureaus vanaf ’ 95,-, bureaustoelen vanaf ’ 40,-,
dossierkasten vanaf ’ 150,-, materiaalkasten vanaf ’ 35,-,

ladenblokken vanaf ’ 150,-, diverse tafels vanaf ’ 30,-,
werkbanken vanaf ’ 60,-,

heteluchtkanonnen vanaf ’ 595,-,
scheidingswanden vanaf ’ 65,- en

Nieuwe Altrex 8 mtr. lange aluminium ladders ’ 395,-.
magazijnstellingen vanaf ’ 75,-.

Een enorme sortering in bedrijfs-
inventaris tegen ongekend lage

prijzen. Dit moet u zien.
Geopend: ma t/m do 10.00 tot 18.00 uur

vrijd. 10.00 tot 19.00 uur
zat. 10.00 tot 16.00 uur

Rockmart - Kissel 46A
Heerlen 045-723142

" Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-
kopmachines met korrektie vanaf ’ 295,- excl. BTW. Emly
Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, nieuw en gebruikt.

Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en Blerk etc. met
meer dan 50% korting.

Emly handelonderneming, Handelsstraat 34 B, Sittard.
Tel. 04490-23738 b.g.g. 04498-54510.

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 bureaux,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

stoelen enz. Emly Handelsondern., Handelstraat 34b,
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Ook verkoop aan particulieren.

Met spoed gevr. j. man tot
30 jr. voor COLPORTAGE in
Duitsland. Goede provisie
en gratis verblijf in hotel. Tel.
0949-240327572. Ma t/m
vrij, tuss. 10 en 12 uur.

Woningruil
EENGEZINSW. te r. in
Maastricht, 3 slpk., bad, gr.
kamer, keuken enz. tegen
eengezinsw. Landgraaf of
omg. Tel. 043-473490.

Kamers
As. Studente Toneelaca-
demie zkt. kamer per 1 aug.
of eerder, liefst in STUDEN-
TENHUIS. Tel. 040-126379.
As. STUDENT Rechten
Rijksuniversiteit Limburg
zkt. geschikte kamer m.i.v.
aug. '89. 02209-1390.
Te huur kamer, centrum Sit-
tard. Tel. 04492-2044.
Gezocht, KAMER cq. kost-
huis, nabij centrum Heerlen
ca. ’4OO,- p.mnd. 05116-
-1863.
KAMERS centrum Heerlen,
gestof. en half gemeub., ei-
gen ingang, wc plus douche,
’5OO,- all-in. Tel. 719414,
na 18.00 uur 719016.
Te h. centrum Heerlen
STUDENTENKAMER. Inl.
045-711617.
KAMER(S) te huur aangeb.
per 1 juni. Hommerterwg.
Hoensbroek, 045-212660.
Gemeub. 1 pers. KAMERS
te h., boven 25 jr. Bellen tus-
sen 10-18 uur, tel. 045-
-252000.
Kamer te huur, Dr. Calsstr.
13, Schaesberg, bij station,
tel. 045-721658. Na 18.00
uur. Tel. 045-313898.
Te h. een kamer aan de
markt te Sittard en een win-
kelr. m. magaz. 045-724690

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
BUIGPOMP ’350,- hach.
5e dsl. machine ’ 200,- si.
machine ’ 175,- draadsnij-
set ’125,- 3,8 tot VA hon-
deren 5 max 150x175m
’350,- na 16.00 uur bellen.
Tel. 045-423481.

Bedford
BEDFORD, gesloten type,
APK, bwj. '80 met polyester
binnenwanden, vr.pr.
’1.100,-. 045-270744.

BMW

BMW 316
juli '85, 86.000 km, beige,
schuifkanteldak, 5-bak,
trekhaak, ’15.750,-. (043-)
252400.

'O
Kera

Groot aantal
BMW

Occasions
uitsluitend 1e eigenaar

LET OP
SPECIALE AANBIEDING
IN ONZE SHOWROOM

Kerkradersteenweg 5 Kerk-
rade. Tel. 045-452121.

BMW 316, bwj. '87, blauw
met., 1e eig., 25.000 km.
045-417081.
BMW 316, bwj. '85, div. ex-
tra's, i.z.g.st., pr. ’ 20.500,-.
Tel. 04498-53351.
BMW 3201, nw. model, bwj.
'83, kl. wit, ’ 13.950,-. Tel.
04490-26923.
Te koop BMW 315, LPG,
bwj. '82, kl. wit, i.z.g.st., pr.
’8.500,-, APK '90, elke
keuring toegest. Tel. 045-
-443182.
BMW 315, bwj. '82, nieuw,

’ 6.950,-. Tel. 045-423750.
BMW 318, '80, luxe uitv.,
zwart, LPG, i.z.g.st., pr.
’5.395,-. Tel. 04490-31876
Te k. BMW 520, bwj. '80, i.
pr.st. Inruil motor mog. Tel.
045-464785.
BMW 316 '84, BMW 316
'85, BMW 316 i 4 drs. '88,
BMW 316 i '88, BMW 318 i
'85, BMW 524 TD '85, Volvo
740 GLE TD '86, Golf GTI
'84, Golf GTI '81, Mini Metro
Surf 1.3 '86*Passat Station-
car CLD 84. Autobedrijf
Reubsaet, Op de Vey 47-
-49, Geleen. Inruil, garantie,
financiering. 'Tel. 04490-
-44944. Uw adres APK keu-
ring en alle autoreparaties.
BMW 520 i, bwj. '82, diverse
extra's. Na 18.00 uur tel.
045-422170.
BMW 316 bwj.'Bs, goud
met., get.gl., sportwielen, 4
drs., km.st. 80.000, prijs

’ 17.500,-. Tel. 04492-5365
SPORTVELGEN BMW 5-6-
7, vr.pr. ’750,-. 045-
-319328.
BMW 316 i, wit, bwj. eind
'87, 27.000 km., als nieuw,
vr. pr. ’32.000,-. Tel. 045-
-711060, na 17.00 uur 045-
-719630.
Te k. BMW 324 D bwj. okt.
'85, m.'B6, i.g.st. Kl. donker-
groenmetallic. 045-219832.
Te k. BMW 320 i, bwj. '85,
diamant zwartmetallic,
60.000 km., schuifdak, alu-
velgen, div. extra's, M. style,
vr. pr. ’26.000,-. Tel.
04454-5291.
Te k. BMW 316 nw. mod.
'84, 5-bak, LPG, uitbouw,
verlaagd enz. ’ 14.750,-.
Inr. evt. Tel. 045-316940.
Te k. BMW 518 '77, APK 3-
90, div. extra's ’1.250,-.
Tel. 045-453572.
Te k. BMW 320 type '78 veel
acces. Tel. 045-425253.
Tek. BMW3I6i bwj.'BB, div.
ace. Tel. 045-458284.
BMW 528 i, nov '85, diamant
zwart metal., getint glas, al-
les elec. als nw. ’ 23.900,-.
Gar. Peters, 04490-53029.
Te k. BMW 315 sportvelg.
open dak en uitgeb. bwj. '81,
vr.pr. ’6.500,-. 045-271869
Tek. BMW 318 i, zeer mooi,
bwj. '81, metall.rood, sport-
velgen. Tel. 04459-2457.
BMW 520, bwj. '79,

’ 3.950,-. Tel. 045-224760.

Chevrolet
Chevrolet CORVET jubi-
leum uitv. inruil mog. 04498-
-57287.

Citroen
2CV6, bwj. '83, APK '90,
74.000 km, met garantie,

’ 3.500,-. Autobedrijf W.
SCHOFFELEN, Schimmert,
04404-1317.
Te k. CITROEN DS 21, ge-
rest, nw.st. geen koopje.
Tel. 045-425329.
Te k. Citroen VISA Super E
bwj. 7-'B3, APK febr. '90,
rood, i.z.g.st. moet weg,
koopje! Tel. 04490-18550.
Te k. 2 CV 6 bwj.'Bl, APK
mei '90, prijs ’ 1.200,-. Tel.
045-725138.
Te k. CITROEN BK 14 RE
aug. '87, wit, i.z.g.st. Diverse
extra's. Pr.n.o.t.k. 045-
-715925.
Citroen GS PALLAST, bwj.
'78, APK 6-'9O, pr. ’850,-.
04405-1992.
CITROEN BK 19 RD Break
diesel rood '86 en '88. May
Crutzen. 045-752121.
CITROEN AX 14 TZS 5
deurs groenmet. '88 May
Crutzen, 045-752121.
CITROEN AX GT wit '88.
May Crutzen, 045-752121.
Te koop van part. CITROEN
GSA Club, bwj. '80, APK 9-
89, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-714397.
Te k. CX 2400 Pallas bwj.
'80 APK 24-3-90, i.z. g.st.,
vr.pr. ’ 3.250,-. 045-423722
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<ipiccolo s
Van maandag t/m vrijdag

van 8.30-17.00 uurf kunt u
uw PICCOLO voor het

Limburgs Dagblad
Qo| telefonisch opgeven

045-719966

Stichting Traject vraagt voor adm. ondersteuning van het
Buro Technisch Bewonersdeskundige Maastricht met

spoed een
erkend gewetensbezwaarde

op MBO- of HBO-nivo. Contact opnemen (morgenuren)
met H. Keulen (te1.043-213307) of J. Nijst (te1.043-210931)

Gevraagd
prima verkoopster

voor drogisterij annex kruiden-, reform- en homeopatische
speciaalzaak, voor omgeving Heerlen.

Brieven met recente pasfoto onder nr.' B-0652,
Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Software Partners B.V.
Zoekt vanwege groeiende orderportefeuille kontakt met

ervaren VAK- en IBM- specialisten. Reakties van overige
ervaren automatiseringsdeskundigen zijn uiteraaard ook

van harte welkom. Ons adres is:
Software Partners B.V.

Bruistensingel 122, 5232 AC 's-Hertogenbosch.
Tel: 073-408236.

's-Avonds kunt U onze heer G.H. Rothert bellen
na 20.30 uur. Tel, nr. 02963-1027.

Voegersbedrijf H. Knubben
vraagt met spoed ervaren

Voegers
Reacties na 16.00 uur 045-411431.

Hotel Bos Internationaal
en

Badpaviljoen Domburg
vraagt voor a.s. seizoen

Zelfst. werkende kok, hulpkok, keukenhulp, ontbijtserveer-
ster, serveerster, kellner, kamervrouwen, receptioniste,
direktieassistente, disc-jocky met eigen platen en
vakantiehulpen. Reacties uitsluitend schriftelijk naar;

Hotel Bos Internationaal
Spuistraat, 65, 4381 HP Vlissingen.

Opleidingsinstituut
Politie - en

Beveiligingspersoneel
Binnenkort starten wij weer met de MONDELINGE oplei-

ding IN UW OMGEVEVING voor het Basis- en Vakdiploma
Beveiligingsbeambte. Aanmelding: O P B, Postbus 5112,

6097 ZJ Heel. Tel. 04747-3249.
Italiaans Restaurant vraagt

part-timers voor de bediening
Enige ervaring vereist. Werktijd pim. 20 uur per week

in de avonduren. Tel, afspraak na 16.00 uur: 045-211531.
Schildersbedrijf Zuid-Nederland B.V. vraagt

Ervaren bedrijfsleider
en halfwas schilders. Soll. na telefonische afspr.

tel. 04405-2187 na 21.00 uur.
Voor onze langdurige opdrachten (t/m 1992) in binnen- en
buitenland zoeken wij:

Meet- en regeltechnici
elektromonteurs

bankwerkers (constructie)
Indien U bent geïnteresseerd in een vaste betrekking,
neem dan contact met ons op. ECM Heerlen BV, Burg. v.
Grunsvenplein 10, 6411 AT Heerlen. Tel. 045-718877.

Las- en montagebedrijf van Daal-Dieteren BV vraagt
CV-monteurs, pijpfitters en

constructiebankwerkers
die zelfstandig kunnen werken.

Bellen tijdens kantooruren: 04499-3182.
DURBUY - BELGISCHE ARDENNEN

Hotel-Restaurant vraagt:
Receptionnist(e)

tweetalig (Nl-Frans), ontvangst, administratie, dactylo,
slaapvoorziening, maaltijden.

Gelieve uw CV, foto en referenties te sturen aan:
SANGLIER DES ARDENNES

Grand'Rue 99, B - 5480 DURBUY
Tel. 086-211088

Verhey vlees BV
vraagt voor direct

A: CHAUFFEUR MET CHAUFFEURSDIPLOMA
plus rijbewijs C

B: RANGEUR (ervaring vereist)
C: PRODUKTIEMEDEWERKERS v.a. 16 jr.

ervaring niet noodzakelijk
D: POETSERS

Geboden wordt; 36 urige werkweek. Mauritsstr. 6, Nuth.
Tel. 045-243838.

Gevraagd:
vakkundige, zelfstandig werkende Free-lance

stoffeerders
voor het leggen van tapijt, vinyl e.d.

Inlichtingen:
Kwantum Kerkrade

' Telefoon 045-352565
Dhr. Scalé

Goede betaling voor 2 colonnes

betontimmerlieden
Melden 09-49-24012956.

Firma Oudenhoven
Gevraagd:

Kassiere en verkopers(sters)
Bloemen, vers vlees en brood van 24 tot 40 uur, Ift. 16 tot20 jr. Heeft U interesse? Neem kontakt op met Dhr.

Steinen. Albert Heyn, ABC Sittard
Tel. 04490-20911.

Voor werk in Duitsland gevraagd:
Klinkerleggers, stucadoors,

metselaars en betontimmerlieden
Werk voor 1 jaar.

Tel. 09-49-220583961/09-49-220680646/
' 09-49-22645051.

Gezellige bar in Duitsland
Zoekt meisjes. Over-

nachting mog.
Tel. 0949-2451-67679.

0949-24013157
"Salon Bernard"
zoekt op zeer korte termijn

1e all-round dames- en
herenkapper M/V Inf:
De Heer Laarmans,
045-252492.

Grote
Disc-Jockey

Wedstrijd
met leuke prijzen!!

Deelname info: 045-455185
Gevraagd vrouwelijke FRI-
TUREHULP bellen na 16.00
uur tel. 04492-1026.
Ervaren zelfst. hulp voor
FRITUUR-snackbar gevr.
Vast werk. Hoog loon. Pers.
gegevens Postbus 196,
6130 AD Sittard.
Meisje AU-PAIR of kinder-
meisje (ook huishoudelijk
werk) voor jong Fransspre-
kend gezin te Leuven (30
km v. Brussel). Goed be-
taald, direct beschikbaar,
min. 3 maanden (juni aan
zee). Tel. 09-32-16261946.

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland timmerlie-
den, metselaars en ijzer-
vlechters (handlangers on-
nodig te soll.), ook colonnes
omg. Keulen-Mönchenglad-
bach. Tel. 045-229529 of
229548.
Zoek je afwisselend en goed
betaald werk. Wil je eens
iets anders proberen? Je
bent nooit te oud om te le-
ren. We zoeken een leuke
VRIENDIN, die net als ons
is:voor alles in,04490-45865
Charm. BUFFETJUF-
FROUW gevr. voor excl.
zaak, Erv. gewenst, niet
vereist. Werkt. i.o. Br.o.nr.
80667, L.D.Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Leuke BARDAMES gevr.
Werktijden in overl. TEI.
04492-1873.
Voor direct gezocht STOF-
FEERDER. Firma Steffens,
Aken. Tel. 09-49.24135092.
De Volkskrant vraagt voor
Grasbroek aktieve BEZOR-
GERS(STERS). Geen in-
casso. Inl. tel. 045-724496.
Gevr. METSELAARS en op-
perlieden. Aannemersbedrijf
P. Gelissen, tel. 04498-
-53354.

Landbouw
Hoogdrachtige Limousine
KOE te koop. Tel. 04451-
-1813.
Uit VOORRAAD leverbaar:
nieuwe en gebr. mach. voor
speciale prijzen. Alle model-
len weidesiepen, ook met
banden 2-6 m. Lely rotorkop
eggen, kunstmeststrooiers
en hooimach. Fahr, Kuhn,
PZ en Vicon hooimach.,
maaiers enz. 1- en 2 rijige
aardappelvoorraadrooiers.
4-rijige Craner aardappel-
poter, nieuw model in zeer
goede staat, speciale prijs.
4-rijige maisschoffels en rij-
enfrezen, met en zonder
kunstmestbakken (halve
prijs). Alle typen vaste tand
cultivatoren. Veewagens
2-4 koeien en 6-8 koeien
tandem as. Perfect weide-
bloters. Div. kunstmest-
strooiers. 1-2-3 schaar
gebr. ploegen. Landrollen
ook vulbaar met water, 2.5/3
m. Weidehekken 3/5 m. (ge-
galvaniseerd). Goeie gebr.
heftrucks 2/3 ton. Bel direkt,
Jean Spons Eijsden 04409-
-3500 of 2524

Amazone pneumatische
precisie ZAAIMACHINES
werken nauwkeuring, snel,
geluidsarm, betrouwbaar en
robuust. Geschikt voor
mais-bonen-erwten enz. rij-
enafstand van 27 - 85 cm.
Elektr. bewaking van de
werking. Vrijblijvend te be-
zichtingen bij Mach. Handel
L.Collé Susteren. 04499-
-3030. Cadier 04407-1296.
Amazone KUNSTMEST-
STROOIERS, veldspuiten
en grondbewerkingsmachi-
nes op voorraad. Bel vrijblij-
vend. Speciale prijzen.
Mach. Handel Collé Suste-
ren. 04499-3030. Cadier en
Keer 04407-1296.
MAÏS zaaien en verhakse-
len met bunkerverhakselaar.
Loonbedrijf Vaessen, Land-
graaf, 045-324167.
Te k. ca. 7ha. LANDBOUW-
GROND, pachtvrij, gelegen
langs oude Rijkswg, Sittard-
Susteren. 04498-55592.
Te koop SJEES met kap op
rubber. Te bevr. Comman-
deurstr. 45, Mechelen
(Limb.).
Vleesras pinken en GRAS-
KALVEREN te koop. F.
Weerts, Stokhem 72, Wijlre.
Tel. 04450-1577.
Te koop gevraagd GIER-
VAT. Tel. 04454-1940.
Te k. houten SCHUUR-
POORT. t.e.a.b., 2 delig m.
loopdeur. Hoogte 400 cm.,
breedte 415 cm. Tel. 04451-
-1762.

Begin uw eigen particuliere
POSTBEDRIJF! Zonder ka-
pitaal, zonder papieren met
gegarandeerde omzet. Info.:
C.V. European Distribution
Net-Work, postbus 6836,
6503 GH Nijmegen. (S.V.P.
Gefrankeerde en aan uzelf
geadresseerde antwoord-
enveloppe bijsluiten).
Gevr. TAXICHAUFFEURS
voor dag- en nachtdienst of
weekenddienst. Liefst met
ervaring. Tel. 045-411159.
Loo Tax.
Gezocht voor fotosessie,
SILA uit Landgraaf. ( Hol-
lands schoon Aktueel nr.
89/18)Reacties o.nr. 80695,
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Gevr. ervaren CHAUFFEUR
Rompen Transport Meche-
len. Tel. 04455-1502.
Gevraagd SPOELSTER
voor de avonduren en ka-
mermeisjes gevr. met een
beetje ervaring. Tel. 04406-
-12095.
Ervaren KRAANMACHI-
NIST en Minigraver gevr.
Tel. 045-751672.
WERKSTER gevr., 30-40
jaar, voor de maandagmor-
gen. Tel. 045-311300,
10.00-12.00 uur.
Zoekt u een leuke baan met
hoge bijverdiensten, wordt
dan DEMONSTRATRICEvan exclusieve Arm Sum-
mers lingerie, zonder eigen
investeringen. Hebt u inte-
resse, bel dan voor meer in-
formatie, manager Carla,
045-217499.

Leuke serieuze MEISJES
gevr. voor nieuw te begin-
nen privéhuis, 045-213142.
POETSVROUW gevr. voor
het poetsen van privéclub te
Geleen,o449o-44061/51866
AOW-er of WAO-er gezocht
ter bewaking van parkeer-
terrein, 04490-44061.

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te k. HARDHOUTEN kozij-
nen met dubbel glas. Uit
voorraad leverbaar. Duitse
systemen. Zeer interessant
voor nieuwbouw. Vrijblij-
vende offertes. Rebo, Burg.
Venckenstr. 11 Obbicht. Tel.
04498-56966.

Te koop nieuwe Altrex AS
2080 goedgekeurde uit-
schuifbare aluminium LAD-
DERS 8 mtr. adviesprijs

’ 780,- bij ons ’ 395,- excl.
BTW, bij grote afname extra
korting 5% Rockmart, Kissel
46A, Heerlen. 045-723142.
Te koop: BETONTRIL-
NAALDEN met omvormer
"Perles" ’ 375,- excl. BTW.
Rockmart, Kissel 46A,
Heerlen. 045-723142.

Te koop: BETONIJ__t_H-
KNIPMACHINES ’1.500,-
-excl. betonijzerbuigmachi-
nes, Sonco ’ 700,- excl.
Rockmart, Kissel 46A,
Heerlen. 045-723142.

Aluminium RAAM 2.25 h x
2.10 b, met bovenlicht en
glas. Tel. 045-421977.
SCHERPE prijzen. Dak- en
vloerplaat 19 mm ’43,50 p.
plaat. Vloerplanken ’ 1,57
p.mtr. mcl. BTW. Ook alle
dakmaterialen, lichtkoepels
etc. Houthandel Rinkens,
Eygelshovenerweg 60,
Übach O Worms. Tel. 045-
-319846.

Auto's

Alfa
Te koop ALFASUD 1.5
’3.000,- Schaesbergerweg
182, Heerlen.
Te k. ALFA Guillietta 1600,
bwj. '78, motor i.g.st., op-
knapper. Tel. 045-351926.
Te koop ALFA Giulietta 1.6
L, d.blauw, bwj. 8-'B5, i.z.g.
st., doorlock, checkcontrol.
Tel. 04750-28583 of 077-
-825929.

Audi
Te k. AUDIIOO CC, bwj. '83,
5 cyl., 5 bak, LPG, APK, 1e
lak, nw.st., mr. mog. Tel.
045-715418.

Te koop AUDI 100 diesel,
bwj. '80, vr.pr. ’3.250,-.
Tel. 04490-22083.
Te koop AUDI 200 turbo, in
nw. st„ bwj. '81, pr.

’ 9.750,-. Tel. 04752-5046.
Tek. in hagel nw.st. geen 2e
zo echt, nw. AUDI 100 CC,
nw. type '86, kl. grijsmetall.,

’ 16.750,-, met recent keur-
ringsrapp. 043-254462.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Austin
Te koop AUSTIN Metro,
nov. '83, 50.000 km, i.z.g.st.,
kl. rood, ’ 5.600,-. Tel. 045-
-321498.

Te k. CITROEN GSA b»j
eind '82, zeer goed. AP
gek. ’ 2.750,-. Pastorysl
12, Nuth. 1
Te k. CITROEN GS X3, b*
79, i.z.g.st., APK. Dkn. Kei
lenpln. 3, Schinnen. T.
04493-2211. ,
Te k. citroen VISA club b*
'80, APK tot april 1990 f»

’ 1.250,-. Tel. 045-42348t
Te k. CITROEN CX reflff
bwj. '80, APK 5-'90. Te
045-250817.
Te k. 2 CV 6 Club, wit 7-t
zeer mooi. Tel. 045-21S65J
Te k. Citroen CX 25 'PALLAS '85, autom., airco

’ 14.000,-045-242128.
EEND 2CV6, bwj. '81, AP*
prima st., vr.pr. ’1.500.
Na 14 uur 043-646728.
Te koop Citroen VISA b»
'82, pr. ’1.450,-. Dr. M-'
Kinglaan 133, Hoensbroeji

__^
Fiat

-.

Te koop FIAT Meafiorie, ad
'82, geen roest, LPG, r.voC
deur beschadigd ’1.850,
BMW 315, 1600 bwj. n0>
'82, zeer mooi, ’6.250,
Voor info 04750-10792.
FIAT 126 Bambino rod
'80, i.z.g.st., ’2.000,-. TC
04451-1704.
FIAT Uno Champ, 7.500 W
kl. lichtblauwmet., fj

’ 12.900,-. Tel. 045-31171J
Te k. Fiat REGATA 85^
bwj.'86, km. 52.000. 1"
045-740415. I
FIAT Uno XS 75 1.5 1e e.
13.500 km. bwj. '88 Kis*
42 Heerlen. I
Tek. FIAT 600, bwj. 73, W
st. 75.000, goed lopend. T«
04493-1939.
Weg. omst. FIAT 127 Val
bjw. '85, gr. kent., in pr. $
Tel. 045-426330. I
Fiat RITMO 105 TC spd*
bwj. 8-'85, unieke auto, ed1
speciaal, in st.v.n\*
’7.350,-. 04406-13137.
Fiat RITMO 105 TC sp**1
bwj. 8-'85, unieke auto ed1
speciaal, in. st.v.n*
’7.350,-. 04406-13137. _;

Ford
Te koop Ford CAPRI .6$
S, bwj. 78. Inl. na 13.00 UW
tel. 04459-1691. y,
1e eig. Ford ESCORT m

Grand Luxe, bwj. '83, a .
nieuw. 04490-14427.
Te koop Ford ESCORT bWl
77, APK gek. '89. Tel. 04%
254551. l
Te k. Ford ESCORT 1300Mv
bwj. 9-'83, trekh., get. glaa»
schuifd., zilvermetal. lA
045-258210. J
Ford ESCORT XR 3i, b*t,
'85, zeer mooi, div. extra*
Ridderstr. 9, Schaesberg. _.
Te k. Ford ESCORT XR1!
rood, schuif/kanteldak, no'
'81, zeer mooi ’ 8.250,-. T«"
04752-1515. J
Ford ESCORT Laser 3
'84, blauwmet., APK geK-'
58.000 km, 5-bak, vr.p"

’ 10.500,-. Tel. 045-41690J,
Weg. omst.heden te k. Fo<'
jESCORT 1600 L bwj. '801km.st. 44.000, i.nw.st. T0
045-271457/257257. Ji
Te koop Ford ESCO^
1300 Laser, bwj. 8*

’ 8.600,-. Tel. 04490-2383Q
Te koop Ford FIESTA 1100-
bwj. '81, APK '90. Elands»'
41, Heerlen. 1
Ford FIESTA 1.1 L bwj. '$
i.z.g.st. Dkn. Keulenpln. J
Schinnen. 04493-2211. J
Ford FIESTA XR2, nw. rW
del, bwj. '84, i.z.g.st., ze«'
veel extra's, pr.n.o.t.k. APh
inr. mog. Tel. 045-463364J
Te k. Ford ESCORT 1.1 L)
gr.met. 50.000 km. vr.p'
’9.500,-. Tel. 045-711063^
Te k. Ford Fiesta 1.1 '7l\APK tot mei '90, mooie au'"

’ 1.350,-. 04490-26979.
Te k. Ford FIESTA 1100;
bwj. '80, APK '90, i.z.g.s'
’3.650,-. Tel. 045-316940,
Te k. Ford FIESTA 1100 L
78, pr. ’ 1.750,-. Buttingstf
86 Hoensbroek. Tel. 04='
216239. j
Te k. Ford ESCORT XR3.
'83, in pr.st., APK 5-'90, P(
’8.750,-. Rid. Hoenstr. 181
Hoensbroek. J
1 org. I.m. velg. 5 1/2x1J
SIERRA XR4i ’75,-. SP
stuur Escort RS tot '8 1

’ 50,-. Gevr. Ford sportwi^j
Ien 7x115. Keramieksing*
29, Maastricht. 1
Ford ESCORT 1300 L Bra^
5-drs. schuif/kanteldak, oK1
'83, als nieuw ’8.500,"
Tel. 04752-4826. I
Te k. Ford Scorpio 2.0 GL

automaat bwj. 4-'86, DireC'
tiewagen, excl. uitvoerig
o.a. alarm, LPG, mis1'
lampen, getint glas, schuifd'
trekh., zwartmetall., P<,
’24.000,- excl. BTW v-0"
Inl. Fritz Berger, Rijkswe.
21 Kessel. 04762-1465. _.
Te koop Ford TRANSIT lOfVan, ’2.300,-, bwj. 79. T*
045-741002. J
Te k. Ford ESCORT b#
eind '81, i.z.g.st. Met trek*1'en rad./cass. 045-224937^
Te k. FORD Escort XR 3 ':
bwj. '85, i.z.g.st. met ve«'
extra's. Tel. 04454-2791.^
Ford FIESTA 1.1 luxe, Q
'80, blauwmet., 1e lak, APJgek., lerendak, zeer mooi, £pr. ’2.950,-. Tel. 0&
310406. ,
Te k. Ford SIERRA 2 Itr. b*j'
1983, metallicblauw. Ter
04498-57587. _^
Zien is kopen! Ford Gfl^'iNADA 2.0 L 100% APK ge*.
vr.pr. ’ 2.750,-. 045-323833;
FORD Fiesta, '80, kl. zwa£;
zeer sportief, met AP£|
’2.950,-. Tel. 04490-2268.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 26

Draadloze TELEFOON, ho-
ge kwaliteit met garantie,
vanaf ’ 195,-. Toestel wordt
bij u thuis geiinstalleerd. Bel
voor vrijblijvende demon-
stratie ('s avonds en week-
end). Tel. 04498-57844.

Te koop: nieuwe en gebruik-
te burostoelen, nergens zo
goedkoop, gebruikt vanaf
’40,-, nieuw vanaf ’ 175,-.
Nederlands en Duits fabri-
kaat. Rockmart, Kissel 46A,
Heerlen. 045-723142.

Casio
Kasregisters

tijdelijke extra hoge inruil-
prijzen. Bel voor gratis

demonstratie. 045-273525.
Burocenter, Dorpsstr. 125

Brunssum.

Transacties
Te koop/huur gevr. Div.
FRITURE/Snackbars. Ge-
gev. betr. koop/huurpr. Post-
bus 196, 6130 AD, Sittard.
HORECABEMIDDELING.
Bel vrijblijvend 045-221832.
Te k. gevr. voor een van on-
ze relaties LANDBOUW-
BEDRIJF, met of zonder
quotum, ca. 15 a 20 ha.
grond met goede gebou-
wen. Loeffen BV, aanne-
ming en verhuur. Raven-
stein, tel. 08867-2025/3322.



,"e kantinebeheerder van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum
«f 1 Overloon heeft vijf Russen in de voeding. Ofschoon slechts voor
Jjobby nogkok, is Wiel van Hooij hetkoken nog niet verleerd. Op de
T°ksschool in Ede-Wageningen leerde de stucadoorszoon uit Box-
jjteerin 1948 het vak. Bij Jan Tabak in Bussurn liep de olijke Braban-der stage. Vervolgens was hij 32 maandenkok in de officiersmess van

ire luchtmachtbases in Woensdrecht en Volkei.
i

[}a de diensttijd trad Wiel van
"?°°ij in de voetsporen van zijn va-,er- Een zwaar ongeval, waarvan
,'i wonderwel is opgelapt, noopte"em tot lichter werk. Hij vond het

P het Nationaal Oorlogs- en Ver-
in Overloon. De 59-ja-

$£ kantinebeheerder was gaarne
om te koken voor de Russen

le in Overloon de tentoonstellingPbouwen, waarmee de Sovjetunieer ugblikt op de jaren 1941-1945.

e Russen logeren in een belen-
end bungalowpark. Ze voelen er

Ki ch de tsaar te rijk. In de ijskast
kat de vodka koud en op televisie
°nden ze vaststellen dat 1 mei in

met een stralende zon was
Wierd. Voor Valentin Chanin
jjl),Boris Israelian (35), Alexei

(51) en Valery Maligin
y) uit Moskou evenals voor Lloyd
Nuusvee, de 60-jarige technicus uitrs, 'and, was 1 mei dit jaareen
! erkdag die niet wordt gecompen-

erd. Wel waren ze wat eerder op-
|chouden om het Russische hoc-
"fe.team tegen Tsjecho-Slowakijew actie te zien.

r°k zagen ze het Nederlands elftal
i^êen Duitsland gelijk spelen. De
1 Ussen waren duidelijk supporterjja" Oranje. Ze vinden Nederland

de kantine van het mu-
um een drie-sterren-restaurant.

dj^Weeborden had voor hen niet ge-
1 °even", aldus Wiel van Hooij die
ret gebaren en een mengelmoesje
i. 'n Duits en Engels na anderhalve
L.ek al een aardige conversatie met
/'Ji gasten kan voeren. .

maand later al onder de voeten
werd gelopen. Daarmee had nazi-
Duitsland derug vrij voor een veld-
tocht tegen het Westen. Toen ook
dat karwei grotendeels was ge-
klaard, bracht Hitler zijn strijd-
macht andermaalnaar het Oosten.
Het „Herrenvolk" had „Lebens-
raum" nodig.

Ofschoon Stalin een wantrouwige,
wraakgierige en wrede heerser was
- niet welgevallige militaire en eco-
nomische kaders had hij inmiddels
laten terechtstellen - sloeg hij geen
acht op de talrijke waarschuwingen
van ambassadeurs en spionnen;
evenmin op de vele grensover-
schreidingen van Duitse verken-
ningspatrouilles en -vliegtuigen.
Volgens de Russische leider was
alle provocatie bedoeld om uit te
testen, of Rusland iets tegen Duits-
land in het schild voerde.

De aanvalsdoelenvan de twee Duit-
se legergroepen waren Stalingrad
en de Kaukasus, waar de olie voor
de dorstige oorlogsmachinerie lonk-
te. Reeds op 21 augustus kon de
Duitse vlag op de Elbroes, de hoog-
ste berg in de Kaukasus, worden ge-
zet. Twee dagen later bereikte het
Duitse Zesde Leger van generaal
Friedrich Paulus de Wolga. Om
elke straat en om elk huis in Stalin-
grad moest worden gevochten. Ru-
ïnes werden als forten verdedigd.

Veldmaarschalk Georgi Zjoekov,
die Leningrad en Moskou reeds met
succes had verdedigd, was nu met
de verdediging van het Wolgafront
belast. Bij stormaanvallen vanuit
bruggehoofden aan de Don slaag-
den zijn troepen erin om bressen in
het Roemeense Derde en Vierde
Leger te slaan, waardoor het Duitse
Zesde Leger op 23 november 1942
bij Stalingrad kon worden ingeslo-
ten.

Op 31 januari 1943 capituleerde
veldmaarschalk Paulus. In lange co-
lonnes strompelden de 91.000 over-
levenden naar Russische krijgsge-
vangenkampen. Duitsland rouwde
om meer dan 250.000 doden. De
Russische verliezen zijn nooit pre-
cies vastgesteld.

Stalingrad betekende een keerpunt
in de oorlog. De Duitse nederlaag
leidde tot de degeneratie van een
regime dat zich met barbaarse
wreedheden trachtte staande te
houden. In Rusland werden hele
dorpen met vrouwen en kinderen
uitgemoord. Ook werden Russische
krijgsgevangenen in strijd met re-
gels van oorlogsrecht geliquideerd.

naar buiten en omsingelden zo hon-
derdduizenden Russen die krijgsge-
vangen werden genomen.

In een radiorede riep Stalin op 3 juli
1941 partizanen op om in bezet ge-
bied de strijd tegen de Duitsers
voort te zetten. Voorts decreteerde
hij de verschroeide aarde-tactiek.
Geen kilo graan en geen druppel
brandstof zouden in Duitse handen
mogen vallen. Massaal werden ma-
chines en materialen van vitale fa-
brieken op transport naar de Oeral
en Siberië gesteld, waar de produc-
tie werd hervat.

De Duitsers passeerden spookdor-
pen, maar ook dorpen, zoals in de
Oekrajne, waar ze als bevrijders
werden verwelkomd. Op 31 augus-
tus 1941 was Leningrad omsingeld.
De val was een kwestie van uren, zo
werd het thuisfront gemeld. Op 20
september 1941 viel Kiev.

Leningrad

1940 in een bos bij Smolensk (Ka-
tyn) waren doodgeschoten, bracht
propagandaminister Joseph Goeb-
bels de Russen in grotere verlegen-
heid dan de zeventien met de aller-
nieuwste Panther- en Tigertanks
uitgeruste pantserdivisies die de
ruggegraat vormden van een strijd-
macht die op 4 juli 1943 nabij
Koersk ten noorden van Charkov
het derde Duitse zomeroffensief -
de zogenoemde „Operatie Citadel"
- begon.

De Russen waren voorbereid. Voor
het eerst hadden zij een numerieke
meerderheid. Op 12 juli botsten de
SS-pantserdivisies „Leibstandarte",
„Das Reich" en „Totenkopf" bij
Prochorovka op het 850 tanks om-
vattende Russische Vijfde Garde
Tankleger. Het werd de grootste
tankslag aller tijden: het begin van
een onstuitbare Russische opmars,
waarmee de grondslagvoor de Rus-
sische satellietstaten in Oost- en
Centraal-Europa werd gelegd.

Stalingrad

van Daal, de 80-jarige peetvader
van het museum in Overloon, de
vraag ineen extra editie die bij gele-
genheid van de Rusland-tentoon-
stelling is uitgegeven.

„Waarschijnlijk zouden we nog lang
onder het juk van Hitler hebben ge-
zeten".
„Wat voor ons Normandië was, is
voor de Russen Leningrad en Sta-
lingrad geweest. Ik vind dat dat ook
in de permanente tentoonstelling
van het museum tot uitdrukking
moet komen. Dat de Russen er
hoge prijs op stellen, bleek mij uit
de bezoeken, die ik kreeg, toen ik
nog secretaris van het stichtingsbe-
stuur was. Het bestuur reageerde
niet erg enthousiast. Nu kan het
echter. Ik vind het dan ook een goe-
de gedachte om in het kader van
glasnost en perestrojka een ten-
toonstelling aan de oorlog in Rus-
land te wijden".

Idee
Het idee is van bankier Wim van
Lanschot die het „Nacht und Ne-
bel"-kamp Natzweiler overleefde
en voor zijn „uitstekende daden van
moed, beleid en trouw" de Militaire
Willemsorde kreeg. Onder meer is
de eminence grise voorzitter van de
World VeteransFederation. Als zo-
danig sprak hij op een vredescon-
gres in Moskou. De contacten, die
hij daar legde, leidden tot het con-
tract dat het ministerie van Cultuur
van de Sovjetunie op 1 november
1988 met het Nationaal Oorlogs- en
Verzetsmuseum in Overloon sloot.
Het werd op zijn kantoor onderte-
kend. De pen, waarmee dat gebeur-
de, bewaart Van Lanschot als een
kostbaar kleinood.
In november kwamen de kunsthis-
toricus Alexei Maksimov en dekun-
stenaar Valentin Chanin in Over-
loon poolshoogte nemen. In februa-
ri hielpen drs Stef Temming en Jan
van Berlo, respectievelijk directeur
en hoofd interne zaken van het Na-
tionaal Oorlogs- en Verzetsmu-
seum, in Moskou de foto's en ob-
jecten mee uitzoeken. Per vracht-
wagen werden panelen en gebruiks-
voorwerpen overgebracht.

Alleen aan de grens bij Venlo wa-
ren er problemen. De Russische ex-
pediteur kon enkel een internatio-
naal vervoersbewijs laten zien.
„Een weeklang ben ik iedere dag
een paar uur in Venlo geweest om
de vracht vrij van belastingen en ac-
cijnsen in Overloon te krijgen",
schampert Jan van Berlo.

neuten, die de reis per vliegtuig
maakten, was het gipsen kunstwerk
dat Anatoli Moseichuk, de secreta-
ris van de Russische Bond van Kun-
stenaars, speciaal voor de Rusland-
tentoonstelling in Overloon had
ontworpen, gesneuveld. Het ver-
beeldt een oorlogsslachtoffer op de
puntige spits van een verwrongen
hakenkruis. Aan de hand van foto's
knapten bevriende restaurateurs
hetwerk op. Pas midden mei zal het
bronzen sculptuur worden overge-
vlogen.

De objecten, die zijn tentoonge-
steld, variëren van tekeningen, die
schoolkinderen tijdens de slag om
Stalingrad maakten tot galgen,
waaraan partizanen werden opge-
knoopt. De fotocollectie geeft een
navrant beeld van de Danteske gru-
welen die het Russische volk tussen
1941 en 1945 heeft ondergaan.

Weelde
I" J^en stuk vlees bij elke maaltijd is
o* öor de Russen een ongekende luxe

' 'e alleen voor prominenten is weg-JWegd. Hetzelfde geldt voor detenten. De gewone man eet voor-Hj wnelijk kool bij de aardappelen.
ij kennen de Russen komkom-
■-J^ers en rode bieten. De overige

zijn voor hen onbetaal-

«*»"
°ok fruit is erg duur' Slecnts

'eeltjes blijven over van de appels
jd n Peren die ik als toetje serveer.

3O -,e Kussen houden van pittige kost.
2** boffen, want ik kokkerel veel
;t (. J!et kruiden. Ze drinken overal bier

')" Brood eten ze droog. Ze staan
■£ er in Rusland uren voor in de rij".
!_..n dan te bedenken dat het Westen
' ,'ln weelde mede aan de Russen,et eeft te danken.

a nt: „Hoe zou het het Westen
IJn vergaan als er de Russen niet
3/ aren geweest?", zo stelt Harrie

Eind januari 1944 werd Leningrad
ontzet. Bijna 900 dagen had de
blokkade geduurd. Meer dan
600.000 bewoners waren de honger-
dood gestorven. De overlevenden
waren nog slechts wandelende tak-
ken. Ze hadden zich met twee tot
drie sneden surrogaatbrood per dag
in het leven moeten houden. Ze
hadden honden en katten geslacht
en zelfs van mensenlijken gegeten.
Maar de Duitsers hadden geen voet
in de straten van Leningrad kunnen
zetten.

Veldmaarschalk Georgi Zjoekov
won de wedloop naar Berlijn, waar
de Russen als eersten de vlag op de
Brandenburger Tor en de Rijksdag
plantten. Op 9 mei 1945 werd er als
genoegdoening aan Stalin de teke-
ning van de capitulatie door Duits-
land herhaald. 9 mei is voor deRus-
sen sedertdien Overwinningsdag.

Op 9 mei ook opent dr Alexander
Chikvaidze, de Russische ambassa-
deur in Nederland, de tentoonstel-
ling die de Grote Vaderlandse Oor-
log in woord en beeld brengt. De
expositie duurt tot en met 30 de-
cember.

jan van lieshout

Hadden Duitse spitsen op 4 decem-
ber de torens van het Kremlin zien
blikkeren in de zon, twee dagen la-
ter strompelden zij, stervend van de
kou, naar het Westen. Het Rode
Leger, versterkt met weldoorvoede
en goedgeklede Siberische solda-
ten, was zijn tegenoffensief begon-
nen. De Russen hadden daarbij de
steun van jagende sneeuwstormen,
waarin duizenden Duitsers bezwe-
ken. De Duitse bevelhebbers restte
enkel de terugtocht die Hitler na-
drukkelijk had verboden. Massaal
werden zij van hun commando ont-
heven. Zelf nam Hitler het opper-
bevel over.

Ofschoon Operatie Barbarossa
Duitsland één miljoen mensenle-
vens, bijna zestien tankdivisies en
ongeveer de helft van de luchtvloot
had gekost en Hitler na de Japanse

Ondanks de eclatante successen,
die met Thebaans trompetgeschet-
ter wereldkundig werden gemaakt,
had Hitler onvoldoende rekening
gehouden met een van de natuurlij-
ke bondgenoten van de Russen: de
raspoetitsa - het regenseizoen dat
wegen in rivierbeddingen verander-
de. Bovendien waren de Duitsers
niet gekleed op de temperaturen die
begin november al ver beneden nul
waren gedaald.

Moskou

Van mijnlab
tot milieulab

Sculptuur
Tot grote ontsteltenisvan de tech-

Operatie
Barbarossa
In totaal werden 3.200.000 man
voor „Operatie Barbarossa", zoals
de codenaam voor de Duitse inval
in Rusland luidde, ingezet. Ze wa-
ren over drie legergroepen ver-
deeld. Legergroep Noord had Le-
ningrad als aanvalsdoel; Leger-
groep Centrum Moskou en Leger-
groep Zuid Kiev.

Op 22 juni 1941 zette het front zich
in beweging. Duitse tanks dreven
diepe wiggen in de Russische linies,
zwenkten vervolgens naar binnenof

Zware tol
Rusland betaalde een zware tol. Al-
leen al aan het front sneuvelden 20
miljoen Russen. Bijna 1.800 steden
en 70.000 dorpen werden geheel
verwoest. Voorts werden beroemde
historische monumenten, heilig-
dommen, tienduizenden bibliothe-
ken en honderden musea vernietigd
of leeggeroofd.

De ironie van het noodlot wil dat
Stalin het fundament voor de twee-
de wereldoorlog mee hielp leggen.
In augustus 1939 sloot hij met Hitler
een niet-aanvalsverdrag. In het ge-
heim verdeelden ze Polen dat een

Koersk
Met de ontdekking van de stoffelij-
ke resten van plusminus 4.500Pool-
se officieren, die in 1939 door Rus-
sen waren gevangen genomen en in

produkten van de industrie en ook
aan de energieverzorging worden
steeds hogere eisen gesteld. Daar
hoort ook een milieu-evaluatie bij.
Het LMI kan bijvoorbeeld uitzoeken
welke gevolgen produkten of produk-
tieprocessen op het milieu hebben,"
aldus de bedrijfsleider. Hij denkt dat
in het kader van het binnenkort ver-
schijnende Nationaal Milieubeleids
Plan wel meer bedrijven behoefte
zullen krijgen aan goede analysesvan
de afvalstoffen die ze uitstoten, al
stuit hij voorlopig nog op een muur
van onbegrip bij het bedrijfsleven.
„Veel ondernemingen weten nog veel
te weinig van de bestaande milieu-
richtlijnen. Ze zien de zin van allerlei
metingen en analyses niet in. Er is
bijvoorbeeld een Europese richtlijn
die voorziet in de de regelmatige con-
trole van leidingwater bij slachterij-
en. Als ik echter bij slachterijen aan
ga bieden om dat water te controle-
ren, blijkt dat niemand van die voor-
schriften op de hoogte is."

Toch krijgt het LMI steeds meer
werk dat met het milieu te maken
heeft. In het eigen beton- en mortel-
laboratorium wordt, in opdracht van
de PLEM en het PBI, geëxperimen-
teerd met mogelijkheden voor herge-
bruik van vliegas. Het ziet er naar uit
dat materialen als zand en grind al
voor 70 procent kunnen worden ver-
vangen door vliegas. En in opdracht
van de Materialenbank Nederland
wordt geprobeerd om van afvalgips
dat onstaat bij de produktie van zwa-
velzuur, bruikbaar gips te maken.

" Laboranten aan het werk in het LMI te Eygelshoven

het LMI onderzocht. „Men begint
ons steeds gemakkelijker te vinden."

Foto? FRANS RADE

men dat steenkool met een prima
stookwaarde en een laag asgehalte
vrij veel arseen bevat, en daardoor
veel milieu-onvriendelijk vliegas ach-
ter laat. Dezelfde mogelijkheid be-
staat met zwavel- chloor- of fluorge-
haltes. Kortom, de ideale kool is een
moeilijk te vinden delfstof.

Verontwaardigd kwam de, °er uit Margraten binnenlo-
i en. Hij zette een grote zakyt bloemkolen midden in het
.^oratorium. Kwaad toonde
S de laboranten zijn bloem-
den, die besmeurd waren
Jtet grote zwarte plekken. Op
e veiling gaven ze er geen

meer voor. Sinds de oefe-
/Jig van de vrijwillige brand-eer in het dorp waren de an-ers zo hagelwitte kolen ont-
'erd. De boer wilde wel eens

hebben hoe dat
*am. De LMI-laboranten za-

al snel dat roestdeeltjes,
fltomstig van de schuur die de
Renende brandweer in de'ammen had gezet, verant-
woordelijk waren voor de don-
6re plekken. De boer ging?et het analyserapport naare verzekering en inkasseerde

Jelgemoed 50.000 gulden.
/*et is slechts één voorbeeld
M de opdrachten waarmee
et LMI in Eygelshoven regel-matig te maken krijgt.

\^.h torsen Han Hoogma en Vera
I 'Jsman van het LMI nog een zware
jStuit het verleden. De twee hebbene dagelijkse leiding over de 'Labo-

Voor suggesties vour deze
rubriek, schrijf naar: Lim-
burgs Dagblad, redactie
economie, postbus 3100.
6401 dp heerlen; uf bel 045-
-7J926..

Maar de meeste tijd gaat zitten in
minder spannende zaken, vertelt
Hoogma. Hij laat een brokstuk zien
van wat eerst een enorme metalen
koelerpijp moet zijn geweest. Het
ding is pas uit China gearriveerd en
vormde een onderdeel van een warm-
tewisselaar die door een Nederlandse
fabrikant geleverd werd, maar die hef
in China al gauw begaf. Het LMI
moet nu maar uitzoeken of de fabri-
kant nalatig is geweest. Het metaalla-
boratorium test vaak grote fabrieks-
installaties voordat ze naar het bui-
tenland verkocht worden. De fabri-
kant wil dan graag vantevoren wete»
of zijn produkt aan alle specificaties
voldoet. Zou dat niet het geval zijn,
bijvoorbeeld als blijkt dat er laag-
waardig Oosteuropees staal is ge-
bruikt, dan riskeert hij miljoenen-
schades. Verstandig om dan eerst
naar een chemisch laboratorium te
stappen.

peter bruijns

Chassis
Een belangrijke afdeling is verder het
metaallaboratorium. De laboranten
zijn er specialistenin corrosie-onder-
zoek en in schade-expertise. De poli-
tie komt er regelmatig over de vloer.
Als ergens een auto is aangetroffen
waarvan wordt gedacht dat hij is ge-
stolen, laat depolitie het LMI contro-
leren of er met het chassisnummer is
geknoeid.

Milieu
Hoewel de kolen nog voor veel in-
komsten zorgen, wil Hoogma het
LMI steeds meer in de richting van
milieu-onderzoek sturen. „Aan de

geestige - industriemonument is ook
LMI gevestigd.

Nog steeds heeft het LMI veel kennis
over kolen in huis. Een kwart van de
omzet wordt behaald door het analy-
seren van de zwarte stenen, onder-
meer in opdracht van DSM, kleine
kolenleveranciers en de Nederlandse
elektriciteitscentrales.LMI doet met
name onderzoek naar de samenstel-
ling en de eigenschappen van afval-
stoffen als vliegas. Het belang van dat
onderzoek is nog steeds groot, omdat
Moeder Natuur het de mens niet ge-
makkelijk maakt. Zo kan het voorko-

ratoria voor Materialenonderzoek en
Industrie' (LMI) in Eygelshoven.
Drie jaar geleden is dit laboratorium
als zelfstandig bedrijf van start ge-
gaan, maar nog dagelijks wordt het
geconfronteerd met zijn oude identi-
teit als kolenonderzoeker voor de
Staatsmijnen. Het LMI is nu eigen-
dom van prof. dr. E. Niël, een voor-
aanstaand materiaaldeskundige, die
het wegkwijnende laboratorium voor
een appel en een ei overnam.

De eerste jaren na de overname liep
het bij LMI niet allemaal even ge-
makkelijk. De laboratoriumuitrus-
ting was enorm verouderd en veel
personeelsleden hadden moeite zich
aan te passen aan de overschakeling
van een staatsonderneming naar een
commercieel bedrijf. Opeens moes-
ten ze kostendekkend werken. En
omdat slechts weinig potentiële klan-
ten van het bestaan en de mogelijkhe-
den van het LMI op de hoogte waren,
bleven de opdrachten en de daarmee
gepaard gaande inkomsten uit.

Nadat Han Hoogma was aangesteld
als bedrijfsleiderwerd een meer com-
merciële koers ingezet en ging LMI
zich ook nadrukkelijkprofileren. Vo-
rig jaar wist het laboratorium voor
het eerst een bescheiden positief re-
sultaat te boeken. Het chemisch labo-
ratorium bemonstert en analyseert nu
bijvoorbeeld vrijwel alle Limburgse
zwembaden. En ook de bodemge-
steldheid van De Hopel in Kerkrade
en Zeswegen in Heerlen werd door

Puinhoop
De puinhopen op het terrein van de
voormalige mijn Julia in Eygelshoven
spreken nog boekdelen over het ver-
leden van Staatsmijnen. Een enkel
gebouw op het mijnterrein illustreert
welk een industrieverleden Zuid-
Limburg heeft gehad. In één van die
panden huist de Stichting Steenkool-
bank Nederland, die alle kennis over
vaste brandstof koestert voor het na-
geslacht. In hetzelfde - bijna naar-
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" Een navrant
beeld van de

Danteske
gruwelen die
vrouwen en

kinderen
ondergingen.

’HoezouhethetWestenzijnvergaan,alsdeRussenernietwarengeweest?’
Sovjetunie blikt in Overloon
terug op Tweede Wereldoorlog

limburgs dagblad vrijuit

aanval op de Amerikaanse Pacific-
vloot in Pearl Harbor wederom in
een tweefrontenoorlog was verwik-
keld, gafhij op 28 juni 1942 het sein
voor een tweede zomeroffensief in
Rusland: de zogenoemde „Operatie
Blauw".

" Een kind bij het ontzielde lichaam van de vermoorde moeder.



Auto's

Ford
Te k. Ford TAUNUS 2 ltr. GL
bwj. '78 APK tot aug. '89

’ 450,-. Tel. 045-253671.
FIESTA 11 L, '81, sportw.
als nw. APK t/m 4-4-90,
’3.950,-, Hamerstr 37-39,
Heerlen.
Ford ORION 1.6 bwj. '87,
grijsmetall. z.g.a.n. pr.

’ 17.950,-. 043-643736.
Te k. Ford CAPRI bwj. '77,
APK 3e mnd. '90, vr. pr.

’ 800,-. Tel. 045-325859.
Te k. Ford SIERRA Laser
1,6 ltr. bwj. '85, metall., s-
drs., 34.000 km., i.z.g.st., vr.
pr. ’16.500,-. Tel. 04454-
-2822 b.g.g 2398.
Ford FIËSTA 1,1 L '85 kl.
met.blauw 45.000 km.
’10.250,-. 04492-3234.
Ford SIERRA 2,3 GLD dcc.
'83 kl. met.grijs, schuifd.
weinig km. a.nw. ’ 10.000,-
-04492-3234.

Te k. Ferd SIERRA 16 CL
bwj.'B7, nw. model, met gas
en sportwielen, mr. mog., Pr.
’18.500,-. Dr. ML Kingln
133, Hoensbroek
Ford TAUNUS 2.0, 6-cyl.,
bwj. '77, met APK, ’ 500,-.
Tel. 045-442912.
Tek. Ford TAUNUS bwj.'79,
pr. ’ 950,-. Tel. 045-425253

Honda

Te koop Honda ACCORD
bwj. '78, autom., pr.n.o.t.k.
Tel. 04492-2644.
Te k. Honda ACCORD, bwj.
'79, APK tot 3-90,
’1.150,-. Pieterstr. 6,
Schaesberg.
Te koop Honda ACCORD
bwj. '80, trekh., ’1.500,-.
Terweyerweg 27, Heerlen.
Honda CIVIC aut., '79, t.e.a.
b. Tel. 045-319250.
HONDA Civic automatic, 4-
drs., blauwmet., APK 4-'9O,
pr. ’1.750,-, i.z.g.st. Lam-
pisteriestr. 2, Hoensbroek.
Honda CIVIC 1500, 4-drs.
mooie auto nw. lak, mecha.
prima, APK 4-'9O, ’ 1.500,-.
Mgr. Feronstr. 74, Heerlen-
Hexenberg. 12.00-17.00
uur. Tel. 045-217861.
Honda PRELUDE '83 kl.
champagne, LPG i.z.g.st.

’ 8.250,-. 04492-3234.
Te k. Honda PRELUDE bwj.
'80, LPG. Tel. 045-319988.

Hyundai

Te koop HYUNDAI 1100,
nw. gespoten, kl. wit, nw.
banden, net APK gek., bwj.
eind '79. Tel. 045-454961.

Jaguar
JAQUAR 4.2 serie 111, bwj.
3-'BO, APK, als nw., mr.
mog., vr.pr. ’8.250,-. 045-
-319328.

Jeep
Te koop JEEP Toyota Land-
cruiser, bwj. '78, LPG en ge-
keurd, kl. groen. Tel. 04490-
-11322 b.g.g. 12089.
Te k. JEEP Willy Nekaf met
LPG en vrijloopnaven, i.z.g.
st. ’8.000,-. 04450-1018.
Te k. prachtige KAISER-
JEEP bwj. '67. Tel. 04458-
-2269.

Lada
LADA 2105, 1e eig., 1500
CC, LPG, bwj. '84, APK '90,
met gar., ’ 3.500,-. Autobe-
drijf W. Schoffelen, Schim-
mert, 04404-1317.
Prima auto LADA 2105, bwj.
'83, i.z.g.st., LPG, trekhaak,
APK 12-'B9, 98.000 km, vr.
pr. ’2.400,-. Tel. 045-
-726521.
Te k. Lada NIVA (4x4) bwj.
'84, LPG onderbouw: met
APK keuringsrapport vr.pr.

’ 3.000,-, 045-455954 na
18.00 uur.

Land rover
Te koop aangeboden LAND
ROVER, 1 x 88" Hard Top
grijs kenteken, 1 x 90"
County Turbo diesel. 1 x
109" Staweg bwj. 1979. "De
Uiver" BV 04492-1931.

Mazda
Zuinige MAZDA 323 1300
LPG, bwj. '84, APK 5-'9O,
’7.950,-. Te1.045-316940.
Te koop MAZDA 929 Hard-
top, bwj. '77, APK 4-'9O,
bijz. goede st., pr. ’ 650,-.
Tel. 04499-1416.
MAZDA 323, bwj. '85,
47.000 km, ’8.950,-, mr.
oudere auto mog., 045-
-324763.
Te k. MAZDA 323, bwj. '78
’950,-. Mozartstr. 15, Oirs-
beek, tel. 04492-4767.
Te k. MAZDA 626 2 L GLX
coupé M'B4 en Mazda 626 2
L GLX GT coupé M'B7. Inr.
mogl. Tel. 043-645329.
Te k. Mazda 626 2 L LPG
'81. trekhaak, i.z.g.st.

’ 4.250,-. Tel. 043-614518.
Te k. MAZDA 626 i.z.g.st.,
APK tot 3 maand '90, bwj.
eind '79, pr. ’1.050,-. Tel.
04754-86801
MAZDA 323 1.3 HB '81,
mooie auto, nw. mod., i.g.
st., APK 5-'9O, mr. motor va.
'87. Tel. 045-753154.
MAZDA 323 automatic, 4-d.
m.'B2 ’5.750,-. Valkenbur-
gerwg. 44 Voerendaal.

Te k. DATSUN 280 ZX 2 en
2 sport. autm. Bwj. '79, i.z.g.
st. ’8.750,-. Inruil mog.
04490-10646.
Te k. Datsun SUNNY bwj.
'79, LPG, APK tot 12-89.

’ 650,-. Corisbergweg 98,
Heerlerbaan Hrln.

Opel
Te k. Opel ASCONA 1600
S, bwj. '77, 4-drs, i.g.st., pr.
n.o.t.k. Tel. 045-258858.
Tek. Opel ASCONA 2.0 SR,
bwj. '79, zeer mooi. Prijs
n.o.t.k. Tel. 045-211409.
Tek. Opel ASCONA 1900M,
bwj. '81, i.z.g.st., vr.pr.

’ 3.500,-, tel. 04406-40275.
Opel ASCONA 2.0 S, aut.,
bwj. '81, zeer goed,

’ 2.500,-. Tel. 045-423750.
Opel ASCONA 1900, bijna
'82, LPG, i.z.g.st. ’3.250,-
Tel. 04956-3037.
Te koop Opel ASCONA met
trekhaak, bwj. '77, APK t/m
10-'B9. Vr.pr. ’1.100,-.
Schandelerstr. 40, Heerlen.
Tel. 045-722748.
OPEL Ascona 1.9 N bwj. '79
LPG, i.z.g.st., 4-drs. Dkn.
Keulenpln. 3, Schinnen, Tel.
04493-2211.
Opel ASCONA, bwj. '77 met
spoiler, APK tot 4-'9O,

’ 1.150,-,045-257651.
Te k. Opel ASCONA 1,6 S,
bwj. '75, APK 2-'9O, vr.pr.

’ 750,-. 045-753084.
Vakantie-auto Opel KA-
DETT diesel, 5-drs., verb.
1:20, bwj. '84, goedkoop.

Tel. 04490-24937.
Opel KADETT Stationcar
29.000 km bwj. '86 mr. mog.
Burg. Maenenstr. 83, Elslqo.
Opel KADETT 1.3NHatch-
back, bwj. '80, nw APK, bij-
zonder mooi. 04406-14080.
Opel KADETT 1.3N, 3-drs,
HB, '81, als nw., APK 6-'9O,
’4.500,-. 04406-14307.
Te koop Opel KADETT 16D,
bwj. '86, km.st. 66.000. Put-
veld 22, Reymerstok.
04457-2396.
Te k. Opel KADETT m.'Bo,
i.z.g.st., 1e eig., APK, 3-
drs., pr. ’ 3.250,-. Tel. 045-
-463364.
Opel KADETT '71, kl. rood,
i.z.g.st., pr.n.o.t.k. 045-
-418163, na 18.00 uur.
Opel KADETT 12 LS,
30.000 km, '86. Tel. 04743-
-1574.
Opel KADETT 5-drs., luxus
m '81, APK 5-'9O, ’4.250,-.
Tel. 045-319328.
Te koop Opel KADETT 13N
met APK, nw. motor '87, i.z.
g.st., alle keur. toegest., vr.
pr. ’6.250,-. Inr. mog. Tel.
045-726008.
Te k. Opel KADETT 1200S,
bwj. '79, met LPG, pr.

’ 2.750,-. Tel. 04499-3026.
Te k. Opel KADETT 1.3 bwj.
'81 stationwagen. Vr.pr.
’4.250,-. Aarweg 19,
Heerlen.
Te k. KADETT C, bwj. 77,
APK 12-89, vr.pr. ’700,-.
Tel. 045-315823.
Opel KADETT 1,3 S '81, 1e
eig. kl. met.bruin i.z.g.st.

’ 5.250,-. 045-420650.
Opel KADETT 1,6 D '82, 1e
eig. kl. brons i.perf.st.

’ 6.750,-. 04492-3234.
Te koop Opel MANTA CC
2.0, bwj. '80, APK 3-'9O, div.
extra's. Elisagracht 45,
Kerkrade. Tel. 045-410343.
Te k. OPEL Rekord bwj. '80,
i.z.g.st., vr. pr. ’ 3.500,-.
Tel. 04492-4161.
Te koop weg. omst. gloed-
nieuwe witt Opel GSI 2.0,
3.000 km. Te1.04490-74425.
Te k. Mooie Opel KADETT
Stationcar, bwj. '81, Vr.pr.
’4.250,-. Tel. 045-220328.
Opel KADDET 1.6 S GT, wit,
km.st. 30.000, bwj. 8-'B7, vr.
pr. ’22.900,-. Event, mr.
mog. Tel. 045-722286.
Opel OMEGA 2300 GLD,
km.st. 45.000, bwj. '87, vr.
pr. ’25.750,-. Pr. Hendrik-
str. 15 Nieuwenhagen.
Opel KADETT 181 GT, i.pr.
st. juli '88, kl. rood. Tel.
04746-4500 na 18.00 uur.
OPEL Rekord 19 S, bwj. '81,
LPG install., APK 27-490,
trekhaak, i.z.g.st., ’2.750,-.
Tel. 045-323178.
Opel Kadett 12 S '81, APK
i.z.g.st.; Caravan 12 S op
gas. APK. 04499-3398.
Te koop Opel ASCONA, aut.
78, i.pr.st., APK mrt. '90, vr.
pr. ’ 1.750,-. Tel. 045-
-415528.
Opel Kadett 1.2 LS 1986.
Opel Kadett 1.2 1984, Opel
Kadett 1981. Autobedrijf
KLIJN, de Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
OPEL Rekord traveller lux,
bwj. '86, donkergrijsmetallic.
Tel . 045-720654.
Te k. Opel SENATOR 3.0 Ë
automaat, vele extra's.
Burg. Ramakerstr. 27, Mun-
stergeleen.
Opel KADETT 1.3 LS, bwj.
'86, zwart, GSI spoiler, get.
glas, km. st. 24.000, pr.n.o.
t.k. Tel. 045-256357.
Te k. Opel KADETT coupé
16S bwj. 78, sport. Tel.
04406-15390.
Te k. Opel ASCONA 1600 S
autom. bwj. 77, i.z.g.st. APK
okt. "89. Pr. ’ 1.000,-. Tel.
045-218671.
KADETT typ. 12 S, h.back,
'82, zelz. mooi, Kerkrader-
weg 166, Heerlen.
OPEL Rekord 2.0 S, type
'85, financ. mogel., pr.
’12.800,-. Tel. 045-453591
Opel KADETT RS, tBl
’5.400,-; Opel Corsa 1.2
TR, bwj.'B6 ’12.750,-;
Sponserf 13, Heerlen. Tel.
045-224760.
Opel REKORD 2.0 aut., veel
extra's bwj.'Bo. Vr.pr.
’3.000,-. Prof. v.d. Waals-
str. 8, Hoensbroek.

Te koop Opel KADETT sta-
tioncar, bwj. 78, APK tot mei
'90, sunroof, metallic, i. pr.- st

’ 2.275,-. Tel. 045-722440.
Te k. OPEL LPG-installatie
voor 2.0 S motor, bwj. '84,
60 ltr. Tel. 04498-57584.
Te k. Opel KADETT 13 N
bwj. '88, 29.000 km. GSI uit-
v. spoilers, enz. v. extra's vr.
pr. ’ 20.500,-. 045-212218.

Peugeot
PEUGEOT 305 GR, open
dak, i.z.g.st., bwj. '84, vr.pr.
’8.700,-. Tel. 045-411405,
na 10.00 uur.
Peugeot 304 CABRIOLET,
bwj. '72, prijs ’ 6.750,-. Tel.
04750-16473.
Te k. PEUGEOT 305 GL
bwj. '81. Tel. 045-213397.
Te k. PEUGEOT 505 break
GLD bwj.'B3. Prijs ’ 7.000,-.
Ambachtstr. 16, Heerlen.
PEUGEOT 305 SR, bwj.'7B,
LPG, i.g.st., kleine rep. teg.
el. red. bod. Treebeekplein
67, Brunssum, 045-225343.

Pontiac
Te koop PONTIAC Fiero,
rood, '85. Tel. 04743-1574.

Porsche
Te k. zeer mooie PORSCHE
944 bwj. '84. access. Pr.

’ 40.000,-. de Ruyterweg
40, Geleen.

Renault
5 GT TURBO, bwj. sept. '88,
kl. zwart, comf. pakk.,
13.000 km, i.nw.st., vr.pr.

’ 26.500,-, tel. 02943-3084.
RENAULT R4GTL '81, kl.
rood, APK oct. 89 ’ 1.800,-.
Tel. 045-319452.
Renault 5 TL 1986. REnault
11 GTL 1986. Renault 11
GTX 1.8 1984. Autobderijf
KLIJN, de Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Te koop RENAULT 21 GTS,
bwj. '87, 1e eig., met volle-
dige garantie, 40.000 km.,

’ 24.950,-. Automobielbe-
drijf Primair, Industriestr. 25,
(achter handelscentrum
Bergerweg) Sittard. Tel.
04490-14364.
RENAULT 5 met Alp.velgen,
bwj. '78, APK tot 2-'9O,
’750,-. Tel. 045-215783.
RENAULT 5 GTL '79, APK
23-3-'9O ’650,-. Haesen-
straat 34, Schaesberg.
RENAULT 4 GTL, bwj. 83,
kl. rood, 045-215777.
RENAULT 25 V 6 dcc. '84
LPG, kl. met.grijs i.perf.st.
’13.750,-. 04492-3234.

Rover
Te koop aangeboden
RANGE-ROVER. 1 x 2-drs.
Benz en LPG 1983; 1 x 4-
drs. Vogue autom. 1983. 1 x
4-drs Vogue Injection 1987.
"De Uiver" BV 04492-1931.
Te k. freight ROVER bestel-
bus diesel 1984, met ver-
hoogd dak, nieuw gespoten
90.000 km, prijs ’5.000,-
-excl. BTW. Te bevr. 04490-
-38444.

Saab
Saab 90 metallic lak 1e ei-
genaar 1985. Autobedrijf
KLIJN, de Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Uit België SAAB 9000 i, mo-
del '89, 5 mnd. oud, 12.000
km., donkerblauw, fabrieks
garantie, 20% onder nieuw-
prijs. Tel. 09-32.11323279.
SAAB 900 GLS '82, kl. wit s-
drs. i.st.v.nw. ’ 6.750,-.
045-451959.

Seat
Seat MARBELLA L, nw.
mod. '88, kl. wit, 29.000 km.,
1e eig., schadevrij, verk.
splinternw. ’8.900,-. 045-
-423265, na 17.00 uur.

Skoda
Te koop SKODA type 120 L,
bwj. '84 met radio, 57.000
km, i.z.g.st, ’2.600,-. Tel.
04450-3470.
Nieuwe SKODA voor
’4.750,-. Let op! Skoda
1050 S, 4-drs. van 82-jarige
vrouw, bwj. '85, aantoon-
baar org. 9.500 km, 1e eig.,
in abs. nw.st.. Nw.pr.

’ 11.000,- nu voor ’ 4.750,-
Tel. 04956-3037.
Door de succesvolle SKO-
DAVERKOOP kunnen wij
voordelig aanbieden: Honda
Civic automaat 1982
’6.500,-; Honda Civic '80
’3.850,-; Honda 120 '86

’ 6.250,-. Garage Central
Geleen, Rijksweg C 97.

Subaru
Te k. SUBARU 1800 GLF,
hardtop (luxe uitvoering)
bwj. '82, zeer mooie auto!
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-254033,
Keizerstraat 4 Brunssum.

Suzuki
Te k. SUZUKI busje grijs-
met. grijs kenteken, bwj. '81,
APK 24-4-90. 045-256954.
Te k. SUZUKI pers. minibus,
bwj. '84, i.pr.st. vr.pr.
’8.500,-. 04498-52251.
Suzuki Super-Carry BE-
STELBUSJE met ramen,
voor dubbel gebruik, bwj.
'88, 6.700 km, kleur wit, s-
versn., ’ 6.800,-. Tel.
04752-1515, na 18.00 uur.
Weg. omst. SUZUKI Samu-
rai-jeep, grijskent., eind '88,

’ 3.500,- onder nw. prijs.
Tel. 04451-1831.
Aangeb. weg. reorganisatie
SUZUKI SJ 413 JX, bwj. juni
'87, long body zomer en
winterdak, treinbanden, di-
grtaalklok buil bar, verstra-
lers, chroom 2 planken
23.000km, pr. n.0.t.k., zw.wit
Tel. 045-218710 of 728130.

Talbot
:

Zeldzame MATRA Sports
; Targa N 530 A, bwj.'72,
1nieuwe motor. APK etc.
■ Prachtig verz. object. Prijs. ’ 16.500,-. Tel. 04752-3111
I —

Toyota
Toyota COROLLA 1.3, bwj.- '83, APK 4-'9O, splinternw
’5.500,-. 04406-16542.- Toyota COROLLA DX cou-

-1 pc bwj.'B2, i.z.g.st. APK gek.

’ 3.950,-. 043-470624.
1Toyota COROLLA 1.3 HB 3-- drs. wit 1985 sportvelgen■ sportief uitgeb. t.e.a.b. Kerk-
■ weg 50, Puth. 04493-3231.- Toyota TERCEL, bwj. '79, i.- z.g.st., APK mrt. '90,. ’ 2.550,-. Tel. 045-271851.
: Speciale 16-klepper Toyota

" COROLLA GT Coupé Twin-
cam m. '82, APK 5-'9O, vr., pr. ’4.950,-. 045-319328.

" Te k. Toyota CARINA d.L.
1 bwj. '78, LPG, APK tot 2-'9O,
.vr.pr. ’1.500,-. Ridderweg■ 22, Heerlen.
TOYOTA 1000 Combi Sta-
tioncar, met trekh., APK 6-

-1 '90, pr. ’750,-. 045-225171
: Te k. Toyota STARLET bwj.

'80 vr.pr. ’3.250,-. Tel.. 045-227750.
;Te k. Toyota COROLLA

" sportwagen, bwj. '79, i.z.g.st
I 1600 GSR.APK tot 4-'9O, vr.. pr.f 1.950,-,04490-27521.

" Te k. Toyota COROLLA,
blauw '78, 55.000 km., APK

" 3-'9O, vr.pr. ’1.250,-,
| 04490-53369.
! Toyota CARINA diesel 7-'B3

97.000 km. i.z.g.st. APK
4-'9O. Nattenhoverkoestr. 2
Urmond. N'hoven.
Toyota COROLLA coupé

f DX, bwj. 18-1-'BO, i.z.g.st.
Vr.pr. ’.3.250,- 045-352647
f

Triumph
-Te k. TRUIMPH Spitfire

" 1500 TC, bwj. '75, mcl.
hardtop, i.z.g.st., restauratie■ '88, revisie '89. Tax. rapport
en rek. ter inzage, pr.

' ’ 10.750,-. Tel. 045-211730
Te k. TRIUMPH tr 6, bwj.
'73, gerestaureerd. Inl. 045-

-" 422228.

' TRIUMPH Spitefire 1500 TC

' bwj. '77, APK tot 22-4-90.: Tel. 045-441872.

Volkswagen
Te koop

VW JETTA
1300 cc, bwj. '86, km. st.
26.000, vele extra's, vr.pr.; ’16.750,-. 045-219842.
Te k. GOLF 1300 CC, 5-drs.
bruinmetal., vele extra's,

i 53.000 km, pracht auto, type
'87, met katalysator, bwj.■ okt. '86, pr. ’15.900,-. Tel.: 04759-3139.
Te k. VW GOLF diesel, i.g.. st., bwj. '80, vr.pr. n.o.t.k.- Tel. 04451-2173.

■ Witte GOLF 1100 t'Bo, 5
1 drs., APK 05-'9O, rad./cass.

" i.g.st. ’ 2.250,- 043-470624

' VW GOLF 1800 GTI 51.000- km, grijs, '84. Tel. 04743-
-" 1574.- VW Golf C 1,6 aut. '83 kl.
bruin 5-drs. als nw.

f ’7.000,-. 045-222910.
VW GOLF D, bwj.'7B, div.
ace, i.z.g.st. Tel. 045-
-750542.

1GOLF C 1.6 benzine bwj.

' '82, blauwmet., i.z.g.st., pr.
n.o.t.k. Tel. 045-464618.

; Tek. VWGOLF C 1.6, 5-drs
trekh., onderh. boekje aanw.
i.z.g.st. Tel. 04490-22693.

: VW JETTA 1600 CL, 4-drs.,
bwj. '84, zilvermet., i.z.g.st.,. 34.000 km., schade vrij, vr.
pr. ’ 15.250,-. Tel. 045-
-319896.
Te k. VW JETTA 1600 cc, 4
drs., bwj.'B3, km. 75.500 z.g.. a.n. Tel. 04405-2772.
VW POLO, bwj. '77, APK, i.
z.g.st., ’ 1.350,-. 045--;720951.

ITe koop VW SCIROCCO, i.
g.st., veel ace, vr.pr.
’3.500,-. Te bevr. Klein

'. Graverstr. 96, Kerkrade-, West.
i Te k. GOLF GLS bwj. '79

" APK tot 3-2-90 Tel. 045--, 270820.

Tek. VW KEVER 1970, wit,
geen roest, veel nieuw. Tel.
04490-72449.
Te k. VW KEVER, bwj. '82, ,
van part., zeer mooi, pr.
n.o.t.k. Tel. 045-253935. ■
Te koop gevraagd VW JET- |
TA diesel, bwj. '87/'BB. Tel.
045-318110.
VW POLO de Luxe MBo,
zeer mooi met APK

’ 2.750,-. Tel. 045-454087.
VW GOLF 1600 CL wit '87.
May Crutzen. 045-752121.
Te koop VW LT 3500 diesel
Opel-chassis, als nieuw,
'80. Tel. 04743-1574.
Te k. VW GOLF GLI cabrio-
let (amerik. uitv.) '81. Mer-
cedes 190, diesel '84, Opel
Senator 3.0 E '81, Ford
Siërra 2.0 L 5-drs. LPG '84.
Ford Escort stationcar '81.
Opel Kadett 12 S stationcar
'81. Mazda 323 autom. '79.
Prachtige Talbot Samba ca-
briolet i.nw.st. '84. Bern-
hardstr.l2, Munstergeleen.
Te k. GOLF MX 1100, bwj.
'79, vr.pr. ’2.750,-. Tel.
045-317708.
Te k. zeer mooie witte VW
SCIROCCO TS veel ace.
o.a. zender uitgeb. ATS-
velg. sport. uitl. APK '90, vr.
pr. ’ 2.350,-. Erensteinerstr.
5, Kerkrade.
Te k. VW PORSCHE 914-6,
bwj. '73. Opt. 916 restaur.
m. vele extra's pr.n.o.t.k.
29.000DM 0949-2406-3576
Of 0949-2406-4977.
Te koop GOLF diesel, bwj.
'80, APK 5-'9O, nw. motor,
perfecte staat. Grotestraat
93, Meers-Stem.z__________z_z_zz__z_z__________________z_z__z____________~____z

Volvo
Terugname van financ.bank
DAF 1100 m. meubelbak en
hydraulische laadklep. Bwj.
'81, ’13750,- mcl. BTW.
Emly H.0., tel. 04490-
-23738 of 04498-54510.
Te koop VOLVO 340 DL 1.7
ltr., 3-drs., bwj. '88, pr.

’ 18.800,-, kl. wit. Tel. 045-
-422901.
Te k. VOLVO 244 GLD6, m.
'82, trekh., stuurbekr., i.z.g.
st. Tel. 04750-11564.
Te koop VOLVO 340 GL[
1.7, bwj. '87, 5-drs., wit. Tel.
045-323731.
VOLVO 343 GL automatic,
zilvermet., i.z.g.st., APK
24-4-'9O, ’ 1.650,-. Tel.
045-323178. j
VOLVO 244 GL 6 diesel,■bwj. '80, vr.pr. ’ 4.750,-. Inr.
kleine auto mog. Tel. 045-
-415528.
Volvo 740 Turbo 1987. Vol-
vo 360 GL 2.0 injectie Se-
dan 1988. Volvo 340 DL
special Sedan 1987. Volvo
340 DL Sedan 1.7 1986.
Volvo 340 DL automaat
1986. Volvo 340 DL 1986.
Volvo 360 GLS Sedan 1985.
Volvo 340 DL diesel Sedan ■1985. Volvo 340 DL 1984.
Volvo 340 DL 1983. Auto-
bedrijf KLIJN, de Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
VOLVO 340 DL, bwj. apr.
'88 - nieuw - slechts 3.700
km, pr. ’17.995,-, van vol-
vomedewerker. Tel. 04490-
-54641.
Tek. VOLVO 740 GL diesel,
bwj. '85, km.st. 142.000,
weg. aanschaf auto van
part. J.v. Goyenstr. 10,
Kerkrade. Tel. 045-454666.
Te k. VOLVO 340 GL 1.7
LPG, bwj. '86, 4-drs, wit.
Tel. 04490-43266.
VOLVO 360 GL sedan '86
m. of z. gasinst. slechts

’ 15.500,-04490-12138.
Te koop VOLVO 343 autom.
bwj. '77, APK, met nw. start-
motor en koppelingsplaat
Ringstr. 18, Hoensbroek. "Tel. 045-230040. I
Te k. VOLVO 360 GLT in- i
jection, bwj. 26-4-'BB, kl. I
rood i.st.v.nw. Gerardsstr.6,
Landgraaf, 045-318731.
Te k. VOLVO 244 GL mod.
'80 i.z.g.st. 045-215651.
VOLVO 760 GLE aut. '82 kl.
met.rood, airco i.z.g.st.

’ 13.500,-. 04492-3234.
VOLVO 345 GL'Bl, 1e eig.,
kl. koper, i.z.g.st. ’4.250,-.
04492-3234.
VOLVO 245 Turbo Combi
'85, 1e eig. kl. grijs, a.nw.

’ 23.500,-. 04492-3234.

Diversen

Te koop
Mitsubishi Galant 23 turbo diesel, bruinmet., 4-drs bwj. '81

Opel Kadett 1.2 N beige bwj. '80 3-drs
Mazda 323 1.3 beige bwj. '80 3-drs

Toyota Carina de Luxe blauw bwj. '80 2-drs
VW Golf MX metalic groen bwj. 79 3-drs

Innocenti wit bwj. '81
BMW 520 bruin metallic schuif/kanteld. bwj. '80

Fiat 128 LPG wit bwj. 79 4-drs
Mazda E 1600 dubbel lucht, gr. kent., bwj. '81

APK, inruil en financiering mogelijk.

Autocentrum H. Lardinois
Dorpstraat 49, Eckelrade. Tel. 04408-2368.

Autobedrijf Frans Verhauten
25 streng geselekteerde Occassions

Burg. Franssenstr. 2A, Kerkrade. Tel. 045-423288.

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87, Uno 45-55 '83 t/m '88, Uno
Diesel '84, '87, Ritmo '84 t/m '86, Regata 85S '86,
Golf 5-drs., Synchro 4-wd '86, Fiat Ritmo 105 TC '82; 127
1050 '85, '86, Fiat 131 CL 4-drs; Regata 70, m. gas '86;
Daihatsu 850 minibus pers. '85; Opel Ascona 1600 S,
5-drs., Hatchback '81; Opel Corsa TR '84; Opel Kadett
1200 '82, R9GTL '85; Renault 11 TXE '85; Renault R5TL
'81, Skoda 120 LS '86; Skoda 120 L '87; Toyota Corolla
'80; Volvo 345 DLS '82; Lancia Prismo 1600 '86.

Diverse goedkope inruilers in voorraad.
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

* streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garantie
" 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's

van max. 4 jaar. * 14 Dagen omruilgarantie.

n/lGebruikteWagens
u/JPlusSysteem

OBOVAfi GARANTIE

JU*. j

[________Z_7__L
Door verkoop van diverse merken nieuwe auto's voor

U ingeruild pim. 40 TOP OCCASIONS van A tot Z
Top-Occasions

Peugeot 205speciale soliel uitv 1988 ’ 16.500,-
Peugeot 205speciale junior uitv 1987 f 14.950,-
Suzuki Alto GL wis/was inst. metalic 1987 ’ 11.450,-
Daihatsu CharadeTS metalic diesel uitv. . 1987 ’ 14.750,-
Ford Fiesta 1.1 L, whity uitv. 24.000km... 1986 ’ 12.950,-
Renault 5 GTL, brontzit met. 40.000 km .. 1985 ’ 11.500,-

--Mercede-
s300D, autom., niveau reg. etc 1988
Mercedes 260SE autom., silvermet
40.000km. ABS 1988
Mercedes 190D, antr. met ww, cv., alu velg 1988
Mercedes 300D, ABS autom., leer, airco etc 1987
Mercedes 300E, groenmet. ABS, leer, autom 1986
Mercedes 300E, schuifdak, ww., cv., antr. met 1986
Mercedes 190D, 2.5 Ltr
automaat, antr. met. schuifdak 1986
Mercedes 230E nw. mod. alu velg. Ww cv. etc 1985
Mercedes 200D, oud model, schuifd. alu velg 1985
Mercedes 230 CE, coupe model, silver met 1983
Auto A-Z BV Heerlenseweg 200 Landgraaf tel 045-728484
Geopend van 9 tot 17 uur. Zondag kijkdag ook geopend.

2?ir^i7-^_^ f■4y^mmm J_____kl_fe^Siu
i

Audi 80 GT 1986
Audi coupé Quatro 1986Citroen BK RE i 1988
Fiat Panda 1982
Ford Sierra 2LGL 1986
Fiat Uno 1985
Ford Fiësta CL 1987
Ford Escort 1300GL 1987
Hyundai Steller 1600SL 1988
Opel Corsa 12 S, zwart 1988
Skoda 130LS 1987
Opel Kadett 1300 LS 1988
Opel Kadett LS 1986
Peugeot 205Accent 1987
Peugeot 309Allure 1987VW Polo coupéAvance 1987
Volvo36oGLE .'. 1986
Peugeot 305Break 1985
VW Polo Oxford 1985
VW Polo Shopper 1987
VWGoIfC 1300 1985
Seat Fura 1986
Volvo36oGL 1986
VW Golf C diesel 1986/1987
VW Jetta 13004-drs 1986
BMW3IBi 1987
BMW 316 1981
Alfa Guillietta 1984

pim. 100 inruilauto's van diverse merken en uitvoeringen

_______Pldi wt

Geopend ma. t/m vr. van 09.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Donderdag koopavond tot 21.00 uur.

Autoradiatoren
Reparatie en nieuwe autoradiatoren.

Ook reparatie van bezinetanks.
Halen en brengen gratis.

P.M. Luck
Kleingraverstraat 38, Kerkrade-West.

Tel. 045-412046.

Karcher 570
Hogedrukreiniger, 80 Bar druk, met echte garantie

’ 795,- inclusief BTW
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

|<^gP_v
In de Cramer 31, Heerlen

Tel. 045-716951
H. Ford Transin dieselbestel 1982
H. Fiat Fiorino diesel, 1e eig., blauw 1985
G. Merc. 207D, bestel, 282x168x155cm 1985/1986
M. Mercc2o7D bestel 330x168x155 60.000 km 1985
H. Merc. 407 v.v. 4 mtr. nieuwe open laadb 1988
H. Fiat Ducato bestel 1986
M. Merc. 407Dbestel 400x168x183 cm 1986
H. Merc. 307Dv.v. 400 cm, meubelbak, ..'
stuurbekrachtiging 1985
H. Ford Transit bestel type'Bo dubb. lucht 1985
G. Merc. 309D,.nw. open 330 cm laadb 1984
H. Iveco 130 MB open huif, goedlopend 1979
H. VW Transporter benz. en diesel 1984 1986/1987
H. ScaniaLTl 42 6x4 trekker 1978

Personen/taxibus
H. Merc. 207Dverl. en verh. taxidemo nieuw
H. Nissan Bluebird Stationcar 1980
H. VW Taxibus, watergekoeld, 2 stuks, LPG 1983/1984

Terreinwagens 4x4
H.Range Rover, 2-drs., 75.000km 1980
H. Unimog met 3-zijdige 6 tons aanhangwagen 1979

Truckercentrum Smeets
M.B. Zuid-Limburg BV

Heerlen: Wijngaardsweg 55, 045-224800.
Geleen: Rijksweg-Noord 125, 04490-46333.
Maastricht: Akersteenweg 10, 043-613200.

Een must voor occasion-liefhebbers

Waanzinnige Winst
Weekend-show!

van 3 mei t/m 8 mei bij
Autobedrijf Loek Schaepkens

2500km GRATIS brandstof op alle auto's boven ’ 3.000,-
Alleen van 3 mei t/m 8 mei.

75 auto's op voorraad in de prijsklasse van

’ 1.000,-tot ’ 15.000,-

Hemelvaartdag 4 mei en
zondag 7 mei

Kijkdag

Unieke kentekenshow
Autodealers Haefland Brunssum

Donderdag 4 Mei van 10.00 tot 18.00 uur.
Vrijdag 5 Mei van 10.00 tot 20.00 uur.

Zaterdag 6 Mei van 10.00 tot 18.00 uur.
Zondag 7 Mei (kijkdag) van 10.00 tot 17.00 uur.

Autobedrijf G. Simons
biedt te koop aan, eerste kras inruil auto's, V.V.N, gekei

met BOVAG-garantiebewijs.
Opel Veetra 1.6 i 4-drs. blauwmetaal demo 19
Opel Kadett 1.3 N Club, 3-drs. staalgrijs 19
OpelKadett 1.3NLS3-drs. zilver 19»(
Opel Kadett 1.2SLS 4-drs. sedan wit I9n
Opel Kadett 1.3 SLS 3-drs. wit 19
Opel Kadett 1.3 SLS 5-drs. zilver 19
OpelKadett 1.2S 3-drs.groenmetaal 19r
Opel Kadett 1.2 S 3-drs. goudmetaal 19 s
Opel Kadett 1.2 S 3-drs. groenmetaal 19f
Opel Corsa 1.3N 3-drs. Club zilver 19.
Opel Corsa 1.2S 3-drs. rood 19 >
Opel Corsa 1.2S 2-drs. TR groen 19,
Opel Corsa 1.2S Luxe 2-drs. TR groenmetaal 19,
Opel Ascona 1.6 S goudmetaal 19,
Opel Ascona 1.6 S Touring groen 19'
Ford Fiesta 1.1 Finesse roodmetaal 19;
Ford Escort 1.6 i 3-drs. staalgrijs 19 ■Ford Sierra 1.6L 5-drs. blauwmetaal 19J1
VW Golf 1.3C 3-drs. wit 19fVWGolf 1.3CL 3-drs. rood 1S(
Citroen Visa 11 RE zilver 19T

Openingstijden: vrijdag 5 mei 9.00 tot 21.00 uur,
zaterdag 6 mei 9.00 tot 17.00 uur. *

Mazda \
Driessen BeeM

Maastrichterlaan 22-26 Beek. Tel. 04490-71920. V
Mazda626coupé 1600LX 1984 1986/19_
Mazda626 coupé 2.0 ltr. GLX 1983 1986.19.
Mazda 626 HB 2 ltr. GLX 1984 ia
Mazda 626 HB 1600 LXV 1983 .
Mazda 626 SedanLX 1600automaat 1987 |(
Mazda 626 Sedan 1600LX 1986 I
Mazda 323 Sedan 1300 ' 1986/194
Mazda 323 Sedan 1300 1981 1982/19«(
Mazda 323 stationwagen 1500 1979 ir
Mazda 323 HB 1300LX 1986 19JJIMazda 323 HB 1300 1981/19V
Mazda 323 HB 1500 GLX 1987 U
Opel Kadett Sedan 1981/19*
Honda Accord Airoteck 1986 J!Ford Escort 1300 1983/194.
Toyota Starlet 1300 1985 II
NissanBluebird GL automaatLPG 1984 i
Audi 80 1800 cc 1985 I

Bovag Mazda Garantie.
ANWB keuring toegestaan en APK keuring. K
Diverse inruilers va. ’ 2.000,- tot ’ 8.000,-. J

Caravan-
trekkers

Opel Omega '88;
Opel Rekord '83, '85, '86;
Opel Ascona '85, '86, '87;

Ford Sierra '86, '87

m~
IOP-P.

Ford Escort
1.4 CL'B7

Opel Manta
GTS 2.0 ltr. '83

Citroen BK
1.6 TRI '88.

P. M. Interauto,
Napoleonsweg 105, Haelen.

Tel. 04759-1028.
Te koop FORD siërra 20 CL
combi, 5-drs., div. extra's,
model '88, ’ 18.000,-; Mer-
cedes 280 CE zelz. mooi

’ 17.000,-; Ford Escort 14
CL uitgeb. '86 ’16.000,-;
Saab 900 GLI '82 gason-
derb. ’ 7.000,-; Honda Civic
automatic '82 ’ 5.000,-;
Honda Civic 5-versn. '81
’3.500,-; Audi 80 GL, LPG,
'80 ’ 2.250,-; Fiat Panda '81
’2.250,-. Div. goedkope in-
ruilers. Hommert 24, Vaes-
rade-kruispunt-Schinnen.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
KNUTSELKOOPJES! Mini
1000 1976 ’1.250,-; Opel

Kadett LPG 1978 ’2.900,-;
Lada 2105 1983 ’ 1.900,-;
Fiat Ritmo 65L 1982
’2.900,-; Renault 4 GTL
1979 ’500,-; Renault 4
GTL 1980 ’950,-; Renault
4 GTL 1983 ’2.100,-; Ci-
troen GSA 1982 ’2.900,-.
Fiat Sitty Car, Pres. Kenne-
dysingel 8-12, Sittard. Tel.
04490-17544.
Opel KADETT E bwj. 87;
Daihatsu Minivan 55 wide,
bwj. '83 Peugeot 305 '81; In-
nocenti 90 L '80; Alfa Sud
1300 S 79; Honda Civic aut.
79; VW Golf 1100 77; Auto
Bianchi a 112 E 77, Kissel
42, Heerlen.
1000% Zijn onze auto's en
100% is genoeg !!! Audi 90
Quattro 155 pk '85. Audi 100
CC 118 pk '85. Audi 80 C4
drs. '85. Citroen Axel 11 '86.
Ford Escort 1300 Laser '86.
Ford Escort 1.1 Bravo '86.
Ford Escort 1300 '81. Ford
Fiesta 1000 '83. Honda Ci-
vic 1.3 Luxe '84. Lada 2107
1.5 GL '85. Lada 2104 1.5
Combi 5 speed '87. LLada
2105 GL '85. Mazda 323
Estate '86. Mitsubishi Colt
1200 GL '86. Nissan Micra
SDX '86. Opel Kadett HB
1.3 N zeer speciale uitv. '88.
Opel Kadett HB 1.3 LS '87.
Opel Kadett HB 12 S Flash
'83. Opel Kadett HB 1.2 LS
'82. Opel Kadett 13 S 5 drs.
met gas '81. Opel Manta HB
19 N '81. Opel Commodore
2.5 S aut. '81. Opel Manta
19 S Berlinetta 79. Peugeot
205 Junior '86, '87. Peugeot
205KT '86. Peugeot 205 XE
'86. Renault 9 TC '83. Re-
nault 5 TL Le Car '84. Saab
900 Turbo 5 '80. Seat Fura
Playa L '85. Seat Ibiza 1.2
GL K6'B7. Seat Ronda 1.5
GLX '85. SeatRonda 1.2 GL
'85. Toyota Supra Targa 3.0

I '86. Toyota Carina 11 1.6
DX met gas '85. Toyota Co-
rolla Liftback DX '82. Volvo
340DL 3 drs. '84. Volvo 345
Winner 5 drs. '83. Volvo 345
GLS 5 drs. '81. VW Golf
1100 79. Bovaggarantie of
eigen garantie 6, 12 mnd.
Financiering tot 100 %. Wij
zijn ook uw adres voor alge-
heel auto-onderhoud. Don-
derdag koopavond. Auto en
APK Centrum KEULARTZ
BV, Locht 42 83, Kerkrade.
Tel. 045-419905.

Opel Van I
bouwjaar '85

VW Transportef'
gesloten/pick-up (

Mitsubishi L 30t
'84 en '86 \

P. M. Interauto, I'
Napoleonsweg 105, Hael*

Tel. 04759-1028. *
Daihatsu dealeij
Ton Quadfliegl

ANWB l
gekeurde auto'^

Audi 80 diesel rood 88fAudi 80 beige '88 it
Siërra 2.0 CL sedan '88fl,
Siërra 2.0 CL station '88.

Daihatsu Rocky turbo '8,(
Daihatsu Rocky wagon '8t

Nissan Patrol diesel 89n
Suzuki U 80 V jeep '81[

Honda Prelude 2.0 16V'*I
Escort 1.6 CL bravo '87il
Escort 1.3 L 5-drs '85
Escort 1.3 laser '85 "!

Escort 1.6 L 5-drs '83 [
Escort 1.3 L 5-drs '82 K

Orion 1.6 GL '84 6
Siërra 1.6 laser '84 [

Scorpio 2.0iGhia '86 fOpel Kadett 12S '86
Opel Kadett 13S LPG '8fOpel Corsa 1.0 S 3-drs '8fOpel Kadett 1.6 SR 83'

Opel Kadett 1.2 S '84 ,
Opel Kadett 1.6 diesel w

Opel Rekord 2.0Sautom. '%
Honda Civic Shuttle 84 *Honda Prelude EX '83 .■

Honda Civic 1.5 sport 'ÖT
Honda Civic 13S '85 'VW Golf 1.6C'86 h

VW Golf GTI '79 ï
VW Golf diesel beige '8?

VW Golf dieselantrac./gr.'flj
Audi 100 CC 5 cyl '83 ?

Daihatsu Charade diesel '&
Subaru 1.3 L sedan '86 j
Subaru mini jumbo '87
Subaru mini bestel '85 ,>

Suzuki Alto GL 5-drs B>v
Citroen BK sport 85 <Mercedes 300TD station '%

Lada 2105 '83
Renault 9 TL '83 i

Mitsubishi Saporro GL '8J?Nissan Stanza 1.8 GL '8C
Honda Quintet autom. '8V

Inruilers vanaf ’ 500,- tj:
’2.000,-. Ford Taunus ¥
'81,79,77; Renault 14 J'80; 4 GTL 79; Honda C'%78; Toyota coupe 79, CC
troën GSA stationcar 'flj!
Mini 78; Ascona 79; FiëSj!
78. Inruil en financier»,
mogelijk. BOVAG-garanti^
Auto Quadvlieg, ReeW^T112, Industrieterrein Abdij
senbosch, Landgraaf. T^045-321810. J^

Veneken f
voor

Autoverhuur t
van .

Personenwagens 11
Bestelwagens (tot 16 m3'B

Kleinbussen .
Veneken
Verhuur j.

Heesbergstr. 60, Heerlen»■ Tel. 045-412641. i
Ford ESCORT 1100 Cl;
1986; Fiat Regatta 8S
1986; Peugeot 305 <A
Break 1985; Opel Kadett L
LS 13 1985; Volvo 360 Gl.
1984; Ford Mercury Statio[.
car 1981. Tel. 045-4139%
740935. M
Mitsubishi Colt '80 ’ 250ölBMW 320-6 78 ’ 3OOop'le
BMW 316 76 ’ 175flp"l|
AMX sport '80 /575(.c
Opel Record '80 ’ 3250}rVolvo 240 78 ’ 1500,-; f%
131 '81 ’2250,-; Opel Kfedett 1.6 D '83 ’ 7750,-; Or%
Record 2.3 D '84 ’ 875ÖJ;
Mitsubishi Galant Combi '$);
’8750,-; Volvo 343 'jk

’ 900,-; Volvo 264 GLE %
f 5000,-; Datsun Cherry '%
’3500,-. Oirsbekerweg A\Oirsbeek. 04492-3582. J:
Te koop gevraagd alle m4,
ken auto's, ook SLOOP %schade. 045-416239. JL

Voor Piccolo's
zie verder pagina 27 I
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Mercedes

ETC Trading BV.
Wegens organisatie omgev. Limburg kunnen wij op korte
termijnen de nieuwste mercedessen in alle types binnen

pim 6a. 7 weken leveren. Tevens ook :
Ford ESCORTS, AUDI'S, OPELS en VW.

Tevens 2e keus van auto's die minimaal 2 é 3 jroud zijn.
Inruil is hier ook bij mogelijk.

Alles valt onder BOVAG-garantie.
Inf: 045-218710.

Faknr. t.n.v. ETC 04498-56793.
Telex 36493 TCZ/NL

Mitsubishi

Tek. MERCEDES 190 E'B4
blauw met., 10 extra's, pr.n.
o.t.k. Tel. 045-319250.
Te k. MERC. 280S, autom.,
div. opties, bwj. 78, uitzon-
derlijk mooi, tel. 04492-3824
MERCEDES 200 TD, G-
kent., bwj. '86, elec. schuif/
kanteldak, 5-bak, metallic.
Tel. 045-720654.
Te k. MERCEDES 280 E
bwj. 79. APK, Anselderlaan
88, Eygelshoven.
Te koop MERCEDES 190D,
bwj. '85, kl. wit, i.st.v.nw., al-
le extra's. Na 18.00 uur tel.
045-259506.
MERCEDES 190 bwj. '86,
heel veel opties, weg. omst.
hed. Fin, mog. 045-316321.

MERCEDES Jeep 280 GE
verlengd, geel kent., bwj.
'84, 1e eig., wagen verkeert
i.nw.st., veel extra's. Wal-
cundusstr. 13 (Op de Vos),
Brunssum.
DEMONSTRATIEAUTO'S
560 SEC dcc. '87, 500 SL'
87, 190 E 16 kl. '89, 500 SE
'85-'B7, 4 keer 280 S nse,
82-'B3, 300 E '86, 280 E
LPG '84, 300 D '85, 190 E
'86, 200D'83, 280 SLC '80,
250 '81, 230 CE coupé '82-
-'B3, Jan van Cruchten, 045-
-722844.
MERCEDES 190 E autom.,
bwj. '87, km. st. 65.000, nw.
st., ieder onderz. toegest.,
gespr. betal. mog. Tel.
045-457415.

Te koop zuinige Mitsubishi
COLT, eind '80, APK '90, als
nieuw, ’3.450,-. Tel. 045-
-323792.
Mitsubishi COLT GL, bwj.
'80, APK 4-'9O, vr.pr.
’2.950,-. Tel. 045-319328.
Mitsubishi COLT bwj. 79 i.z.
g.st., APK. Dkn. Keulenpln.
3 Schinnen. 04493-2211.
Te koop wegens omst. he-
den Mitsubishi GALANT
Stationwagen 2300 Turbo
Diesel, bwj. '83, APK gek.
Tel. 04750-21686.
Te k. MITSUBISHI Starion
turbo m. lichte schade, Dr.
Poelsstr. 17, Hulsberg.
Te koop Mitsubishi GALANT
bwj. 79, APK tot 3-90,

’ 500,-. Tel. 04498-52695.
Te k. MITSUBISHI Galant
GLX '82, bwj. '82, nw. ban-
den, kopp., sunroof, trekh.,
Burg. Hermansstr. 6 Land-
graaf.

Mitsubishi Pajero 2500 turbo
diesel HR met geel kente-
ken 1987; Mitsubishi Pajero
TD met. grijs, kenteken
1987;Daihatsu Rocky diesel
1985; Mini Metro 1000 E
1982; Austin Maestro 1600
HLS 1984 en 1985; Austin
Maestro 1600 HLS 1984 en
1985; Aestin Maestro 1600
Mayfair XX 1985; Honda Ci-
vic 1500 GL 1986; Fiat Uno
1986; Mini 25 bwj. '85; Ro-
ver 2600 S 1984; Austin Ro-
ver dealer HAVE, Industrie-
straat 31, Sittard, tel. 04490-
-15195. Bovag-bedrijf.
Te koop Mitsubishi GALANT
Turbo diesel, bwj. '81. Tel.
045-255304. Dr. Schaep-
manstr. 12, Brunssum.
Te k. Mitsubishi GALANT
stationcar, sept. 79. Tel.
045-415642.
MITSUBISHI Space-wagon
GLX '85 kl. rood, in nieuwst.
’17.500,-. 04492-3234.

Morris
MINI 850, bwj. '80, 64.000
km, APK '90, kl. rood,

’ 2.750,-. Tel. 045-243730.
Te koop MINI Metro LS, bwj.
'84, pr. ’4.500,-. Voor info
04750-26249 of 10792.

i Te k. Mini 1100 special, ra-
dio, schuifd. ’ 1.650,-. 045-
-425329.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Nissan Datsun
Nissan CHERRY bj. '83, nw.
mod. APK, z. mooi koopje
’5.250,-. 04406-14186.
Datsun CHERRY 1200 GL,
3-drs., Coupe, '82, APK
gek., met stereo, nw. ban-
den, trekhaak, i.z.g.st.,

’ 3.750,-. Tel. 04956-3037.

NISSAN Petrol turbo 3.3, km
st. 43.000, voorzien van alle
extra's, bwj. '87. Tel. 045-
-720654.
Te koop aangeboden NIS-
SAN PATROL. 3.3 diesel
1983, in perfecte staat. "De
Uiver" BV 04492-1931.
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Nieuw

Sylvia, Elly, Yvonne, Gaby.
Cinderella, Oude Rijksweg
Nrd. 56, Susteren, naast
tennishal.

Teleservice
Draai eerst 06-320

en dan
320.01 ... Sex'O'Foon

320.02 ... Xaviera Hollander
320.03 ... Cora & Willem

321.00 ... Lesbifoon
321.01 ... Bizarre Livesex

321.04 ... Orgiefoon
321.06 ... Parenclub Live

321.14... SM Bizar
321.18 ... Sex Classics

328.30 ... Casanova
321.25 ... Vrouw belt vrouw

321.77 ... Horrorsex
322.00 ... Sexlijn Nederland

322.02 ... Sex-adresjes
322.90 ... Escort Gids

323.65 ... Mimi Kok 65 Sex
323.15 ... Fotomodel

323.16 ... Kamermeisje
323.17 ... Lerares

323.18 ... Sportleidster
323.19 ... Stewardess
323.20 ... Verpleegster
321.17 ... Seventeen

321.61 ... Chick
330.63 ... Chick Contact
321.08 ... Man belt Man

321.12 ... Homofoon
330.11 ... Harry's Gay Box
330.22 ... Harry's Gay Line
330.33 ... Gay Box Adam

330.44 ... Gaybox Den Haag
320.04 ... Bananasplit Lijn
320.11 ... Dolf Brouwers

321.02 .. Spaan/Vermeegen
i

Party-Line
06-320.330.10
50 et. p.m. Méér info in de
nieuwste Gouden Gids!

Nieuw Escort
Het adres voor een lief
meisje bij U thuis v.a.

’ 100,-all in.
06521-27896
J.man zoekt ser. echte

Vriend
pim. 18 jr. Huidski. n. be-

langr. Bel 04492-5433 v. 19
tot 23 uur. Geh. verz.

Blonde-Sexy
ster. Nieuw v.a. 10 u. Tel.

045-721759 ook za. en zo.

PEUGEOT scootermodel
'88 mcl. helm en verz., km
4.017, nw.pr. ’3.600,-, vr.
pr. f 2.250,-. Heerlenwg
356, Heerlen. 045-218929.
Te k. VESPA Ciao, sterwie-
len, bwj. '87 m. 2 helmen,
Wolfhagen 12, Schinnen.
Te k. HONDA MT 5, bwj.
'87, in.vw.st., vr.pr.

’ 1.800,-. Tel. 045-452297.
Te k. JONGENSFIETS tot
12 jaar. Op gen Steen 9,
Landgraaf.
Te k. VESPA Ciao bwj. '88,
rood met veel extra's, pim.
500 km. Brommer is nieuw,
Zaunbrecherstr.7, Eygels-
hoven.
Te koop HONDA KR 500 A
1980, vr.pr. ’1.900,-. Tel.
045-254603.
Te koop Vespa CIAO plus
sterwielen, als nieuw,
04490-79713.
Te koop GAZELLE to'erfiets,
5-versn., mt. 60, ’200,-;
Gazelle sportfiets, 10-
-versn., mt. 57, ’250,-. Tel.
045-317327.
Te k. YAMAHA DT 50, nw.
type, bwj. '85, z.g.a.n. km.st.
10.000. 045-750598.
Te koop ZUNDAPP K5O,
zeer mooi, bwj. '84, plus on-
derdelen, vr.pr. ’1.100,-.
Inl. tot 16.00 uur tel. 045-
-424426.
Te koop orig. HONDA MT-
-50, bwj. nov. '87 plus veelace, vr.pr. ’1.600,-. Tel.
045-217935.
Te koop VESPA SI brommer
als nieuw. Lodewijkstraat 7,
Hoensbroek.

Te k. Bromfiets ZUNDAPP
GTS50 bwj. '86, i.z.g.st. Tel.
04493-1969.
Te k. Vespa CIAO, aut. met
helm en verzekering, 9 mnd.
oud, pr. ’ 750,-. Te bevr. A.
Thijmplein 2, Heerlen-Mo-
lenberg
Mooie kollektie nieuwe
BROMFIETSEN, autom. en
versn., vanaf ’1099,-. Fi-
nanc. mogelijk va. ’4O,- p.
mnd. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54, Heerlerhei-
de. TEL. 045-211486.
De allernieuwste HONDA
NSR 50 Schakelbrommer kl.
rood/wit en blauw/wit pr.

’ 5.290,-. Voorradig bij
Rens Janssen, Ganzeweide
54 Heerlen. 045-211486.
Te k. YAMAHA DT, bwj. '86.
Eindstr. 37, Bingelrade.
Te k. YAMAHA RD 50 bwj.
'84, kl. zwart. Tel. 045-
-722671.
Te k. PUCH maxi, blauw,
bwj. '84, weinig km., i.z.g.st.,
tel. 045-258725, na 17.00 u.
Te koop PUCH Maxi. Tel.
04493-3642.
Te k. VESPA (brom) Scoo-
ter Pk 50 S, bwj.'BB. Tel.
045-322421.
Te k. RACE-FIETS 10 ver-
sn. Mereier. 045-416614.
Gebr. dames- heren- kinder
en OMAFIETSEN te k. 045-
-751850.
Te k. YAMAHA DT 50, bwj.
'85. Tel. 045-451124.
Te k. KREIDLER Floret op-
knapper sterw. schijfrem-
men vr.pr. ’300,-. 045-
-325859.

DRINGEND te k. gevr. alle
type auto's, tevens Merce-
des alle type's vanaf bwj.'B3,
tevens Jeeps 045-414372.
Ook 's avonds.
Autohandel De Hommert
biedt te koop aan: Opel Cor-
sa 12 S, hatchback, '84,
’9.750,-; Opel Corsa 1 2
TR, '86, ’ 12.500,-; Grana-
da 2.3 GL, '81, ’4.250,-;
BMW 320 automaat, i.z.g.st.
t. 79, ’ 3.900,-; Honda Civic
'81, ’3.900,-; Lada 2105,
'83, ’2.750,-; Opel Kadett
'80, ’ 3.900,-; Mitsubishi
Saporro t. '82, i.z. g.st.,
’5.500,-; Opel Kadett 4-
drs., automaat, 78,
’2.750,-; Volvo 244 DL,
LPG, t. '81, ’3.500,-; BMW
520, 79, ’4.250,-; Toyota
Tercel t.'Bo, ’2.750,-; To-
yota Corolla 79, ’2.000,-;
Honda Civic 79, ’1.250,-;
Talbot Rancho t. '82,
’3.500,-. BMW 320 t'79
’3.900,-; Seat Ronda 1.2
'83 ’4.450,-; Opel Kadett
caravan '80 ’4.250,-. Div.
goedkope inruilers. Hom-
merterweg 77 A, Hoens-
broek. Tel. 045-227419. Ink.
-verk.-financ.
Te koop MAZDA 323 GT,
'81, vaste pr. ’4.000,-; As-
cona 1.6 S, '85, als nw.,
vaste pr. ’ 14.250,-. Tel.
045-462809.
Te koop Talbot HORIZON,
bwj. '81; Honda Civic, bwj.
78, aut., APK. Tel. 045-
-452008.
STATIONCARS: Kadett 1.3
S, 5-drs. '85; Kadett 1,6 D
5-drs. '86; Kadett 1.3, 3-drs.
'87; Merc. 230 TE, 5-drs.
'81; Mitsub. Galant 5-drs.
'80 ’3.200,-. Inruilers: Fiat
Uno 55 S '84; Ford Escort
1.3 '83 ’8.750,-; Kadett 1.3
5-drs met schuifdak, bwj.
'86. Inr. mog. en garantie.
Autobedrijf Ad van Neer,
Zandweg 160 Heerlen. Tel.
045-416023.
Te koop INRUILAUTO'S m.
APK '90, VW Polo 77
’850,-, Opel Kadett coupé
75, ’1.000,-, Ford Grana-
da 2ltr, 4 cil. 77, ’900,-.
Renault 5 , 79, ’900,-. 3
keer automaat v. a. ’ 900,-.
Fruitwei 6, Schimmert.
FORD Scorpio Ghia 24 i '87
’34.500,-; Scorpio 2.0 GL
'87 ’ 28.500,-; Scorpio 2.0 i
S '86 ’ 25.750,-; Siërra 2.0 i
S '86 ’23.500,-; 3 X Ford
Siërra 1.6, 2.0 '85 v.a.

’ 15.000,-; Opel Ascona 1.6
LS '87 ’ 18.500,-;Opel Cor-
sa 1.3 LS '87 ’14.750,-;
Opel Kadett 1.2 LS '87
’16.750,-; Ford Siërra au-
tom. 1.8 '88 ’25.500,-; Re-
nault 11 1.4 '86 ’14.500,-;
Volvo 340 DL diesel '85

’ 10.500,-; Mitsubishi Ga-
lant 1600 GL '85 ’ 12.500,-;
Mitsubishi Galant 2000 GLS
autom. '86 ’ 18.750,-. Inruil
en financieren, Bovag ga-
rantiebewijs, APK-keurings-
station. Autobedrijf P. van
Dijk & Zn. Hompertsweg 33,
Landgraaf (Schaesberg-
Kakert). Tel. 045-311729.

Ford Escort 1300 Laser s-
drs. '85; Ford Orion 1600
Ghia '86; Mazda 626 GLX
2.0 '86; Ford Scorpio 2.0 CL
'87; Mazda 323 GLX '87;
Fiat 1050 CL '83; Toyota
Corolla 1300 DX '86; Opel
Kadett 1300 LS 5-drs. '85;
Renault 5 TL '83. Garantie,
financ, APK en inruil. Auto-
bedrijf P. VEENSTRA, Rot-
terdamstr. 98, Heerlen. Tel.
045-725806, na 18.00 uur
045-312059.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Mercedes 190 E
autom., div. extra's groen-
met. '86; Opel Manta 2.0
GTE bruinmet. '83; Opel Ka-
dett 1.2 LS groenmet. '85;
Kadett 1.3 5 drs. wit '83; Ka-
dett i.z.g.st. '80; Ford Siërra
1.8 L laser 5-drs. rookzilver-
met. '86; Sierra 2.0 blauw-
met., 5-drs, LPG '85; Escort
XR3 blauwmet. '82; Grana-
da 2.0 L 4-drs., i.z.g.st.,
blauw '80; BMW 316 rood
div. extra's '85; BMW 320 6
cyl., bruinmet. 78; Inr. gar.
financ. mogelijk. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski, Kant-
straat 48 Übach o. Worms-
Landgraaf Tel. 045-326016.

Sloopauto's

Autosloperij
Gebr. Maat

voor al uw onderdelen van
recente auto's. Tevens me-
n verkoop van sloop en
schade-auto's tegen RDW
vrijwaring. Eindstraat 10,
Brunssum. Tel. 045-258921
Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop* en Schade-
auto's. Tel. 045-272216
b.g.g. 272516 ook 's avonds
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Hoogste prijs! Te koop gevr.
loop- en SLOOPAUTO'S.
Tel. 045-420119/229670.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Bij Donny kijken is kopen!
Alle typen bedrijfsauto's,
bussen en bestellers, mini
busjes, open laadbakken.
Gesloten en verhoogde be-
stellers en bussen. Ombou-
wers voor campers, kleine
bestellers. Diverse luxe au-
to's enz. Donny KLASSEN
BV. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
-634915.
Weg. omst. FIAT 127 Van,
bjw. '85, gr. kent., in pr. st.
Tel. 045-426330.

i

Indrijf ruyL BV biedtiSWfa Romeo, Spider 2.0I9(nwst 78; Audi 80 cc
\% sportv. '85, BMW 320lfs v. extra's '87, 320ilijsportv. '83, 316 verl.
IBf-, '86, 316 verl. 15"lSt-86, 316 z.wglas '87,
I9f bak '83,85. Citroen
IJK RE '86, Fiat Panda
I9},°f, Uno 45 '85, Rega-
i9Lö.5, Ford Scorpio 2.0 cl
Sf'erra 1.6C1..7, Siërra
#jpm. '86, Siërra 1.6 la-
9Pp. 86, Taunus L 79,
«escort 1.1. laser '85
S}9- Accord 2.0 EX '86,
9U-3 Luxe '82. MazdaSf-| GLX, 626 2.0 GLX

' .626 2.0 GLX 4-drs,pshi: Colt GL sbak,
'T' QLS, Galant GLX '81~r° autom. '81, Nissan:f V° °X 87, 280 LXG- 80, Opel: Kadett GSifadett GSi '85. Kadetti sedan '87, Kadett 1.6
£'■85, Kadett 1.3SHB

1.3 S sportv. uit-«6, Kadett 1.2 sportv.ascona 1.6 D HB '87,5»? 1.6 S '84. Rekord
Z ?3p Senator 30 E '85£ 1-2 GL 2-drs '86, CorfS 5-drs. '86, Peugeot
j,fL Profil '86, Toyota:

lfif'a,3coupé '83, CorollaSG! 82,83, Starlet 1.3 S
>ar|na 1.8. diesel '83,
ifij-ÖTD'B4, Cressida
dX 85, Celica 2.0 KT LB

DX '80, Volvo:J?*sei Van '86, 340 diesT^fs '85. 340 DL 5-drsJT? autom. sedan '84,
j2u>orn. 5-drs '80, VW:u 5-drs '82, Kever 1302; eigen. 72, Kever 1303
n."0 '77- Autobedr.
JW. Stationsstr. 85,Q04490-71766.
I AUTO'S en Shop biedtJJet degelijke garantie;
[%. Corolla 3-drs. '85;
Itscort 1.3 '85; Ford|fn-stationcar '82; Mitsu-Wo,t GL '84; VW JettajU.PeI Manta 1.8 S '86;
f 1.8 E '83; To-
vLorolla 5-drs. Liftback

340 GL '82; Fiat
1 L '85; Honda AccordT '85; Honda Civic.naa' ’3.900,-; Honda1 J'drs. ’4.900,-; Ford
'??? 8 cyl. ’7.900,-;
K". 9 Diesel, zeer mooi
,ra 'natshu Charade '83;
P°J 305 GL '82; Ford
£ .1 luxe '82; Garan-
r^il, financiering, on-»üd, APK Voor a| uw
u accessoires kunt u te-U!n onze shop. Keuze
luu'2end en 1 artikelen.C^uto's en Shop, Hee-
GS 284, Heerlen. Tel.Ju 4172 (9ro,e weg
PSSgrunssum). _

AUTOPARCK Kerkrade,
Locht 44, Kerkrade. Ruime
keuze uit 40 streng geselec-
teerde occasions: Porsche
924 grijsmetal. div. extra's
perfecte cond. 1979; Opel
Kadett 1.6 S Cabriolet alle
opties nieuw 1987; Audi 80
nieuw model 1.8 S spoiler
metal. enz. 1987; Audi 100
CS 138 PK 2.3 iets aparts
alle extra's roodmetal. 1985;
peugeot 309 Allure 15.000
km 1988; Volvo 480 ES
Sport 7.500 km nieuw 1988
zeer int. prijs; Volvo 360
GLT Injectie 3-drs. 1986 1e
eig. 40.000 km; Volvo 240
823 GL overdrive met LPG
1983; Volvo 740 GL auto-
maat antr.metal. 63.000 km
1985; Volvo 740 GL diesel
zilvergr. 1985; Honda Civic
1500 GL goudmetal. 1985;
BMW 316 Sedan kl. rood
1986; BMW M Styling nw.
model met LPG 1983 1.8;
BMW 315 1600 CC licht-
bruin 1e eig. 1983; Fiat Pan-
da GL College 10.000 km
1988; Fiat Uno Shopping
12.000 km 1988; Seat Ron-
da GLX 1.5 alle extra's
1984; Citroen BK kl. wit 1e
eig. perf. st. 1985; Saab
APC syst. 900 Turbo zilver
1985; VW Golf GTI alle ex-
tra's leder bekl. st.bekr.
schuifdak airco. enz. heel a-
part 1986; VW Golf C kata-
lysator 1987; VW Golf auto-
maat GL 1800 grijs kent.
1987 kl. signaalrood; VW
Jetta CL 4-drs. goudmetal.
1986; VW Golf diesel veel
sportieve ass. 1980; VW
Passat diesel 5-drs. zilver
1984 nw. model; Ford Sierra
Coupe met LPG 1985; Ford
Escort Laser goudkleur
1986; Ford Sierra 2.0 GL
stationcar 1986 veel extra's
1e eig. showroomcond.;
Mercedes 230 Coupe 4-cyl.
in nieuwst. 1979; Mercedes
300 diesel metal. aut. 1e eig.
1980; Mercedes bestelbus
207 diesel 1981; Opel Asco-
na 1800 S met LPG kl. rood
1987; Ascona 1.6 S 4-drs.
goudkl. apart mooi 1984;-
Kadett Limited 1987 aparte
uitv. 5-drs.; Kadett LS met
LPG 1985; Kadett Club 1.3
S zilver 1988; Kadett 1200 N
1986 en 1985; Kadett Sta-
tioncar 1981; Mazda Sta-
tioncar bestel 1982 kl. rood;
Mitsubishi Lancer automatic
i.z.g.st. 1980. Autoparck
Kerkrade, Locht 44, Kerkra-
de. Tel. 045-426424. * 3
mnd. totaal garantie * 12
mnd. garantie mogelijk (au-,
to's van max. 4 jr.) * finan-
ciering tot 100% * repara-
ties - onderhoud - alle keu-
ringen " Taxaties - export -shipments * geopend van
9.00 tot 19.00 uur * Donder-
dags tot 21.00 uur * Zon-
dags kijkdag van 10.00 tot
17.00 uu.

live*sex*box
50 et/min Joel 06

320.325.30
Marcha

Grieks - 06 -
320.325.55

50 et. p.m.

Tieners
GRATIS kalender 1989. 06-

-320.321.10
Viditel pag. 34010, 50 et p/m

live-live-live-live

sex-box
50 et. p/min 06

320.325.06
live-live-live-live

*Rosie* sex-lijn ,
sexblad Rosie presenteert
BEA, ZIE ROSIE. 50 c.p.m.
06-320.330.70
sweet-lips

50 et/min 0 sex

320.320.50
Mindy's

Masturbatielijn
gratis kado

06-320.320.66 (50 ct.p.m.).

De nationale
live lijn. Tel. 013-321395, 7
dagen per week geopend.

Escortservice
04490-23730

ma t/m zat.
van 20.00 tot 5.00 uur.

De meisjes van
Diana

bezoeken U discreet. Zij zijn
't beste en niet te duur, prijs
v.a. ’ 100,- all-in. Bel nu. '045-215113
213142, goede service
verzekerd. Tot ziens.

Ilona's live-box
Luister naar de spannendste
(live opgenomen) gesprek-
ken tussen Ilona en haar
bloedhete bellers. 50 c/m

06-320.330.60
06-06-06-06 :
320.320.05....P0ur toi
320.320.28.... Lesbi

328 320.320.68..5tandje 68
320.322.30....Heat line
320.324.00....Pervers -320.324.01....50ft
320.324.02....P0tten
320.324.03....Live

320.324.05....Live hot
320.325.02....Heet

320.325.03....Macaber
50 et. p.m. Pb 157, Z'voort.

Kandra
en Natasja, tot 3.00 uur, pri-
vé en escort. Tevens meisje

gevr. 045-228975.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Gezellige dames, charmant,
discreet, bezoeken u thuis

045-311895
"06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
Tanja's

Orgasmelijn
Gratis kado

06-320.323.40 (50 et p.m.)
Zoekt u een beetje vertier

Kom dan naar hier!
Rosy en 4 spontane meisjes
verwennen u graag met veej

plezier

Club
Merci I

Rijksweg Zuid 241, Geleen
tel. 04490-45814.

Auto onderdelen en accessoires

uitlaat kapot?
Dan naar snel-service Auto Sport, Schelsberg 175, Heer-len, 045-725507. Dealer van originele Romax-uitlaten enalle topmerken schokbrekers. Ook zaterdags geopendvan10.00- 17.00 uur.

APK-keuringsstation
Te k. IMPERIAL merk King-
bing bestemd voor VW LT, 2
jr. oud. Tel. 045-750598.
Voor al uw AU I O-ONDER-
DELEN moet u zijn bij Stiba-
autosloperij Rapie. Tevens
schade- en gebruikte auto-
mobielen. In- en verkoop.
Locht 70, Kerkrade-West.
Tel. 045-423423. V. grens-
overgang Locht.

Aanhangwagens

Nic Dassen
Kerkrade

045-455088 - 452501
Te koop AANHANGWAGENgeh. gegalv., afm. 2000x
1250. Te bevr. na 17.00 uur
045-241016.
Gesl. AANHANGWAGEN3.0 X 1.45 X 1.3 mtr., dubb.
as, vr. pr. ’ 2.500,-(nw. prijs

’ 5.800,-). Tel. 045-323830.
Te k. AANHANGWAGEN
160x110x30, keukengeiser.
J.v. Maerlantstr. 59, Heerlen

De jarretel Box
Voor fijnproevers die geraffi-
neerd weinig mooier vinden
dan 100% bloot. Met zn 2 of

met een gezellig stel.
06-320.326.27 (50 ct./p.m.)

Orgie Box
niet zo maar een naam. Ty-
pische mensen op dit nr.
Seks tot door het lint en dan
nog apart... (50 ct./p.m.)
06-320.324.40
Nieuwe meisjes aanw. zat.

en
zond. 14-24 uur. Ma t/m vr.

11.00-24.00 uur

Club
2000

Rijksweg Noord 22a
Geleen Tel. 04490-42315.

Cup A, Cup B, Cup C
wij hebben Europa Cup

De meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Geleen
04490-42313.

In de
St. Tropez

daar maak je het mee!!
ledere dag, dus ook op zon-

dag geopend v. 21-5 u.
Putstr. 40, Sittard.

Bel snel, m'n
knoopjes zijn al

los!
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et/min.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Nieuw

Jong stel 21 en 34 jr. zoekt
dito v. mod. vriendschap.

Vrouw of man voor trio ook
welkom. Reacties s.v.p. met

foto. Br.o.nr. B-O L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP,

Heerlen.

Paar
pim. 40 jr. metL.A.T. rel. zkt.

paar of vrouw voor mod.
vriendsch. Br.o.nr. B-0727
L.D., Postbus 3100, 6401

DP, Heerlen.
Ford FIËSTA 1100 L, m.'Bo,
grijs/blauw, motor '86,

’ 3.500,-. Tel. 045-725984.
Te koop TRIUMPH Spitefire
MX 3, bwj. '65, i.z.g.st., voor
liefhebber. Slakkenstr. 81,
Hoensbroek.
Maak kennis met die heerlij-
ke meiden! tippel-box 50cm
06-320.326.66

! Nieuw !
Madonna

06-320.321.66 (50 et p.m.)
Gratis surprise

Live sexgesprekkenü Op de
Sabbelbox

hoor je geen bandjes maar
meisjes!!

06-320.325.69 15 et/18 sec

Nachtvlinders
en wel 12 stuks, bij Madame

Butterfly, Hommer! 24
Vaesrade. Open va. 17. u.

Exclusieve meisjes in
privéclub

Exclusief
Open van 11 t/m 23 uur. Zat.
van 11 t/m 18 uur. Industrie-

str. 13 Kerkrade-W. Nog
plaats voor 'n leuk meisje.
Intern mog. Ruime privé-

parking. 045-423634.

Vera
privé. Tel. 04754-85818.

A.P.K.-
onderdelen

nieuwe onderdelen voor
gebruikte
prijzen
voor oudere
Toyota-
modellen

vanaf bouwjaar 1969.
Toyota

Mengelers b.v.
Oirsbeek 04492-1814

Schaesberg 045-318888
Sittard 04490-21000

In- en verkoop goede gebr
AUTOBANDEN met gar.,
div. alum. velgen. Passart-
weg 39, Hrl. Tel. 045-
-222675.
Te k. TREKHAAK en spoiler
Honda Accord. Tel. 045-
-214618 of 223590.
Te k. IMPERIAAL voor bus
Tel. 045-317062.

(Huis)dieren

Vogels ruim 100 soorten
o.a. Roestnek-zwartkin-zwartkoptymalia's, meesjes,

bulbuls, nachtegalen, bladvogels, dama-schamalijsters,
tjutjurawa's enz. Dierenspeciaalzaak Leblanc, Heisterberg
21, Hoensbroek. Tel. 045-212876. Grote sort. vijvervissen.

De Maastrichtse Hondensportvereniging organiseert op
zondag 7 Mei a.s. een

Clubmatch
met 130 honden van meer dan 50 verschillende rassen.

Manege Valkenburg, Plenkertstr. 88, Valkenburg.
Van 10.00 tot 17.00 uur, entree ’ 3,50 en ’ 2,50.

U bent van harte welkom.

HONDA XR6OOR, bwj.'B9
pim. 500 km. Yamaha
TT6OO, bwj.'BB, zeer mooi.
Salden Racing Center Lim-
bricht. Tel. 04490-15944.
Te koop YAMAHA Enduro
250CC, 2-takt, i.z.g.st. Tel04752-4231. 'Te k. AANHANGER voor 2
motoren, pr. ’ 200,-. Te-
vens RM 125 cross in on-
derdelen. Tel. 045-228532.
Te k. HONDA XL 500 '81,
i.z.g.st. ’ 1.850,-. Tel
04490-45230.
Te koop CROSSMOTOR
Honda 125 CC, bwj. '86, vr.
pr. ’1.900,-. Tel. 045-
-229763, na 15 uur.
Te k. i.g.st. HONDA GL
1100 Interstate met kuip en
koffers, veel chroom. Tel.
04490-41457.
Te koop HONDA 250 Cross,
bwj. '85, i.z.g.st., pr.
’1.850,-. Tel. 04454-1969.
Te k. SUZUKI GS 850 Car-
dan, te bevr. Jupiterstr. 63,
Brunssum/Treebeek,
KAWASAKI GPZ 400, bwj.
'87. Ligtenbergstraat 41,
Hoensbroek.
Te k. HONDA CB 360 bwj.
'77 ’1.150,-. Tel. 045-
-311012.
KAWASAKI 750 CC turbo,
bwj. '84, pr. ’ 7.000,-. Ernst
Casimirstr. 6,.Kakert.

■Cl

»7._. 110° Speciaal
:'I^J.-; Fiësta; Opel Ka--3 ,(

Kever; Mazda, APK
3 .^04499-3398.-'e

h
n AUTOVERHUUR.»neckweg 32-40, Kerk-.LJel. 045-463333.

E. Custers
B_h_9de8_h_9de Lindelaan 23,T^k, tel. 04492-5261
3 'e koop aan; BMW
a4-_r m- stip alle extra's
_hk'": °Pel ascona

1.6 S t.'B3
**?<"■ Fiat Uno 55 S t.3/9.000,-; Ford Fiësta8 __V'B2 / 5.900,-; OpelV° GTE aut. t.'Bo, \.z.1/6.900,-; Opel kadett
_l_S rBO ’4.700,-; ForVJ* 1100 st'Bo ’3.900,-;'%. 340 2.0 t. '85
5|7. . Suzuki SCIOOGX? ;. 2-400,-; BMW 320 66j (LPG t.'Bo ’ 2.900,-;\' '79, ’1.700,-; Ford>JL 2000 RS t. 79%r°.. BMW 520 LPG

9Qa- sportvelg. t.77"g^.-; Alfa Alfetta t. 79
Bn -~: Ford Taunus GLS
j ’ 2.900,-; Opel Re-£L2o S, LPG, t.79

._.*'"■ pord Taunus 2.0
]%h '' '80 ’ 1.900,-; Opel
_. ,c°upé 1,6 Rally, bwj.
4^-900,-; Golf 1600 aut.
„ c'drs t.79 ’ 2.750 ,-;fiesta t. 79 ’ 2.500, -;
%* Civic t. 79 ’1.900,-;
8 .__

s,ationcar t. '84s >o-~: Ford Taunus 1.6
'_t . f 1.400,-; Volvo 345
%' 81 ’3.900,-; Honda'Ca t. '80 aut. ’2.500,-;KJ3O7 1. '80 ’ 1.200,-;
Ti_ t'77 ’900,-; VW
>.9 600 aut. t 78 i.z.g.st..j^.-: Ford Escort 79/*>.-; 2x Honda Civic t

{,4-900,-. Ford Capri t.tit'^eb. ’2.900,-. Opel
I9L 1900 HB t'Bo.^°.-- VW Polo t 78.s>"■ Citroen GS t '81
!lfe7.-. Renault 18 TL!<J '82 ’2.900,-. Opel
t>l?? 1.2 t 79 ’2.600,-.
t GTE bwj. 75 i.z.
4 . 7.000,-. Div. goed-
tA'n/uilers. Alle auto's
'l lrrK. Geop. ma t/m vr.
j "'tot 19.00 uur, zater--I'°' 17.00 uur. Inruil en

if kadett 1.3iGL, 5 bak,
k !1 div. extra's '88; As-
V'lSel '79' Ascona 2.0
Irj Ford Escort 1300 L
i.rs__rr?ritie, mr. fin. mog.
„^öEDRIjf van Mil,. ?|tr 10, Kerkrade. 045-
-'^Tk~~~"lt i^dett 1300 5-drs. '85;
''C,.0-,45 26.000 km '85;
;rrr\ BK 19 GT '85; Ford
.„V6OO LPG '85; Ford
6| '-6 GL met LPG '85;
!ty r^adett diesel '83;; p 316 4-drs., 5-versn.; Ford Scorpio 2 L GLI
k\a"? Escort 1300 '81;

ekord 2 ■*'■ '81: Opel
'kr 1600 LS 4 drs. '82;
'■900 ona 1900 '80
lj.v_:; Suzuki minibus
t'Bo' 75°.-; Opel Rekord 2L^r- Auto's met Bovag-
h 'e. Inruil en financie-
Nh^PK"keunngsstation.
ter,t!dr|i, Stan WEBER,
0__..38. Schaesberg.U45-314175.

Hardsex
Keihard de Lekkerste!
maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*35
rijpe vrouwen

Tante Ria, 40 jaar.
50ct. p.m. bel me 06-

-320*325*45
Bisex vrouwtjes

2 kanjers tegelijk
maar 2 kwartjes p.m. 06-

-320*324*24
De Jachthut

Haanrade-Kerkrade Grens-
str. 23. Gerda, Regina, Karin
Heike, Areane, Godron. Ma-
zo van 20-4 uur 045-
-463943. Tev. meisje gevr.

Escort Marli
Lieve dames komen u

discreet thuis verwennen.

045-451033
Erotel 06

320.320.20
Bianca is er weer!!

320.320.91
Jong!! Stiekem!! Gedurfd!!

50 et p.m.

Te k. KAWASAKI Z650, bwj.
'78, vr.pr. ’3.000,-. Tel.
045-442866, na 12.00 uur.
HONDA XL 600, bwj. eind
'84, i.z.g.st. Tel. 045-
-216228.
Te koop HONDA Shopper
type VF 750 cc. Tel. 04493-
-4559.

(Brom)fietsen
2de Hands BROMFIETSEN
pim. 40 stuks v.a. ’275,-.
Bromfietsspecialist Math.
Salden Limbricht.
Te k. div. VESPA'S t. CIAO,
pr. variërend van ’ 200,- tot

’ 800,-. H.Kruisstr. 65, Gre-
venbicht, 04498-57844.
Te k. Racefiets merk RA-
LEIGH, kl. rood, mt. 54. Tel.
04458-1448.
OPA-OMA fiets, dames-
heren- kinderfietsen, Honda
Civic. Tel. 045-257371.
Te k. Peugeot RACEFIETS
(10 versn.) ’225,-. Heuvel-
straat 32, Meers, Stem. Tel.
04490-31300.
Te koop en te koop gevr.
BROMFIETSEN: Puch Maxi
Vespa en Zundapp. Maas-
str. 3, Heerlen.
Te koop Peugeot RACE-
FIETS (10 versn.) ’225,-
Heuvelstr.32, Meers Stem
tel. 04490-31300.

Alfa SPIDER cabriolet 1600
in nw.st. antr.grijs ’ 14.500,-
Lancia Fulvia 1.3 in zeer
goede staat, 1 jr. APK
’6.500,-, Jaguar bwj. '69,
aparte auto ’7.500,-, Alfa
junior zwart ’ 9.000,-.
04750-22697.
VW Golf Avance diesel 1987
VW Passat 1.8 stationcar
1985. VW Jetta 1.3 1987.
VW Golf 1.6 1982. Autobe-
drijf KLIJN, de Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055..
Hemelvaartsdag geopend.
Citroen BK 19 RD rood '88.
Citroen BK 19 RD rood '86.
BK 16 TRS blauw met gas
'84. BK 14RE wit'B4. BK 16
TRS wit '86. CC 35 bestel
rood '86. Volvo 340 GL grijs
'84. Fiat Mirafiori rood '84.
Opel Kadett stationcar die-
sel blauw '85. Opel Kadett
1300 groen '81. Seat Ibiza
1500 zilver '85. Citroen AX
GT wit 88. AX 14 TZS 5
deurs groenmet. '84. AX 11
RE blauwmet. '88. GSA
zwart met gas '83. Mazda
1300 stationcar groenmet.
'86. Ford Scorpio 2.0 CL
grijsmet. '86. Peugeot 203
bouwjaar 1953. VW Golf
1600 CL wit '87. Citroen C
15 bestel diesel rood '88. In-
ruil, garantie financiering.
May CRUTZEN Tel. 045-
-752121. Hunsstraat 33,
Übachsberg.

Suzuki ALTO, 15.000 km,
'85. Tel. 04743-1574.
KADETT 13 LS '86; Corsa
TR 12 S '85; Corsa luxe 12
S '83; Kadett 12 GLS '84;
Kadett 12 S '83 en '81; Es-
cort 1100 L Bravo '82; Fiësta
1.0 '83; Rekord 20 LPG 78;
Kadett 12 78. Automobiel-
bedrijf J. Denneman, Raad-
huisstr. 107, Hulsberg.
MERCEDES 260 SE met
veel extra's 25-8-'B7

’ 50.000,- onder nieuw prijs
km.st. 37.954; Mazda 626
HB 2.0 GLX LPG 27-10-'B7;
Mazda 626 HB 1.6GLX '87;
Mazda Sedan 1.6 LX '86;
Mazda 323 HB 1.3 LX '86
2x; Mazda 323 HB 1.5 LX
'86 3x; Mazda 323 HB 1.3
aut. '84; Mazda 323 HB 1.3
autom. '81; Mazda 323 1.3
Estate '83; Mazda 323 NB
1.3 '81 2x; Mazda 323 NB
1.3 LPG '82; Mazda 323 NB
1.5 aut. '81; Mazda 323 NB
1.3 LX '86; Mazda 323 NB
1.5 GLX '86 3x; Mazda 323
NB 1.7 diesel'BB GLX; Opel
Corsa 1.2S'84; Opel Kadett
12S '82; Opel Kadett 12S
'83; Opel Kadett 12S '84;
Opel Ascona 1.6S'84; Opel
Manta I.BS '83; BMW 316
'81; Ford Siërra 1.6LPG '85;
Ford Siërra 1.8 Laser '85;
Ford Escort 1.3 L '82 LPG;
Ford Escort 1.1 L '82; Ford
Fiësta 1.1 L '85; Mitsubishi
Galant 1.6 GL '83; Nissan
Cherry 1.3 GL '84; Seat
Ronda GL Diesel 11-11-'B3-
VW Golf 40 KW 26-9-'B4;
Goedkope inruilauto's: Nis-
san Bluebird 1.6 GL '80

’ 4.950,-; Mitsubishi Sa-
porro aut. 78 ’2.500,-;
Loven Heerlen B.V. Palemi-
gerboord 401 Heerlen. Tel.
045-722451. Donderdag
koopavond.

ftHEEISTEISEXSPEL
06-320.323.66
A\A\A\KEUZE SEX
4j s_j 6jSTRIPTY-FOON

_"JLuister, beslis
oLMiA en geniet

i. |:2_./ 50cl. p.m.
mmmmmmmmmmmmmmmW

f 50,- all-in
Tel 045-423608
Anoniem Intiem
Bedroom
Bedroom
06-320.324.49

met zn tienen op een
matras.

Sexy Fun Box
06-320.324.48

Blijkt zon geinige meid in je
eigen wijk te wonen.

Bel de
provinciebox

BABBEL, KLETS,
RATEL, RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611.
50 et p.m.

Best in Townü
Boys voor heren, privé en

escort, 040-517097.

* * TUK * *
NEDERLANDS BLOOTSTE

BLAD 06
320.323.63

50 ct.p.m.
Toen ik 'n trekje van die si-
garet had genomen begon ik
mij licht in 't hoofd te voelen.... en toen ohohhohooh. 06-
-320.320.13 50 c p/m

Callcutta
En op dat verlaten fabrieks-1
terrein werd ik erin geluisd ....

uit alle hoeken en gaten 'kwamen mannen
tevoorschijn

06-320.325.33 50 et p/m
Beurtlijn

Ontkoppelen, emigreren,
ontkroesen, oké!! maar dat

accent dat blijft!! zeker bij in-
tieme geluiden!!

Zoenbabwe
06-320.325.22 - 50 ct.p.m.

Nombre Hombre
Nederlands

sexlijnkampioen
altijd nieuwe gastvrouwen!!

alle sporten en maten!!
speciaaltje van vandaag:

dom blondje 22 jr. goed ge-
vormd!!

06-320.320.23 - 50 ct.p.m.
Ventoklaren, irriplasma,

perotitelaar, freuksionenü
De Verbodenlijn
06-320.322.77 - 50 ct.p.m.
Schadelijk voor je gezond-
heidü Niet bellen! Sex! Sex!

Voor sexafspraken op
niveau?

06-320.325.14
50 ct.p.m. alles mag!! elke

term toegestaan!!
Glibberen en glijden doe je

bij
"De Likbox"

06-320.325.36 - 50c.p/m
niet voor gewone praatjes,
maar voor geheime sexaf-

spraken.
Wil je vreemd gaan? Wil je

met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen om de

sex? Bel
"De jeukbox"

06-320.325.16-50 c.p/m
Neem 'ns een jongen of

meisje bij
Beurtbox

06-320.325.34 - 50 c.p/m
sexcontacten zonder franje!

06-Sex
50 et. p.min.

* * *
sex non stop

Amanda vertelt
elke dag iets nieuws

06-320.320.08
* * *

Zevende Hemel
gratis surprisepakket

06-320.320.07
Relax-Line

Betty *** Gratis foto's
06-320.320.06

!!! Live !!!
Sex Relax Box

Met zn allen over sex praten
en afspraken maken, doe je

op de Sex Relax Box

06-
-320.324.06

Addink Productions

S.M.
party box

stout?
je slavin wacht

je meesteres wacht niet
dus nu bellen.

06-320.323.06
Talk Productions 50 et/min

Sexlijn 14
Debbie?
50 et/min 06

320.320.14
Zoek je 'n .ekkere boy?
Gay!Date!Live

06-320.330.18 (50ct/min)

Tippellijn
06-320.330.66

Zoek ze uit die meisjes
van plezier (50cpm)

Club 06-
Special

Sex
Lolita 06.320320.40.
S.M. 06.320.320.25.

Meesteres 06.320.320.46.
Lesbisch duo 06.320.320.48

Lesbisch 06.320.320.45.
Hetero 320.320.26.

Wet-sex 320.320.47.
Grieks 06.320.330.94.
Live 06.320.320.60.

Viditel pag. 611.
50 et. per min.

Zoek je 'n lekker ding?
Sex-contact-lijn

Bel: 06-320.320.33 (50cpm)
super sex-contacten 50cpm

S.E.X.-Afspreek-Lijnü
06-320.320.55

HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Te k. Pyrenese BERGHON-
DENPUPS m. stamb. Ou-
ders aanw. 04764-1540.
Blonde BOUVIERPUPS, in-
geënt en ontw., lid N.B.C:
Tel. 08859-52369.
Te k. DOBERMANN- en
Yorkshirterrier pups. TEI.
04498-52773.
Te k. prachtig AQUARIUM
130 bij 50 bij 50cm, geheel
compl. ’ 200,-. 045-253672
Te k. DISCUSVISSEN Tur-
quoise 5-6 cm en koppels.
045-324163.
BOEMERS teckels Vork-en
Foxterriers poedels. Walen.
11ATel. 04459-1237.
Wegens verh. beslist goed
tehuis gez. voor 3-jarige
BOXER teef, goud-ge-
stroomd, met stamb., sterk
karakter, gek op kinderen,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-414832.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 28

Jonge HENNEN te k. even-
eens Mestkuikens. Regel-
matig leverbaar. Vaesrade
43, Nuth. Tel. 045-241284.
Te k. BOUVIERPUPS m.
stamb. Tel. 045-244867
b.g.g. 258825. Lid NBC.
Te k. mooie jonge KONIJ-
NEN. Tel. 045-741104.
Te koop nest HEIDEWACH-
TELS en nest Malthzers. Tel
04743-2303.
Te k. Mastino NAPOLI-
TANOPUPS, Ital. kamp. af-
stam., met schrift, garantie.
Tel. 0932-13554287.
Rashondjes, puppies van
Heidewachtels, bouviers,
mechelse herders, duitse
staanden, keeshonden, fox-
terriers, spaniels, poedels,
tekkels, malthesers, york-
shireterriers en leuke bas-
taardhondjes. Lochterweg 8,
Budel-Schoot (bij Weert)
Tel. 04958-1851. Dagelijks
geopend. Dinsdags geslo-
ten.
Te koop DWERGPOEDEL-
TJES. Graverstr. 24, Kerk-
rade-W. Tel. 045-421767.

JL f__!___

[06.320.321 .50[

[ 06.320.330.80[

[^06.320.325.51 |

[06.320.325.70[

[06.320.32 1.05[

[ 06.320.325.53 pj

Thai Privé
Voor sport-, Franse- en ori-
ginele Thaise bodymassage

Ma-vrij 11.00 tot 24.00 u.
Suffolkweg 13, Weert.

04950-42966.
Nieuwe meisjes aanw.

Maand, t/m zat. 11 -23 uur.
Zondag 15-23 uur.

Privé
Yvonne

De enige echte in Kerkrade,
Kapelweg 4, 045-425100.
Prive-taxi aanw. v. klant.

Tieners
GRATIS kalender 1989. 06-

-320.320.10
Viditel pag. 34010, 50 et p/m

Gezocht bi-sex meisje
Erotische afprakenlijn

06-320.325.80
Lijf Sex Box

Waar meer gebeurt dan pra-
ten. Hier vinden ze elkaar,
heet en verlangend naar
meer. Voor echte sex-con-
tacten. 06-320.325.90
(50ct./p.m.)

Sex Box
Draai niet om de brei. Zeg
dat jij graag wilt. Zo vind je
wat je zoekt, blond of bruin
mollig of slank, ze zijn er.
06-320.322.22 (50ct./p.m.)

Sex Super Box
Je draait en direct zit je tus-
sen de jongens en meiden
die wat willen, en niet om de
pot heen draaien.
Sex Super Heet
06.320.324.30 (50ctp/m)

Porno Box
Voor het heetste gesprek-
ken. Vreemd... vooral da-
mes weten er raad mee.
Trouwens, wat gebeurt er inzon box apart? (50ct.p./m.)

06-320.320.51

Wip-in box
Terug van weg. Nieuw en
anders, heet, recht voor zn
raap, sex-praat, sex-vrien-
den en vriendinnen. Met 13
of heet apart. (50 ct.p./m.)
06-320.324.60

SexSurpriseßox
Waar je de onverwachte af-
spraken versiert waar ze op
andere boxen alleen over
praten. Ook paren. (50 cpm)
06-320.327.28

Motoren en scooters

Zonwering
Te koop

rolluiken, zonneschermen,
kunststof ramen en deuren.

Tegen gunstige prijzen, bel voor gratis opmeten en
prijsopgave, 7 dagen per week.

Firma Dema 045-226002
b.g.g. 226055.

Sport & Spel
RESERVEER nu Tour de Te k. FITNESS-apparatuur.
France in Luxemburg. Cam- Tel. 045-325859.
ping Trois Frontieres, van 1
t/m 4 juli.Tel. 02903-1666 of Wat VERKOPEN? Adver-
-09-35298608. teer via: 045-719966.

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échteBabbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
Babbellijn

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

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03

Warme dagen hete meisjes

Tieners 320.323.10
korte rokjes 50 et/min

Gezellige dames, charmant, discreet
Bezoeken U thuis of in hotel

Tel. 045-311895.
De box voor mooie meiden & leuke jongens

Flirt-Box 06-320.330.01
Een saai sexleven

bestaat voor ons niet!
Eroslijn: 06-320.321.22

50 cent p/m
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Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.

Te koop ALLESBRANDER.
Hazenkampstr. 4, Bruns-
sum. Tel. 045-254656.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop RENFIETS merk
Allan; sportfiets Batavus 10-
-versn. z.g.a.n.; autobanden
nog in de verpakking mt.
145-70 Rl 2; inbouwkon-
zooltje voor Mini; achterra-
men voor Mini; windscher-
men voor Mini. Tel. 04498-
-57389 .
REISGENOOT(ote) gez.
voor wandel/trekvakantie in
Z.Frankrijk. 045-211393.

(Huis)dieren

"e koop jonge FOXTER-
.IËRS. Ingberweg 3, Mar-
jraten.

Fe k. nest ROTTWEILERS
..pr. ’ 350,-, oud.aanw.
__rolsmulderssngl.BB,
\_-tricht (Caberg)
Te k. vol glas AQUARIUM
ifm. 1.70x0.70x0.50 met
.mbouw en toebehoren, pr.
i.o.t.k. Tel. 045-460284.
> SIAMESE poesjes m.
stamboom. 13 weken, tel.
.4493-1513.
Te koop jonge KONIJNEN,
.agelbeek 23, Schinnen.

Te k. mooie ROTTWEILER-
°UPS m. stamb. HD-vrij.
<asperenstr.2s, Kerkrade,
345-419477.
3oed tehuis gezocht voor
Dngecoup. DOBERMANN,
reu, huishond. Tel. 04490-
-17185.
Te k. C-PONY merrie, 4 jr.
Hengstveulen 1 jr., gr. maat.
Tel. 045-750108.
Te koop BOUVIER, reu, 9
mnd., lief karakter. Tel. 045-
-720120.

Te k. 2 WEEGSCHALO
verwarmd kaassnijmes
kassa, 2 koelvitrines
groenterek. Te bevr. Nl
uur. Tel. 04490-40806.^
Te koop aangeb. TRA'
SLEEPER Alpenkreuze
pers.; tevens onderstel
aanhangwagen; gotë
maat; keyboard. Tel. 0*
13138. '

Te koop nest zwarte BOU-
VIERPUPS, ontwormd en
geënt, met stamboom. Tel.
045-723708.
Te k. kleine Teckels, zwart'
bruin. Klompenstr. 19,
Eckelrade, tel. 04408-1370.
VOGELS: baby Beo's, geel
keellijster, veel kleuren
klauwwiers, leloogvliegen-
vangers, robin shets, scha-
malijsters. Deze week tijger-
vinkjes nu ’ 7,50. Handels,
Pr. Mauritsln 2, Beek. Tel.
04490-75359.
Gezocht weggelopen
POOLVOS met blauwe o-
gen tegen beloning terug te
bezorgen. Inl. 045-218710.
KONIJNEN te koop, 7 we-
ken, ’6,- p.st. Tel. 045-
-216076.
Vermist sinds 18 april in
Dassenkuil, Geleen zwarte
KATER met witte pootjes,
neus, borst'buik 04490-
-54908.

Bloem & Plant
GRASZODEN ’ 3,50 p. m2,
1e kwaliteit. Gratis bezorgd.
04450-2131 of 045-351341.

Alleenst. heer (65) zkt. ser.
act. PARTNER, alg. ontw.
(50-62), onkerkelijk, huise-
lijk. Discr. br.o.nr. B-0690,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
WEDUWE 59 jr. zkt. kerm.
mak. met nette heer pim. 62
jr. Br.o.nr. B-0692 LD.,
Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen.
Ik weet dat je er bent en
daarom zou ik, j. MAN 32 jr.
gesch. graag kennism. met
die leuke spontane j. vrouw
om samen een nieuw begin
te maken. Kinderen zijn
geen bezw. Br.lfst.m.foto.o.
nr. B-0693 L.D., Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen.

RUMPENERLINDE Bruns-
sum. ledere zondag dans/-
contactavond v. alleenst. en
paren. Vr. uitn. Het Bestuur.
Bew. verpl.

ledere vrijdag, zaterdag en
zondag: Gezellige CON-
TACTAVOND in de Kelder-
bar "La Chalet" in Treebeek.
Chalet Treebeek Komeetstr.
25. Tel. 045-211375.

IJSKAST 95,-; camping
koelkast 150,-; gasfornuis
100,-; diepvries 150,-. Kis-
sel 5 Heerlen.
Te k. zwart LEDERGARNI-
TUUR (rondzit), V_ jaar oud,
nw.pr. ’ 5.000,-, vr.pr.n.o.t.
k. Tel. 045-454624.
Massief eiken SALONTA-
FEL, TV-kastje (eiken) 045-
-414542.
Te k. SALONTAFEL, gevel-
kachels en mastiekketel.
Tel. 045-214618 of 223590.
Te k. antieke Mechelse
KAST en antieke olielamp
samen ’1.500,-; eiken
huisbar mcl. verlichting en 6
eiken barkrukken met rieten
zitting samen ’ 500,-. Tel.
04492-4919. Schoolstr. 6,
Oirsbeek.
Te k. BANKSTEL 3-2-1,
eiken/stof en salontafel

’ 500,-Tel. 045-421858.
Te k. zwaar eiken BANK-
STEL, nw.pr. ’ 6.000,-, vr.
pr. ’3.000,-; geheel mas-
sieve toogkast, nw.pr.
’4.100,-, vr.pr. ’2.250,-;
salontafel en TV-kastje,
’1.000,-. Alles 1 jr. oud.
Tel. 04454-4508.
Te k. mass. eik. EETHOEK,
6 stoelen m. stoft, bekl., tafel
2.10 m. en massief eik. boe-
ren dressoir, 04490-18550.
Te k. eiken BANKSTEL
3-1-1 met salontafel. Tel.
045-251848.
Te koop eiken EETHOEK;
eiken 1-pers bed met nacht-
kastje; eiken tv-tafeltje. Tel.
045-419363.
Te k. KEUKENBLOK, wit,
met spoelbak en kraan. Tel.
045-751979, na 18.00 uur.
Te k. rotan TAFEL, afm.
1,40x0,80 en Singer trap-
naaimachine. Tel. 045-
-752978.
ATTENTIE! Bankstel eiken
’250,-; Eethoek eiken

’ 275,-; Noten wandmeub.
’490,-; Antieke kast eiken
(spiegel) ’475,-; Slaapk.
wit ’ 390,-. Kouvenderstr.
208, Hoensbroek.

Alleenstaande man, 58 jr.
zonder kinderen, werkt in de
buurt van Barcelona. Heeft
een woning 5 min. van het
strand, zoekt contact met
meisje of vrouw tussen 18
en 45 jr. liefst voor serieuze
relatie. Br.o.nr. B-0712
Limb. Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Alleenst. VROUW zoekt
vriendin 48-56 jr. voor va-
kantie of uitgaan. Lfst. i.b.v.
rijbewijs (niet Lesb.). br.o.nr.
B-0714 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen.
J. MAN 31 j. 1.1.67 mR.K.
vast werk, zkt serieus meisje
jonge vrouw voor een vaste
relatie. Br.o.nr. B-0716, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Jonge MAN 38 jr. oud met
vast werk, zkt. langs deze
onsympathieke weg kerm.
mak. met jonge vrouw die
het lfst., groter is als 1.70
mtr., event. kind. geen enkel
bezw. Geheimhouding verz.
en alle brieven op crew. ret.
reageren o.nr. B-0721 L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor
ongekend lage

prijzen
Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag t/m zaterdag.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. 2 eiken FAUTEUILS
met stoffen velours kussens
t.e.a.b. Vonderstr. 32 B,
Schinnen, na 1700 uur.
Eiken BANKSTEL en 3-drs.
zwaar eik. kast te koop. Tel.
045-310706 na 18 uur.
Te k. mass. eik. eethoek m.
6 stoel., massief eiken kast
na 17.00 uur te bevragen
Tel. 045-219483.
Te k. KEUKENKAST 2-delig
oma's tijd, ’BOO,-; baby-
bedje met matras ’ 125,-;
houten stoeltje ’ 75,-. Dem-
str. 26, Hoensbroek.
Te k. eiken TV-KAST tevens
geschikt voor stereo en
Moulinex Grill-bakoven. Tel.
045-418944.

:.
De Directie Dienstplichtzakei<PC
Kerkrade voorziet in de behoefte ,
de krijgsmacht aan dienstpli<t_
militairen. Daarbij wordt reke^gehouden met hun individueleb*
gen en de belangen van de nT.
schappij. j*ï De Directie is eveneens verantw*
delijk voor de beleidsontwikkeling
dit terrein. hi.
Het bureau Beroepszaken, bestij

| de uit 7 medewerkers, behandeltij
voor beroep vatbare beslissin.
onder andere op het gebied van!

§§ stelling en gewetensbezwaren. Jfi Door interne verplaatsing is er plfi
voor een

PLV. HOOFD BUREAU.
BEROEPSZAKEN (V/Mi

kr
TAAK de
IDe functionaris vertegen*1 j

digt de Minister bij de Raad van 5' 1(
f en andere colleges wanneer het %

om beslissingen waartegen bero<v
f ingesteld. In haar/zijn functie dr« vI betrokkene zorg voor onderbou* p

van schriftelijk verweer. Voorn".
lijk voor de afdeling voor de Gesf.
len van Bestuur van de Raad p
State, licht het plv. hoofd tij"
openbare behandeling de zake*1!
kwestie in ruime zin mondeling \&«; |. verdedigt zo nodig bestreden b#I 1
singen. Ook wordt van de functie

I ris verwacht dat zij/hij aan de lei't
I van de Directie initiatieven aang'
I op het terrein van de wetgeving/t- gezien de praktijk - de rechtsg*

kunnen bevorderen. fc
GEVRAAGD *b

Het nieuwe plv. hoofd bo<' <Beroepszaken heeft HEAO (EJ)1)
wel, qua opleiding en ervaring,'..
gelijkwaardige achtergrond. d:; De functie vereist verder een uitst**

I de mondelinge en schriftelijke 'drukkingsvaardigheid alsmede J'
I de contactuele eigenschappen.

Wie daarnaast zelfstandig en o
I raat kan werken, mag zich als ',I serieuze kandidaat voor de io<^

beschouwen.

|ï GEBODEN
Het bruto jaarsalaris bedrCJmaximaal circa ’ 68.000,- incl-

vakantietoeslag. Het aantal vO*
tiedagen bedraagt per jaarmini"1
23 en het aantal ADV-dagen 12.

REACTIES

Nadere informatie over de 'l'
tic kunt u inwinnen bij de <*
R.C. Pauwels, (045) 46 95 33 en »

».,. de sollicitatieprocedure bij de <*
R.A.M. Hollink, (045) 46 94 58. BÜ
lijke geschiktheid genieten leden'

I etnische groepen en gehandicop
|I de voorkeur.

Uw sollicitatiekunt u binnen 1*
II weken na verschijning van dit B
II zenden aan Directoraat-Gene- Personeel, afdeling Personeelszak

Postbus 7000, 6460 NC Kerkrade
O orTW-V burgerpersoneeldefep

✓

mmmuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^^mi

tempo-team
uitzendbureau

Zoekt u werk? Wilt u uw kansen op
een administratieve baan vergro-
ten? Volg dan nu een
cursus
tekstverwerking 1
Wij leiden u in onze vestiging te
Heerlen op tot geroutineerd
tekstverwerk(st)er. Wij vragen kan-
didaten die minimaal over een
MAVO-diploma beschikken, liefst
aangevuld met MEAO of een secre-
taresse-opleiding. Verder moet u
een typesnelheid van minimaal 180
aanslagen per minuut hebben en
full-time beschikbaar zijn.

Vraag vrijblijvend voor meer infor-
matie naar Marleen Steeman of
Dymphy Beekman, afd. kantoor-
personeel, tel. 045-718332. Ofkom
langs.

Erkende Huwelijksbureaus
Nieuw in Limburg !

Het Partnerplan
van Stichting Interßelatie biedt u een grote kans van

slagen bij het vinden van een partner
* PERSONNLIJKE BEMIDDELING * PARTNERKRANT

* ONTMOETINGSAVONDEN * EVENEMENTEN
* REISPROGRAMMA * CURSUSSEN

Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met
een van onze 85 consulentes. In uw omgeving:

Heerlen/Kerkrade: Mevr. Visschers: 045-442873
Maastricht: Mevr. van Vliet: 043-624795

Geleen: Mevr. van Hoogdalem: 04490-54056:
Roermond: Mevr. Slabbers: 04750-34511

Regiokantoor Limburg: 045-753178
Landelijk infonummer van 10.00-21.00 uur: 01807-10108

7 dagen per week. Erkend door Raad van Toezicht.

Stichting Interßelatie
Woont u in Limburg?

en zoekt u een Limburgse partner? Nederlands grootste
relatieburo geeft u een grote kans van slagen. Wilt U meer
weten over de unieke werkwijze? U kunt geheel vrijblijvend

bellen met onze medewerkster in uw omgeving
(ook 's avonds/weekend).

Heerlen, mevr. Klein Nagelvoort: 045-740730.
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481.
Maastricht, mevr. Savelberg: 043-612291.
Roermond, mevr. Cremer: 04750-10554.

Roermond e.o. mevr. van Asten: 04759-2184.
Weert, mevr. Janssen: 04950-36337.

Stichting Centrum Europa
Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min, van W.V.C.

HOMO/LESBIES en op zoek
nar een relatie? Stichting Al-
ternatieve Relatievorming,
Lange Geer 44, Delft. Tel.
015-136631. Erkend door
Raad van Toezicht.

I Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!

ITel. 045-719966.

Te k. elctr. orgel EMINENT
Solina S4O, 11mnd. oud.
Tel. 045-228952.
Te koop z.g.a.n. Philips KTV
48 cm ’ 400,-; Jamo luid-
sprekers 180 W ’ 300,-. Na
18.00 uur 045-722786.
Te k. FARFOSA orgel,
pracht, geluid met ritmic, pr.

’ 1.800,-, 2 manualen. Zes-
kant 113, Zeswegen-Hrl.
Te k. PIANO Yamaha, ma-
honie met pianostoel z.g.a.n
nw. waarde ’'11.250,-, t.e.
a.b. Tel. 045-414785.
Te k. CD. Spelers uit failli-
sement v.a. ’ 100,- beperkt
aantal. Verkoop adres: Das-
senhoorn 2, Landgraaf.
Zondag v.a 09.00 uur.
Te k. Piano TETSCH, Em-
merich I. eik. 10 jr. oud. i.nw.
st. pr.n.o.t.k. 04490-50314.
YAMAHA keyboard vr. pr.

’ 275,-, mini korg Synthesi-
zer ’ 300,-, tel. 045-451844

Met spoed gevr. basgitarist
voor semi-prof dansorkest
04408-2105 b.g.g. 04490-
-73101.
Te k. proff. geluidsappara-
teur voor DISCOTHEEK. Inl.
04492-3824.

Foto/Film
Te k. DOKA uitr. m. Vivitar
IV Vergroter en Philips color
analizer. Tel. 04498-54006.
Te koop MINOLTA 7000 I
Dynax m. stand.obj. en
zoom 35-105 mm, roleicord
6x6, met div. filters en tas.
043-616721.

Literatuur

Bij Gustave Alberts, boek-
handel, bestelt u STUDIE-
BOEKEN. Dr. Poelsstr. 22,
6411 HH Heerlen. Tel. 045-
-714956.

Kunst en Antiek

Nederlands grootste
speciaalzaak

antieke rustieke strakke meubels
Nederlandse kabinetten, Engelse en Duitse kasten,

Spaanse salon- en eetkamertafels.
Keuze uit meer dan 10.000 stuks
in onze showroom van 6.000 m2.

Guntlisbergen
De Dieze 27, Best bij Eindhoven.

Industrieterrein Breeven.

Poppenbeurs
15 mei in Centrum COCARDE Odapark Valkenburg.
Antieke- en handgem. POPPEN, oud speelgoed en

poppendokter enz, van 10.00 uur tot 17.00 uur,

(TUIN)HOUT, bielsen,
schermen, palen, rolbor-
ders, huisjes enz. Vakkun-
dig hoge druk geïmpreg-
neerd, thuis bez. Impreg, In
de Cramer 104, Hrl. 751687.
HOUTHANDEL Landgraaf'
voor al uw bouw- en tuin-
hout. Tuinschermen in vuren
en eiken, op maat gemaakt.
Nieuwe eiken bielzen, bor-
derpaaltjes enz. Buizerdweg
8, Ind.ter. Abdissenbosch-
Landgraaf. 045-318518.
DIBO Hogedrukreinigers,
nieuw en gebruikt, onderde-
len, slangen etc. H.O. Mi-
randolle. 045-422797.
SABO gazonmaaiers, on-
derdelen en service. Ook
reparatie andere merken.
H.O. Mirandolle. 045-
-422797.
1 ste soort GRASZODEN

’ 3.50,- p.m 2 afgehaald,
boven de 50 mtr. gratis
thuisbez., ook gehele tuin-
aanl. goedkoop, ook voor
straatwerk. Tel. 045-323178
Te koop CONIFEREN, 1.50
hoog, pr. ’ 8,50 p.st. Broek-
straat 62, Schinveld.
Te k. 40 stuks uitgew.
GRINTTEGELS 60 x 40 cm.

’ 100,-, zelf halen. Hoens-
broek. Tel. 045-217318.

Opleidingen
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg Zuid 340, Übach
over Worms. Tel. 045-
-321721. Voor alle Rijbewij-
zen A.B.C.D.E. Chauffeurs-
opleiding goed. vervoer,
pers. vervoer, bederfelijk
goed., gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 Space
Cap. Startcursus chauffeurs
13-05-'B9.
BIJLES Ned., moderne en
klassieke talen door ervaren
docent. 045-317161.
Rebirthing-ademdag Sjef
Clement. Zaterdag 20 mei.
Inl. H. Regelink 045-352611

Rijles
Autorijschool

DEKERF
Tijdelijke aanbieding:

15% Extra
Korting

op de lesprijs. Binnen uw
eigen budget kunnen wij U
div. lesprijzen aanbieden.

Bel nu

045-222228

Antiekhandel Simons ge-
specialiseerd in mooi, gaaf
en vooral betaalbare antieke
meubelen. Dit alles door ei-
gen import van Engeland en
Frankrijk. Een bezoek is ze-
ker de moeite waard; Dorps-
str. 45 A Nuth t.o. kerk
(naast Chin. rest.) Tel. 045-
-243437. Vrijdag koopavond.
ZONDAG Open Dag van
11.00 tot 18.00 uur.
Te koop eiken GRAMMA-
FOONKAST. Tel. 045-
-454352.
Te koop ANTIEK kast Henry
11. Tel. 045-412401.
Te k. antieke Franse eiken
SLAAPKAMER m. prachtig
bloemendecor, vr.pr.

’ 1.900,-. Tev. 2 kinderfiets-
jes tot 6 jr. ’ 25,- p.st. Tel.
04490-53685.

Wedden dat !! U bij WIJS-
HOFF Antiques zeer zeker
zult slagen voor uw antieke
meubels, klokken, kachels
etc. Amstenraderweg 9,
Hoensbroek Centrum. Ge-
opend; Dond. vrijd. zaterd.
Tel. 045-211976.
ANTIEKHAL Annette BVheeft voor u 'n groot assorti-
ment meubelen uit antiekeen grootmoeders tijdperk,
tegen betaalbare prijzen,
waaronder diverse soorten
kasten, eethoeken, thee-
kastjes, klokkenstellen, lam-pen, koperwerk enz. Antiek-
hal Annett, Prinsenbaan 167
Koningsbosch. Tel. 04743-
-2474 en Veldstraat 36,
Roermond. Tel. 04750-
-11589, dagelijks geopend.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Mode Totaal
Winkelcentrum _^ ft öqSitty^fPoint

Doa sjpreak vur aaf!
Stoffenzaak TUMMERS,
excl. Bruidsstoffen en
damesstoffen. Enorme
keuze. Kerkstr. 302 Bruns-
sum. Tel. 045-272677.
Te k. BRUIDSJURK witü.
tijn mt 38-40, pr.n.o.t.k. Tel.
045-257294.
Te k. TROUWJURK uit zo-
mercoll. '89 mt. 38-40, pr.
-n.o.t.k. Tel. 04405-2251.

:■■-._. ~, .. ~
Baby en Kleuter

Te koop KINDERWAGEN
met toebehoren, pr. ’ 175,-;

E°f 40 f 3°'"'
Tel. 045-313414.
Te k komplete BABYKA-
MER, eiken, met toebeho-
ren. ’ 1250,-. Tel. 04498-
54510, 04490-23738.

Bel de Vakman

Ron Lenten 045-320007
Voor levering en/of montage van: orig. HEROAL rolluiken,

garagepoorten, knikarmzonneschermen voor uw terras,
vertikale lamelgordijnen van stof, pvc of alum. TROCAL
kunststofkozijnen & deuren (leverbaar in 6 verschillende

kleuren), pvc dakgootbekleding, alle binnen en buitenzon-
wering. Spee. voor de d.h.z. LAMETT de ijzersterke vloer
uit Zweden ’ 73,00 m2. Alle offertes gratis en vrijblijvend.

Hoogstr. 45, LANDGRAAF, (ook 's avonds tuss. 19 en 21u)

Braderieën/Markten

Grote Vlooienmarkt Grathem
Nassauplein: Zondag 7 mei

Open van 10.00-17.00 uur. Alleen 2e hands spullen.
Inl.: Organisatie van Aerle. Helmond. 04920-25483.

Grote vrije markt
Zaterdag 27 mei as. grote vrije markt rondom

Makado-Beek, alléén voor particulieren (toegang gratis).

Huwelijk/Kennismaking

Stichting mens en relatie
Postbus 5050, 6401 GB Heerlen.

JEANET. 36 jr. Moderne knappe spontane meid met veel
gevoel voor humor, MBO opl., (verpleegster), een echte
persoonlijkheid, zkt. sportieve man, wil gezinnetje op-
bouwen, 045-726539.
HARRY 40 jr. blond, blauwe ogen, bril en snor, RK, houdt
v. tennis, voetbal, stijldansen, lezen, reizen, dieren, kindr.,
zkt. vrouw 045-726539.
ALBERT 41 jr. Lieve aardige man, oogt jong, ongeh., leuk
en modern uiterlijk, houdt v. doe vakanties, rookt niet, zkt.vrouw met lief en zacht karakter, voor relatie waarin kame-raadschap bel. is. 045-726539.Deze en vele andere ingeschrevenen uit Zuid- en Oost
Nederland zoeken een partner voor een duurzame relatie.
Reacties en info: 045-726539 (mevr. Luchtman) of 077-
-825386. Gratis brochure: Postbus 5050, 6401 GB Heerlen.Stichting Mens en Relatie is erkend RvT, een extra zeker-
heid voor een zorgvuldige werkwijze.
Persoonlijke bemiddeling. Hoog slagingspercentage!

Top Hi-fi

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

Als het echt héél goed moet
zijn. Kom dannaar speciaal-

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.

Computers
Te k. COMMODORE 64 met
toebehoren z.g.a.nw. 045-
-257626.
Te k. IBM pers. AT met har-
de schijf en alle toebeh.
Kempken 127, Hrl. t.o. bus-
station.
Te koop PRINTER voor
Commodore 64, Sta-NL-10
met Inter-face, pr.n.o.t.k.
045-457665.

TV/Vldeo
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Te k. K.T.V., Video en ste-
reo-inst. Bijv. stereo telet.
va. ’1495,- 68 cm. Gebr.
K.T.V. va. f 75,-. Gem. bet.
financiering mog., ook voor
uitkeringsgerechtigden
R.T.V. Van Voorst, Ganze-
weide 48 Heerlen. Tel. 045-
-213879.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
10 jaar F. Meyer. GE-
BRUIKTE VHS videoree.

’ 425,-; kleur TV 67 cm, te-
letekst, afst. bedien. 99 kan.
’595,-; KTV 12 program-
ma's ’ 129,-, ’ 145,-,
’198,-, ’249,-. Verzetstr.
15, Heerlen. Tel. 417651.

Huish. artikelen
Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.
Tek. DIEPVRIESKIST en I-
pers bed met matras. Tel.
045-216282.

Kachels Verwarming

Gashaarden
oliehaarden, kolenhaarden,
grote voorraad, flinke kor-
ting. Jac. Kohlen, Rijksweg
N 104 bij ziekenhuis Sittard,
04490-13228 of 14862.
HOUTKACHEL merk Efek

’ 300,-. Compl. drumstel
merk Sonor pr.n.o.t.k. 045-
-310724.
Te koop smeedijzeren
MANTELHOUTKACHEL.
Tel. 045-252237.

"OELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Te k. versch. soorten hek-
werk en poorten. Kan ook
gemont. worden. Vrijbl.
prijsopg. Tel. 045-316238.
Brügmann kunststof RA-
MEN schüco all. deuren,
gratis offerte. Metalaabouw
Ditrich, 090-49243171778.
Kontaknr. Ned. 045-270188

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 04490-
-45230. Serv. binnen 24 uur.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Te koop gevr.
Wij kopen GOUD, zilver,
briij. enz. tegen contant
geld. Verseveld, Saroleastr.
80 A Heerlen. 045-714666.
Hoogste pr. voor alle MUN-
TEN, Postzegels en goud,
Stamps en coins. Kasteelln
102, Heerlen (meezenbr.).
KINDERFIETS tot pim. 8
jaar, te koop gevraagd. Tel.
045-310706.
Wij kopen kleuren-tv's va.
16 kan., VIDEO'S, VHS ook
defecte, en stereotorens.
04406-12875.
Te koop gevraagd CARA-
VAN 3-4 pers. v.a. 1978. Tel
045-227179.

Leijenbroek-Sittard ST.
JANSMARKT Zat. 17 juni.
Antiek-snuffel-ambachts-
markt. 1n1.04490-14442.

Uitgaan
Voor elk partijtje een zaal te
huur. Op naar camping KA-
PELHOF. Tel. 045-751588.
Café-dancing Windrose, A-
kerstr. Nrd. 150, Hoens-
broek. Nieuw: TELEFOON-
PARTY, dansen op dond.,
vrijd., zaterd. en zondag, 's
Maandags disco-avond.
ledere vrijdag, zaterdag,
zondag en maandag
DANSEN waar? Bar-Dan-
cing de Fontein, Schande-
lerboord 7, Heerlen, t.o. kerk

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

H. Dreessen
Dakbedekkingsbedrijf

10 jaar schriftelijk garantie.
Lambertusstr. 29, Brunssum

Tel. 045-253532,
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.

Vakbekwame DAKDEKKER
zoekt grote werken, zowel
klusjes. Tel. 045-217254 b.-
g.g. na 1800u045-218299.
STUCADOOR kan nog alle
stucadoorwerk aannemen.
Tel. 045-462428.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.
Oprit- en erfverharding.
Gratis prijsopgave. P. Zwei-
phenning STRATENMA-
KERSBEDRIJF. Tel. 04492-
-5316, b.g.g. 04493-1038.

J. man 29 jr. zkt. ser. ken-
nism. met J.VROUW, kind
geen bezwaar. Br.m.foto op
crew. ret. o.nr. B-0683,
Limburgs Dagblad, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Vrouw zkt. kennism. m. net-
te ser. HEER v. vaste rela-
tie. Lft. 56 tot 65 jr. Br.o.nr.
B-0698 LD, postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Zaterd. 6 mei dansavond v.
ALLEENSTAANDEN in café
The Corner, Sittarderwg
114, Heerlen. Aanv. 20.30 u.
Bew. verpl. Het Bestuur.
Nette sportieve heer 62, jr.
i.b.v. auto.z.k.m. nette vitale
VROUW tussen 55 en 63
jaar om samen een eerlijke
relatie op te bouwen. 8r.0.,
nr. 80701, Limburgs Dag-
blad, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
ALLEENSTAANDEN:
Werkgroep 't Guliks Hoes,
Hoek Agricolastraat-Op-
hoven 1, Sittard, organiseert
iedere zondag een dans- en
contactavond. Zondag met
tractatie. Bewijs verpl. Inl.
04490-47962 of 21068.
J.man zoekt VRIEND ca. 25
jr. Gehuwd geen bezw. Br.
m.foto (geh. verz.jo.nr.
B-0706 Limburgs Dagblad,
PB 3100, 6401 DP Heerlen.
Actieve wedn., 65, zkt. leuke
VROUW. Br.o.nr. B-0707,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Weduwe van 60 jaar, zoekt
gezelschap van DAME,
zonder bijbedoelingen, om
de eenz.heid op te lossen.
Br.o.nr. B-0710, LD, Post-
bus 310^ 6401 DP Heerlen.

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren tv-

video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:

1 Philips audio-
rack met tuner,

versterker,
cassettedeck en

platenspeler,
F1353 geen

795,- of 548,-
-maar 298,-

Maar ook: 6 Technics midi-
sets met digitale tuner ver-
sterker, dubbel cassette-

deck en draaitafel per stuk
geen 1.238,- of 698,- maar
498,-. Maar ook: 8 Pioneer
tuners TX 560 per stuk geen

335,- of 248,- maar 168,-.
Maar ook: 12 JVC music

centers W2met afstands-
bediening, digitale tuner,

versterker, dubbel cassette-
deck per stuk geen 998,- of
798,- maar 598,-. Maar ook:
3 Philips kleuren TV's met

stereo, teletekst en af-
standsbediening 24 CE

7570 per stuk geen 2.999,-
-of 1.995,-maar 1.695-

-en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

10 jaar F. Meyer. Gebruikte
COMPACTDISC ’195,-;
Tunerverst. ’ 40,-, ’ 70,-,
’125,-; verst. 2 X 40 W

’ 125,-, ’ 149,-, 2 X 60 W
’175,-; cass.deck ’39,-,
’55,-, ’125,-, dubbel
’175,-; tuner ’49,-, ’65,-,

’ 125,-, ’ 149,-; nw. medi-
set ’179,-, ’275,-; boxen
v.a ’ 15,- p. st.; Phil. band-
ree. ’ 149,-. Verzetstr. 15,
Heerlen. Tel. 045-417651.

B en O radio-verst. 2x60 w.
Prijs ’ 750,-. 045-417990.

80 MUZIEKCASSETTES in
allerlei genres,in opbergla-
des, in een koop ’ 275,-.
Tel. 045-711362.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
Hongaarse schnitzel met
pommes frites en gemengde
salade, ’ 16,50, coup vanil-
le-ijs met verse aardbeien

’ 4,50. Lunchroom/rest. AU-
COIN, Honigmanstr. 33,
Heerlen.
Nieuw nieuw nieuw! Uniek
en enig in Z. Limburg totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE, eenmaal geweest, u
blijft komen, 045-353489.
Directie KEET te k. 10 bij 25
mtr. Tel: 045-423768.
HELDERZIENDE . waarne-
ming & spirtitue.le genezing,
vlg. afspr. Tel. 04490-73101

Tesoro METAALDETEC-
TORS EN 2e-hands detec-
tors met garantie. Gesink
Tel. 053-300512.
Te huur GARDEROBES in
verschillende groottes tot
1700 jassen. Zeer geschikt
voor feesttenten. Inlichting-
en 04498-54703.
Panklare halve varkens. W.
NELISSEN, Kerkstraat 158
Koningsbosch. Tel. 04743-
-1216.
Te k. draadloze telefoons
va. ’ 150,-, eigen techn.
dienst. MEGRO Ned. BV.
Tel. 045-220902 b.g.g. 06-
-52127702, of inform. via
Faxnr. 045-229707.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.

Partner Consult
Adviesburo voor partner
keuze in Zuid-Nederland

voor Acad./HBO of vergelijk-
baar nivo. U hebt een druk-
ke werkkring vrienden en in-
teressante hobbies maar U
mist die ene partner in Uw
leven. U kiest niet voor toe-
val, wel voor doelgericht

zoeken. Brochure: Postbus
443, Heerlen. Mw. Schiks

045-740088.
Nieuw! Nieuw! Nieuw! Stich-
ting Recreatieve Evene-
menten organiseert in Dis-
coclub La Salie, Stations-
straat 7 te Susteren, iedere
vrijdag vanaf 20.00 uur een
gezellige dans- en contact-
avond voor ALLEEN-
STAANDEN, s.v.p. legitime-
ren. Het bestuur.
"PARTNERS-TRUST".
Huw. relatieburo info. 045-
-210627
WEDUWNAAR 48 jr., 1.86
gr. met 2 jongens 12 tot 14
jr., zkt. ser. kennism. m.
jonge sympathieke huiselij-
ke vrouw uit goed milieu tot
45 jr. Br.o.nr. B-0676, L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen.
Alleenwonende oudere
HEER, weduwn. met veel
woonruimte centr. Heerlen,
vitaal, z.g. gesit., zkt. voor
aanspraak en gezelligh. en
event. iets licht behulp-
zaamh., een alleenst. lieve
aantr. dame uit de goede
middenstand van 65 jr. of
ouder. Discr. op crew. uitv.
br. met naam, adres en tel.
nr. worden tegem. gezien, o
nr. B-0725 L.D., Postbus
31OP. 6401 DP. Heerlen.

Wonen Totaal

Dit is Uniek
Minimaal ’ 100,- tot ’ 500,- terug voor U bankstelkussensbij aankoop van nieuwe 10 st v.a. ’ 395,-. Ook leveren wij

maat kussens stof p.mtr. en losse vullingen
(neem 2 kussens mee) Grote keuze.

Te gek
Minimaal ’ 250,- tot ’ 3.000,- terug voor u bankstel

bij aankoop van een nieuw, grote keuze en beslist zeer
goede prijzen.

Dit moet U eens hebben gezien
ledere week nieuwe voorraad. Zo goed als nieuwe

meubelen 1-2-3 maanden oud en ouder. Keuze uit meer
dan 100 bankstellen zwaar geloogd eiken, lederen kuip -Chesterfield bankstellen en modern. Eiken wandmeubelen

moderne witte, zwarte wandmeubelen. Brood-toog-
drentse-lors-buffet kasten etc. te veel om op te noemen.Dit alles alleen bij De Koepel BVBA, Populierenlaan 51,
3620 Rekem-Lanaken. Vlak over de grens. Open ma/vr'

14-18 u. za/zo 13-18 u. Tel. 09-32-11-717881

Limburgs Dagblad

In en om de tuin

■ -r* __m_-_^ ''t?*'*

Tuinmaterialen
Tegels en klinkers voor terras en oprit, tuinhuisjes en

tuinhout, vijvers, sierkeien, vazen en potten.
Bezoek onze showterreinen.

Arnold Opreij
Heerlen, Heerlerbaan 275.

Maastricht Beatrixhaven.

Muziek

Muziekhuis Lyana presenteert
Orgel -en keyboardshow op zaterdag 6 mei van 10-17.00

m.m.v. onze Farfisa demonstrateur Werner Jonkman.
Communikanten aanbieding;

Keyboard met gratis adaptor voor ’ 195,-.
Muziekhuis Lyana, Mauritsweg 48, Stem. 04490-33227.

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!

Radio en Afspeelapparatuur



De familie Van der Werf houdt goed
toezicht. Zo mag barbecuen alleen op
het speciale plaatsje waar jeveilig
met kooltjes, spiritus en vuur kunt
omgaan. „Veel te gevaarlijk om het
overal toe te laten," zegt Toon. „We
hebben ondervonden hoe snel het
vuur zich verspreidt. Zeker als de
mistral waait."
De meeste gasten komen uit Neder-
landen 'het Limburgs' is de meest ge-
hoorde tongval. „De meeste Neder-
landers beheersen de Franse taal niet
of nauwelijks. Ze krijgen op een cam-
ping met een Nederlandse eigenaar
een gevoel van veiligheid, want er
kunnen zich natuurlijk situaties voor-
doen waarbij je die vreemde taal no-
dighebt," aldus Toon. „We proberen
tegen te houden dat gezinnen met
kinderen van een jaarof zestien hier
komen, want die vervelen zich hier.
Het eerste jaar hebben we die gezin-
nen wel gehad, maar dat werd een
ramp. Dan krijg je dat gedonder in 'het zwembad en worden kleine kin-
deren onder de voet gelopen."
Juul: „Het kan alleen maar als die
ouders elke dag met die kinderen op
stap gaan. We zeggen het de mensen
ook tevoren als ze informeren."

Omschakeling
In september, over vijf maanden dus,
wordt het tijd om weer naar huis te
gaan. Die omschakeling van het leven
in Frankrijk naar Nederland kost de
familie, vooral Juul, enorm veel
moeite. „Ik heb een maand nodig om
weer te wennen in Heerlen. Het bin-
nenleven bijvoorbeeld, je zit weer
binnen met je centrale verwarming en
je komt toch weer in een keurslijf te-
recht, dat ik in Frankrijk niet heb. In
Nederland ga ik netter gekleed dan ik
hier doe. Ook van je omgeving wordt
weer van alles verwacht. Bovendien
moet ik dan van alles maken voor de
volgende zomer."

Wat zijn de plannen voor de toe-
komst? „Hoe langer we in Frankrijk
zitten hoe moeilijker de beslissing
wordt of we hier zullen blijven wonen
of niet," vindt Toon. .Je maakt hier
wel kennissen maar geen echte vrien-
den, 's Winters zou jenaar een golf-
club kunnen gaan of ergens anders lid
van kunnen worden. Nu is dat gewoon
nog niet gebeurd. Ook, omdat we op
de camping geen huis mogen bouwen.
Voorlopig blijven we dit werk doen
zolang we er 10l aan beleven en het li-
chamelijk nog aan kunnen..."

lisette meijrink

0 Toon en Juul van der Werf, bij
hun camping in het Zuidfranse
land. „Wel even wennen als je
het leven in het stadse Heerlen
gewend bent..."

ook zo zalig vind is het late eten
's avonds."
Had de familie zich dit allemaal van
te voren zo voorgesteld?
„Nee hoor," lacht zij. „We waren wel
altijd van plan om na Toons pensio-
nering naar Frankrijk te gaan. Maar
het idee om een camping te beginnen
is min of meer door een samenloop
van omstandigheden geboren. Toon
werkte tot 1979 bij een architecten-
bureau in Heerlen. Na die tijd be-
sloot hij zich als zelfstandige te vesti-
gen. Dat liep mis. De hele woning-
markt stortte in. In het begin van de
jarentachtig was er in de architecten-
branche geen droog brood meer te
verdienen. Toen zeiden we: tja, dan
maar iets heel anders. Je bent nog te
jongom niets te doen. Toon zag toen
in Elsevier een advertentie staan voor
een camping. Dat leek hem wel wat."
En zijn vrouw bleek met een natte
vinger te lijmen.
De camping ligt tegen een heuvel en
is niet groot. Er kunnen zon 25 cara-

tachtig jaar. Het feit dat we hem niet
om advies hadden gevraagd schoot
bij hem hem in het verkeerde keel-
gat. Maar hij was wel één van de eer-
ste die kwam kijken."

- Je hele leven
-oiard werken, een eigen huis
>ezitten en dan op middelbareeeftijd alsnog besluiten de

■iftoel te verkopen en naar
te vertrekken om

Jtear een eigen camping te be-
J'nnen. Dat is de stap die
tiïoon en Juul van der Werf uit
j"feerlenvier jaar geleden heb-

"__ n £ezet en waarvan ze, met
"fe ups en downs, geen spijt
Jebben gehad. Al is het beslist
l(P'et elke dag leven als God in
nPankrijk.
n
*r*eel wat familieleden vonden het

ilrSenlijk zielig. Wat doen die gek.
na twee jaarwas dat over, want

fe *'en nu hoe fijn we het hebben en

ir* ontspannen we zijn. In het begin
,*amen ze uit nieuwsgierigheidkij-
|-en-. We hebben ze tijdens de vakan-rs 'n Frankrijk meer gezien dan we
*"> Nederland ooit zagen..."
'ak boven de Pyreneeën, bij de stad
arbonne, verlaten we de tolweg en
Weri het binnenland in, richting het

,°rpje Bizanet. Langs de kleine
rinkelende weggetjes liggen keiïge,
nTe heuvels met hier en daar een
J.°ene spriet en een enkele ruïne.
St .' 'c'ee 'n deze omgeving een 'groe-
JJe camping aan te treffen lijkt on-
-1 or stelbaar, maar niets is minder
Taar. Na een aantal bochten rijden
Jr een dal in waar plotseling bol-
flf dennen de heuvels begroeien
5| Waar de wijnakkers van de Corbiè-
1 s de omgeving in de zomer een fris-
l^ n aanzien geven. Onder de bo-
I en onderscheiden we tenten, cara-
'i. ns ' een toiletgebouwtje en een hel-
Ter«lauw zwembad: camping 'La Fi-
T r°tta'. Dat kan niet missen.

Paradijsje
en.) me an er zit heerlijk

'^"«eruit bij decaravan in de schaduwrn het rieten afdak. Dat duurt niet
l

n- Als de patron ons ziet aanko-
eri staat hij al gauw op. Bruinver-

fl aid, en gestoken in een crème-wit-
i i,lru* en broek komt Toon van der
i 'rf ons tegemoet.

j "ze leef- en eetgewoontes veran-
i Jen hier helemaal", vertelt Juul.

j.
e eten op de Franse toer, brood,

'a en kaas. En we drinken voorna-

' '"ijk wijn. Die manier van leven be-
j '* ons, het is makkelijk en niet

|( '"ürder dan in Nederland. Wat ik

tvans en tenten staan. De plaatsen op
het terrein zijn stuk voor stuk erg
ruim en voorzien van bomen.
„Toen we hier voor het eerstkwamen
kijken waren we op slag verliefd. Het
was zon leuk terrein. We waren in
maart hier, het was nog niet eens zulk
mooi weer, maar alles stond in bloei.
En dan dat leuke heuvelige terrein
met al die bomen, ja, dat zagen we
wel zitten."
Toon: „Alleen het financiële aspect,
daarover loop jenog wel even te dub-
ben. Haal je de kosten eruit? Is het
überhaupt een haalbare zaak? Dat
calculeer jein het begin toch anders
in dan het in werkelijkheid wordt.
Want je denkt meteen een optimaal
seizoen te kunnen maken, maar alles
heeft tijd nodig. Je moet zorgen dat
je een goede naam krijgt, want je
moet het toch van die acht weken in
het jaarhebben. We zijn daarom blij
dat we nu in de ANWB-campinggids
vermeld staan."

„In maart 1984 hebben we de knoop
doorgehakten met Pinksteren zaten
we er. We hebben er ons gewoon in-
gestort, eigenlijk zonder veel voorbe-
reiding. We waren alleen erg enthou-
siast." Toon, grinnikend: „Behalve
mijn vader. Hij was toen negenen-

vooruit te kijken maar vanuit zijn
ooghoeken zie je gluren. We hebben
in 1987 een proces-verbaal gehad om-
dat we er een paar teveel hadden
staan."

Opleving
De burgemeester kan dan wel moei-
lijk doen. Duidelijk is dat het nabij
gelegen dorpje Bizanet opleeft door
de camping en haar kampeerders zo
dicht in de buurt. De bakker, waar
Toon in alle vroegte een zak vol
brood voor zijn kampeerders komt
halen, de kruidenier, de slageren het
restaurant varen er wel bij. Juul:
„Het postkantoor zou anders uit het
dorp zijn verdwenen. De cave coöpe-
rative maakt bij ons reclame voor
haar wijn. Maar ook de gewone bur-
gers in het dorp vinden het prachtig.
Voor hun kinderen valt er tenminste
iets te beleven. We stimuleren daar-
om ook de campinggasten om hun
boodschappen in het dorp te doen."

„Onze voorgangers dachten daar an-
ders over," vertelt Toon. „Zij namen
hun hele bezit uit Nederland mee. Ze
kwamen met een vrachtwagen vol
cola en andere rommel de camping
op rijden die ze tot aan het zwembad
toe verkochten. Zij verbleven zes we-
ken op de camping, vertrokken daar-
na weer naar Nederland en lieten de
boel de boel. Ze spraken ook geen
woord Frans en lieten alles door an-
deren opknappen."

Juul en Toon hebben de taken strak
verdeeld. Juul poetst het toiletge-
bouw en Toon houdt het zwembad
schoon. Verder verkoopt Juul ijs en
helpt de gasten die met vragen aan de
caravan komen, terwijl Toon degene
is die de zaken regelt en de grote
boodschappen doet. Altijd moet er
iemand op tiet terrein aanwezig zijn
maar dat vindt Juul geen enkel pro-
bleem. „Ik ben een huismus in Ne-
derland, en hier ben ik dat ook. Ik
heb veel hobby's. Naaien, handwer-
ken, tomatenpuree- en jam maken
zijn allemaal dingen die ik leuk vind.
Alles doe ik buiten. Ik voel me één
met de natuur. In het hoogseizoen
hebben we het erg druk. Dan krijgen
we hulp van onze dochters of een
jeugdige kennis uit Nederland. Die
hulp heb je echt nodig. Vaak liggen
we in die periode niet voor half twee
in bed en 's morgens om acht uur
staan we weer klaar. Dan moet je 's
middags even kunnen slapen. Anders
hou je het niet vol."

Het eerste jaar was een leerjaar voor
de familie. „We liepen met een hele-
boel plannen rond maar we pakten
wel eens wat verkeerd aan. Zo lieten
we de mensen uit het dorp komen
zwemmen om wat meer contact te
krijgen met de bewoners," vertelt
Toon geamuseerd. „We hadden para-
sols, tafeltjes en stoeltjes neergezet
en hangmatten opgehangen. Dat
stond zo gezellig. Maar na een week
was het afgelopen. Het werd allemaal
vernield."
„Ach, ze gingen ermee spelen," zegt
Juul. „De jeugdverveelt zich op een
gegeven moment en ze gaan dan giij-
baantjes maken en rondlopen op het
campingterrein, dat kan niet."
„Je komt nogal eens voor onverwach-
te verassingen te staan. Vorig jaar
kwamen we met pasen op de camping
aan en troffen één grote waterpoel.
Er moest een afwatering komen,
maar een greppel graven hier is toch
heel iets anders dan in Limburg. In-

Leerjaar

eens moet je dan van alles regelen en
kom je voor hoge kosten te staan.
Want er moest een grote graafmachi-
ne aan te pas komen. Gelukkig wis-
ten we van te voren niet wat ons alle-
maal te wachten stond, anders had-
den we ons waarschijniijk nog eens
goed bedacht."

Tegenwerking
Eén van de problemen waar Juul op
doelt is vooral de tegenwerking van
de burgemeester van het nabijgele-
gen dorpje Bizanet. De positie van
een burgemeester is hier duidelijkan-
ders dan in Nederland. De Franse
burgemeester wordt rechtstreeks
door de bevolking gekozen en aan
zijn functie ontleent hij veel macht.
Hij tolereert de camping wel, maar
weigert een vergunning voor meer
dan zes plaatsen te verlenen. En dat,
terwijl de camping qua ruimte en sa-
nitaire voorzieningen precies voldoet
aan de normen die in Frankrijk gel-
den voor 25 plaatsen.
Toon: „We zijn hier dan ook afen toe
burgerlijk ongehoorzaam want we
plaatsen in het hoogseizoen meer
mensen. De burgemeester heeft dat
wel in de gaten want als hij hier langs
rijdt dan zit hij ogenschijnlijk recht

Stoom

EenLimburgse
’Sporofiel’

Opgeheven

# Over enkele weken begint NS aan de echte viering van zijn 150-jarig bestaan. Wat 150 jaargeleden be-
gon, was verleden jaar mei op hethoogtepunt van zijn expansie: de Flevospoorlijn. Sindsdien is het qua
aantal kilometers spoorrails weer achteruitgegaan Fotopersbureau: DIJKSTRA BV

" Limburg heeft enkele weken
geleden opnieuw kunnen genie-
ten van 'die goeie ouwe stoom-
loc'. Op initiatief van de Stoom
Stichting Nederland trok een
stoomloc een stoomspoor onder
andere over het voormalige Mil-
joenenlijntje en menigeen nam
de gelegenheid te baat het 'ijze-
ren paard' van weleer van heel
nabij te bekijken. Overigens is
het vrijwel zeker dat er binnen-
kort weer een gelegenheid zal zijn
om een stoomloc binnen onze
provinciegrenzen te zien. In het
kader van het 150-jarig bestaan
van de NS worden enkele reizen
met deze ijzeren paarden inge-
legd. U hoort daar binnenkort
nader van.

" Zo was het enkele weken gele-
den.

Foto: FRANS RADE

de NS ook de prijs van het kaartje
aantrekkelijker te maken als dat
vooraf wordt gekocht. Maar ook de
conducteur gaat intensiever controle-
ren! En er wordt gedacht aan het in-
zetten van meer dan één conducteur.
Bijvoorbeeld in de Randstad waar de
problemen het grootst zijn. Vier of
vijf conducteurs die de reizigers op
korte trajecten op het bezit van een
geldig plaatsbewijs controleren.

kost. Het is een ruime 'plein-achtige'
hal, die ruim vier keer zo groot is als
de traverse die over de sporen ligt.
Reizigers- en passantenstromen blij-
ven van elkaar gescheiden, waardoor
opstoppingen tot het verleden beho-
ren. Maar het meest opvallend is het
'eigen gezicht' van het nieuwe
Utrechtse station, waarvoor de hoge,
rode boogconstructies voor het dak
(zie foto) en de blauwe lichtinval ver-
antwoordelijk zijn. Op de vloer van .
de hal liggen zevenhonderdduizend
tegeltjes waarin het patroon van de
onderliggende sporen is te herken-
nen. NS is uitermate tevreden over
Utrecht CS nieuwe stijl, dat een be-
langrijkerol moet vervullen in de fes-
tiviteiten ter gelegenheidvan het 150-
-jarig bestaan van de onderneming.
De NS verwachten in de zomer een
half miljoen bezoekers te ontvangen
op de jubileummanifestatie in de
nieuwe hal.

ducteur in de trein een kaartje. De
Nederlandse Spoorwegen gaat aan
het zwartreizen paal en perk stellen,
want ze missen hierdoor zon 20 mil-
joen gulden aan inkomsten. Daarom
zal onder andere het kopen van kaar-
ten in de voorverkoop aantrekkelij-
ker worden gemaakt. De NS wil on-
dermeer een soort strippenkaart in-
voeren, waarmee een aantal treinrei-
zen kunnen worden gemaakt. Drs. R.
Maaskant, hoofd van de afdeling ver-
koop reizigersvervoer vindt dat het
tijd is om in te grijpen. „We moeten
voorkomen dat er een mentaliteit
ontstaat van 'we zien.wel, we laten
het er gewoon op aankomen. We
streven er dan ook naar om het aantal
verkooppunten buiten de stations uit
te breiden. Met name in de omgeving
van de kleinere stations moet dat ge-
beuren. Er wordt gedacht aan zon 70
tot 80 punten". Om de kaartverkoop
in de trein terug te dringen overweegt

" Met de onthulling van een herden-
kingsplaquette nam burgemeester
Vos van Utrecht gisteren de nieuwe
hal van Utrecht Centraal Station offi-
cieel in gebruik. Aan de uitvoering
van het ontwerp van de NS-architect
ing. W. Markenhof is bijna vier jaar
gewerkt. De nieuwe hal, vooral licht
en ruim, heeft 34 miljoen gulden ge-

Utrecht CS

press'. Het filmhuis vertoont 35
speelfilms uit de periode 1895-1989
waarin de trein een belangrijke rol in-
neemt. Daarnaast een aantal anima-
tiefilms, slapsticks en korte documen-
taires met de trein in een prominente
rol. Onderdelen van dit filmprogram-
ma zijn te zien in 18filmhuizen in Ne-
derland. Het initiatiefkomt van een
werkgroep van de Nederlandse
Spoorwegen, 'NS 150.

nieuwe treinstellen wijken ook op an-
dere punten van de huidige stoptrei-
nen af. Zo zal de vloer zes tot vijftien
centimeter lager komen dan bij het
nu gebruikte materieel. Dat verge-
makkelijkt het instappen. Daarnaast
wordt de mogelijkheid tot inbouw
van een invalidenlift onderzocht.

Koevoet-besten- dig

" Minister Smit-Kroes heeft beslo-
ten de spoorlijn tussen Nijmegen en
het Westduitse Kranenburg op te hef-
fen. Met ingang van de nieuwe win-
terdienstregeling, op 24 september
van dit jaar, zullen geen treinen meer
rijden over het weinig gebruikte tra-
ject. De Nederlandse Spoorwegen
hadden in 1984, in een periode van
grote bezuinigingen voor de Spoor-
wegen, al geadviseerd de lijn op te
heffen. Het is volgens een woord-
voerder van NS te wijten aan de inge-
wikkelde procedures dat de daadwer-
kelijke opheffing zo lang op zich
heeft laten wachten. Jaarlijks zullen
vanaf september 20.000 gebruikers
van het 'zieltogende lijntje' een an-
dere vorm van vervoer moeten zoe-
ken....

" De Nederlandse Spoorwegen gaan
de tien telefoons in de Beneluxtrei-
nen extra beveiligen. Sinds een proef
met treintelefoons in de zomer van
1987 begon, zijn alle toestellen al
eens gesloopt met een koevoet en zijn
de geldcassettes gestolen. De spoor-
wegen zitten met een schadepost van
rond de tienduizend gulden. Nadat in
oktober een telefoon na grondige
sloop weer was hersteld, was het bij
hetzelfde toestel twee weken later
weer raak. NS heeft de tien telefoons
nu op non-actief gezet. Begin maart
waren ze verankerd in de trein. De
telefoons accepteerden muntstukken
uit Nederland, België, Frankrijk en
de Bondsrepubliek Duitsland. NS wil
gaan onderzoeken of op het binnen-
lands verkeer nu ook betaling met zo-
genoemde telefoonkaarten mogelijk
is, zodat er geen munten meer in het
toestel liggen.

Cinema Express " Vier miljoen reizigers stappenjaarlijks,om wat voor reden dan ook,
zonder kaartje in de trein. De één
(zwartreiziger) koopt bewust geen
kaartje, de ander is daartoe niet in de
gelegenheid. Zij kopen bij de con-

Zwartreizen

noemt zichzelf een 'sporofiel',
il

n absolute treingek, en reist elke
JjB per trein van zijn woonplaats Te-
r^n naar zijn werk in het tweede
jj°of_gebouwvan de Nederlandse.Poorwegen te Utrecht. W. Wilms is
''knocht aan de spoorwegen en alles
at ermee te maken heeft. Hij was,

{?a's destijds in het LIMBURGS~ gemeld, dan ook dege-
die voor het 150-jarig bestaan van

ie NS een recordpoging bedacht: de
Jjgste reizigerstrein ter wereld.
j"et oorspronkelijke idee was veel
j^onipliceerder.Wat ik eigenlijk
| "de was uit elke provincie een trein.
é. Utrecht zouden de twaalf dan tot
4? I 1 geheel worden samengevoegd,"

dus Wilms. „Zo had je er een meer
v Bonaal karakter aan kunnen ge-
} v Het gevaar bestond dat bij de
f"ingste verstoring de zaak niet zou
H °rgaan. Wanneer één van de trei-

n oponthoud zou krijgen, bijvoor-
bid". Dat plan ging dus niet door,

aar het idee een recordpoging te
,jagen werd gretig overgenomen
|. °r de projektgroep die zich bezig
j°^dt met de evenementen rond het"b'leum. Voor de NS werd de 1600

I .'er lange trein een grote publici-
v ltsstunt. Dat was ook de bedoelingqn Wilms: „Ik wilde iets bedenken
t* 1 aansprak bij de jeugd.Daar moe-

we het toch van hebben. Toen
j^ am, als een soort bramwave, dit
kfe in me op. Het is visueel goed in
y e,d te brengen en het is in zekere
tyn.een presentatie van het bedrijf."

''nis is al vanaf het moment dat hij

in '55 van school kwam werkzaam bij
de NS. Eerst als perronopzichter op
het station in Venlo, daarna in vijf-tien andere functies. Zijn 34-jarige
loopbaan is volgens hem de oorzaak
van zijn betrokkenheid bij de NS en
de evenementen rond het jubileum.
„Het is een eigenschap die de meeste
spoormensen krijgen als ze zo lang bij
het bedrijf werken. Je raakt er een
beetje mee vergroeid. In zekere zin
ben ik dus echt een treingek, hoewel
ik thuis geen verzameling treintjes
heb staan."

Nieuw
" Een deel van de nieuwe stoptrei-
nen waar de NS vanaf 1991 mee gaat
proefrijden, krijgt in de tweede klas
geen vier, maar vijf stoelen op een
rij. Het nieuwe model, de SM'9O,
leent zich daarvoor omdat de trein-
stellen iets breder zijn dan de huidige
stoptreinen. Per treinstel komen erzo
19 extra zitplaatsen bij. De SM '90,
die geleverd gaat worden door de
Franse fabriek Talbot, wordt de op-
volger van de huidige stoptreinen. De
NS is zes jaar lang bezig geweest met
het ontwerp en de politieke goedkeu-
ring van de investeringen die voor de
nieuwe treinstellen moeten worden
gedaan. In 1991 zal met negen proto-
types gereden gaan worden. Pas
daarna wordt besloten hoeveel trei-
nen er besteld zullen worden. Hoewel
vijf stoelen op een rij in Nederland
ongebruikelijk, zal de passagier vol-
gens de NS comfortabel zitten. De
breedte van 3,20 meter geeft iets
meer ruimte. Bovendien worden de
huidige banken vervangen door indi-
viduele en voorgevormde stoelen. De

" Het Haags Filmhuis organiseert
een landeliJK opgezet filmfestival in
het kader van '150 jaarSpoorwegen
in Nederland. Titel: 'Cinema Ex-

Heerlens duo koos voor camping in Frankrijk
limburgs dagblad vrijuit
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Jz_k_,
ZIEKENHUIS ST. GREGORIUS

VERPLEEGHUIS ,SCHUTTERSHOP
6440 AG BRUNSSUM

Voor de in september as. nieuw te starten cursus is
er nog plaats voor een

leerling-radiodiagnostisch
laborant (m/v)
De opleiding duurt drie jaar en bestaat uit een theo-
retisch en een praktisch gedeelte. De theorie wordt
regionaal verzorgd via het academisch ziekenhuis
Maastricht. De praktijkopleiding vindt plaats in het
St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum.

Het salaris bedraagt ’1242,- bruto per maand in
het eerste leerjaar, (’1460,- in het tweede leerjaar
en ’ 1888,-in het derde leerjaar).

Vooropleidingseisen: HAVO of VWO met examen
in de vakken wiskunde, natuurkunde en biologie.

Kandidaten dienen per 1 november 1989 de leeftijd
van 18 jaar te hebben bereikt.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door
mevr. Hartog, hoofd röntgen, tel. 045-279999, toe-
stel 361.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan mevr. Y.
Dassen, afdeling personeelszaken, St.-Gregorius-
ziekenhuis/verpleeghuis Schuttershof, postbus
255; 6440 AG Brunssum.

184247
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Open universiteit
De Open universiteit is een zelfstandige rijksinstelling voorhoger
afstandsonderwijs. Zij ontwikkelt binnen produktgroepen
schriftelijke cursussen overzeven leerstofgebieden. Deze cursussen
kunnen door de studenten wordengecombineerd totpersoonlijke
onderwijsprogramma's. Hiervoor kunnen WO-, HBO,Kort Hoger
Onderwijs en dossierdiploma'sgehaald worden.

De afdeling Produktie en Uitgeverij isondermeer belast met de
grafischeproduktie van cursusmateriaal. In dezeafdeling wordt
nauwsamengewerkt tussen desubafdelingen Interneproduktie.
Editing, Bedrijfsbureau en de uitgevers van deOpen universiteit.
De afdeling Interneproduktie omvateen ontwerpgroep en een
afdeling vormrealisatie. Deafdeling isbelast methetproducerenvan
beelddragers vanafdetoegeleverde manuscripten vancursussen en
hetvormgeven van hetcursusmateriaal. Bij deafdelingzijn circa 14
medewerkers werkzaam. Voorts wordt veel gewerkt metfreelancers.

Thans zoeken wij opfreelance basis

grafischvormgevers (m/v)
vacaturenummer: LID 89024

voor lay-outen illustratie activiteiten.
Geïnteresseerden dienen te beschikken over eenvoltooide
opleiding aan een academie voor beeldende kunst en bij
voorkeur ervaring met Apple Macintosh apparatuur.

öu
Schriftelijke sollicitaties(inclusief enkele voorbeeldenvan
recent werk) onder vermelding vanhet vacaturenummer
opbriefen enveloppe inzendenvóór 20mei 1989enrichten
aan hetCollege van Bestuurvan deOpen universiteit,
tav deafdeling Personeelszaken, Postbus 2960,
6401 DL Heerlen.

Inlichtingen omtrentde werkzaamheden kunnen worden
ingewonnen bij de heer H. van Leeuwen,hoofd Interne
produktie, telefoon 045-762697.

44 4 4
Stienstra Heerlen is een aktieve, sterke

onderneming in de onroerend-goed-sektor,
waarbij de voornaamste aktiviteiten zijn

geconcentreerd op Zuid-Nederland.
De gespecialiseerdeaktiviteiten op het gebiedvan
projek tontwikkeling en makelaardij, zowel in de Bij de projektontwikkeling van commercieel vastgoed (kantoren, winkels, bedrijfshallen, hotels, etc.)

bedrijfs- als woningsektor, zijn ondergebracht is sprake van een sterke expansie en van grootschalige projekten. Het aanwezige team moet
in een zestal werkmaatschappijen, uitgebreid worden met een

ERVAREN PROJEKTMANAGER
COMMERCIEEL VASTGOED

Uw taken. Wij bieden de juiste man/vrouw primaire en
De projektmanager is verantwoordelijk voor een secundaire voorwaarden in overeenstemming
aantal projekten en begeleidt alle aktiviteiten, met het belang van de funktie.
zowel technisch als financieel, die moeten leiden
tot een verantwoord eindprodukt. Belangstelling?
Dat betekent zelfstandig overleggen, onderhande- Richt dan uw sollicitatie met uitgebreid
len en coördineren met gemeentes, architekten, curriculum vitae aan Stienstra Heerlen
aannemers, toekomstige gebruikers, etc. Bedrijfsprojektontwikkeling B.V, Postbus 56,
Budgetten en planningen worden door de 6400 AB Heerlen t.a.v. drs. M.L.H. Huijnen,
projektmanager opgesteld en bewaakt. direkteur, met vermeldingvan LD 65.

f

Wat wij vragen en bieden Wenst u (vooraf) meer toelichting dan kunt u

" een TH/HTS-opleidingsnivo de heer Huijnen bereiken op 045-712255 (zaak)

" minimaal 5 jaar ervaring in de bouwsektor of op 09-3211714710 (privé).
I \/—I (particulier bedrijfsleven en/of overheid)

'—JL—' mX ■mh BQ m^ m^ " goede kontaktuele eigenschappen en
■—HP—I I-T iTPI commerciële affiniteitI—A—l BB " IVII I■■ MI ■■ " voldoende kennis van bouwkosten.

stichting K sSa.__stl :
bejaardenvoorziening B "'. ï

douvenrade P*" ' " " "'*■ -^
STICHTING BEJAARDENVOORZIENING
DOUVENRADE TE HEERLEN

Heeft onder haar beheer een verzorgingstehuis
voor 160bewoners, alsmede twee service-flats
(230) woningen en een service-centrum.
Zij vraagt een

volledig gediplomeerde

BEJAARDENVERZORGENDE
OF ZIEKENVERZORGENDE
voor 3 a 4 nachten per 14 dagen in de nachtdienst.

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden
conform de C.A.0.-bejaardentehuizen.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij
mevrouw T. Schlijper-Jacobs, Hoofd Verzorging
en Verpleging tijdens kantooruren, tel.
045-711240, toestel 15.

Schriftelijke sollicitaties binnen acht dagen na
heden te richten aan de Directie, Douvenrade 1,
4619 AA Heerlen.

184583

mmêllmm M
dochteronderneming van Laco Geurten b.v-
richt haar activiteiten op de verkoop van medisch
artikelen o.a.— verpleging— verzorging— revalidatie— bandages— medische apparatuur
zoekt op korte termijn een

MEDEWERKER M/V
voor 20 uur per week

Taak:
-verkoop van medische artikelen- licht administratieve werkzaamheden

Functie-eisen:
- middelbare opleiding- ervaring in de medische sector strekt tot aanbeveling
- leeftijd 20-30 jaar- wonende omgeving Heerlen
Voor meer informatie 045-718080
Wij verzoeken u alleen schriftelijke reacties te
zenden aan:

É_#<Éllllii€# IM
Akerstraat 25 6411 GW Heer!'
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rpp Stichting Ziekenzorg
C_£J Westelijke Mijnstreek

Deze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de volgende instellingen:

" Maaslandziekenhuis op de lokaties Sittard en Geleen (957 bedden)
" Verpleeghuis St. Jansgeleen, Geleen (209 bedden)
" Verpleeghuis St. Odilia, Geleen (148 bedden)
" Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden)
" Verpleeghuis St. Aignetenberg Sittard (75 bedden)

Ten behoeve van de Verplegingsdienst op de lokatie Sittard, zoeken wij
kontakt met belangstellenden voor de funktie van

—' hoofdverpleegkundige
Vakaturenr. GM 15

voor een verpleegafdeling, waar zowel patiënten van de specialismen
rheumatologie en oogheelkunde als adolescenten worden verpleegd.

funktie-informatie: " is belast met de organisatie en de koördinatie van de werkzaamheden
binnen de eigen afdeling;

" is belast met de dagelijkse leiding van het toegewezen team;
" is belast met de koördinatie van de patiëntenzorg en de begeleiding

van leerlingen;
" verzorgt de afdelingskontakten;
" verricht een aantal administratieve werkzaamheden.

funktie-eisen: " diploma A-verpleegkundige + kinderaantekening;
" kaderopleiding;
" beschikken over relevante ervaring;
" beschikken over leidinggevende capaciteiten.

arbeidsvoorwaarden: F.W.G.-funktiegroep 55.

inlichtingen: Mw. R. Doqgen-Frielink, koördinerend hoofdverpleegkundige,
toestel 2303.

yTen behoeve van de Verplegingsdienst op de lokatie Sittard, zoeken wij
kontakt met belangstellenden voor de funktie van

verpleegkundige
Vakaturenr. GM 21

voor de P.A.A.Z. (opname-afdeling)

funktie-informatie: " is belast met de verpleging, verzorging en het resocialisatieproces van
aan de afdeling toevertrouwde patiënten, waarbij tijdens de individuele
begeleiding van patiënten het accent ligt op de intensieve zorg en het
verrichten van crisisinterventies.

" verricht in dit kader een aantal werkzaamheden van verzorgende,
verpleegtechnische, instrumenteel agogische en administratieve aard. Is
behulpzaam bij medische onderzoeken en begeleidt leerlingen.

Gezien de samenstelling van het team zal onze voorkeur uitgaan naar
een mannelijke kandidaat.

funktie-eisen: diploma verpleegkundige A + B of H.8.0.-V. (met relevante
werkervaring).

arbeidsvoorwaarden: F.W.G.-funktiegroep 45.

inlichtingen: Dhr. H. Oude Hengel, koördinerend hoofdverpleegkundige, toestel 1346.

Alle funkties staan in principe open voor zowel mannen als vrouwen.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen richten aan:
Dienst Personeel en Organisatie
Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek
Postbus 5500, 6130 MB Sittard

In de linker-bovenhoek van brief én enveloppe het vakaturenummer vermelden.
/

g KNP maastricht J

KNP is in Europaeen van degrootsteproducenten van papier, karton en kartonnen verpakkingen.

KNP maastricht, een produktiebedrijf van KNP Fine PaperDivision, isgespecialiseerdin defabricage van
hoogwaardighoutvrijgestreken papiervoor degrafische industrie. De produktie-omvang beloopt jaarlijks
ruim 200.000ton, gerealiseerd doorca. 1100medewerkers. KNPmaastricht iseen moderneprocesindustrie,
die doorvoortdurendeaanpassingvan technologischeontwikkelingen op een geavanceerdpeil wordt
gehouden.

KNP maastricht zoekt een

ll*ilmJ * \ wJ_t C_ ttw^ I -_*___*_» If» I m p_j_! 191 I _■■»_ I■" I I «__ I
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voor haar Bedrijfs Economische en contactuele eigenschappen en
Administratieve Dienst. leidinggevende capaciteiten. Uw leeftijd

is circa 25 jaar.
In deze interessante functie gaat u (m/v)
zich bezighouden met hetverzorgen van Wij bieden:
de loonberekening en devolledige voor dezeverantwoordelijkefunctie
loonafrekening voor hetC.A.0.-perso- bieden wij een salaris dat past bij de
neel. zwaartevan defunctie, uw leeftijd en uw

ervaring. Dit salaris wordt 14keer per jaar
Wij verwachten: uitgekeerd,
voor deze functie is een HAVO-opleiding- gevolgd dooreen afgeronde Naast de primaire zijn ook de secundaire
MEAO-studienoodzakelijk. Hetstrekttot voorwaarden uitstekend, waaronder een
aanbeveling ais u studerend bent voor premievrije pensioenregeling en goede
MBA of SPD en u bereid bent om een studiemogelijkheden. Daarnaast zijn
studie m.b.t. salarisadministratie te reële doorgroeikansen aanwezig,
volgen.
Verder heeft u ervaring metof kennis van Sollicitatie:
de beginselen van geautomatiseerde uw sollicitatiekunt u binnen twee weken
administratie en bent u bereid zich hierin na verschijning van ditblad sturen naar
blijvend te verdiepen. KNP Maastricht 8.V., t.a.v. deafdeling
Daarnaast heeft u reeds ervaring in een Personeel & Organisatie, Biesenweg 16,
administratievefunctie, alsmede goede 6211 AA Maastricht.

Jl
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De stichtingVolwasseneneducatieMidden-Limburg iseen re-
gionaalwerkende instelling.Naast basiseducatie voert de
stichting in toenemende mate educatieve activiteiten uit in op-
dracht van derden.Om deze activiteiten te organiseren en

\ verder teontwikkelen zoekt de stichtingvoor in diensttreding
per 1 junia.s. een

»

STAFFUNCTIONARIS (m/v).

De tebenoemenst_fu_c.iot._-_ werkt onderrcchtstrcekieleidingvande directeur.De taken bestaan
uit: ,
* het verwerven van opdrachten lot bet uitvoeren van educatieve activiteiten
* bet voorbereidenen bewaken van de uitvoering van deze activiteiten

* beleidsvoorbereiding en advisering inzakeverdere ontwikkeling van dezeactiviteiten

Voor dezefunctie is vereist:

* opleiding op academisch danwei h.b.0.-niveau

* goede contactuele eigenschappen zowel mondeling alsschriftelijk

* bereidheid tot onregelmatig werk
* een openinstelling en het vermogen om te initiërenen te inspireren

Het is de bedoeling dat benoeming voorlopiggeschiedtin tijdelijke diensttot 31december 1989voor
20 uurperweek. Verlenging van de arbeidsovereenkomst evenals vergroting van dewerktijdworden
medebepaalddoor hetsucces van de werkzaamheden.

Salariëring zal inonderling overlegworden vastgesteld tot maiimaal ’ 4.705,-- brutoper maand bij
eenvolledige weektaak.

i Opverzoek wordt een informatiepakket toegezonden.

— Schriftelijk sollicitatie inzenden voor 18 meia.s. aande directeur
u„t 6cW ■ van de Stg. Volwasseneneducatie Midden-Limburg, Lommer

__.-»«»_._ \ straat 10,6043CT Roermond.6°<*se'...69 1
Ro»'mor"j _. Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de

vjei*Pu"'„5.\ i° . ■ directeur Noud Slcgers, telefoonnummer tijdens kantooruren.gSrss 1 M750-33é6i
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Elke week valt er in Limburg wel
een of ander werkbezoek te

noteren. Politici en zakenmensen
komen kijken, praten en/of

onderhandelen. Verleden weekend
was er wederom zon delegatie in

het zuiden. Een vijfentwintigtal
lieden uit het westen van het land,

allen werkzaam binnen de
landelijke politiek, vanuit het

Binnenhof. En zo was Haags drie
dagen lang de voertaal.

Wie zon weekend met zon -gezelschap optrekt, ontdekt -
helaas helaas - dat er nog heel wat

vooroordelen bestaan. Sjeng
Kremers, Hans van Liemt (DSM)
en Jo Smeets (Volvo) kunnen nog

zo hard en zo vaak roepen 'dat
Limburg verdomme méér is dan

vlaaien, fanfares en carnaval', het
zal nog heel lang duren voordat

randstedelingen dat ook gelóven.
Maar willen ze überhaupt geloven

dat er in Limburg keihard gewerkt
wordt om de zaak draaiend te

houden? Soms denk je: ze willen de
mythe niet verstoord zien.

Nog zon vooroordeel: Limburg is
Maastricht, en andersom. Om te

eten, te drinken en om uit te gaan
moet je naar de Vogelstruys en

aanverwante zaken gaan. Totdat
datzelfde gezelschap een avondje

doorbrengt in Vaals. En dan zegt:
„Gut, maar dat wisten we niet!".

Of een gesprek heeft met Piet van
Zeil, de burgemeester van Heerlen.
En die dan, weloverwogen en goed

onderbouwd, een verhaal houdt
over oostelijk zuid-Limburg. Wat
daar allemaal is gebeurd, sinds de

mijnen gesloten werden. En wat er
allemaal nog gebeuren moet! De

heren en dames uit Den Haag
waren niet alleen positief verbaasd
over het bezoek aan de golfbaan in
Brunssum en de draf- en renbaan in,

Schaesberg, maar ook
(bijvoorbeeld) over de fraaie

groenvoorzieningen in die regio die
in de plaats kwam van het

afgestoten 'zwarte goud.
"Gut", zei weer een ander. „Ik

dacht dat het alleen in Slenaken zo
groen is".

Trouwens, het is bijna ontroerend
als je de inspanningen ziet die

Limburgers zich getroosten om het
gasten-uit-het-westen naar hun zin
te maken. Zon Frans America op
de golfbaan in Brunssum, zon Jan

Jansen op Kasteel Vaalsbroek, zon
Harrie Scheepers op de brouwerij

in Wijlre, zon Loek Hustinx in het
MECC, ze worden er persoonlijk

geen stuiver wijzer van. Ze praten
niet alleen over hun produkt, maar

ook over 'hun Limburg' alsof het "*
hun persoonlijk eigendom is. .

Akkoord, ze worden door hun
werkgevers (mede) betaald om

public relations te bedrijven. En
een goede PR-man of- vrouw werkt

vanuit de achtergrond, is vaak
anoniem. Zit nooit op de eerste rij
(heeft daar ook geen tijd voor want

er is altijd wel iets te regelen) en
hij/zij haalt ook zelden de krant. PR

bedrijven is nog altijd een
dienstverlenend beroep. Maar als

het goed wordt bedreven, is het oh
zo veel meer dan een blabla.

Al die Limburgse PR-mensen, die
wéér eens een weekendje

opofferden omdat er „bezoek" was
in hun provincie, zorgden er voor
dat hun gasten met een bijzonder
goede indruk huiswaarts keerden.

En terugkomen. Als 'gewone'
toeristen. Want de eerste

boekingen voor een
vakantie-weekend (tegen betaling

dus) zijn al gemaakt. Inderdaad, zo
werkt dat.

En een gedeelte van het 'Haagse
circuit' weet nu ook dat Limburg

veel méér is dan alleen Maastricht.
Is alleen dat al geen prima netto

resultaat?

een afspraak gemaakt wordt staat
de bewoonster niets meer in de
weg.

Verliefd worden is ook een
onderdeel van het leven van
geestelijkgehandicapten. Het komt
wel eens voor dat een bewoonster
haar hart verpand heeft aan een
groepsleider. „Dat kan tot
problemen leiden. Zon
verliefdheid heeft namelijk invloed
op de contacten binnen het
groepsgebeuren. Vaak is de enige

alles wat met sex van doen had niet
bespreekbaar maakten. Deze
cultuur (en er zijn nogal wat
tehuizen gevestigd in oude
kloosters) heeft lange tijd een
stempel gedrukt op de ontwikkeling
van de geestelijk gehandicapten.
Nu, veel meer dan ooit, ervaren
ook zij dat er een wereld is van
mannen en vrouwen. Kijken ookzij
naar de televisie en zien dat een
paar elkaar kust. „Nu maak ik niet
meer zo vaak mee dat daar om
gelachenwordt. Maar jarengeleden
durfden de vrouwen bijna niet te
kijken als iets bloots op televisie te
zien was. Dat is nu allemaal
anders", zegt Roovers. .
Ouders

hebben en leggen uit wat wel en niet
kan."

Het verplegend personeel weet dat
masturbatie een onderdeelkan zijn
van de sexuele gevoelens van de
bewoners. Zij vermijden dit thema
niet, maar gaan er wel voorzichtig
mee om.

Om de belevingswereld van
geestelijk gehandicapte vrouwen zo
veel mogelijk te laten lijken op de
werkelijkheid, pleit Roovers voor
meer mannelijk verplegend
personeel. Maar dat geldt ook voor
'buurman' St. Joseph. Daar zijn het
ook voornamelijk vrouwen die
verplegend werk verrichten.

Om enig contact te krijgen met
geestelijk gehandicapten is het
aanraken heel belangrijk. Vaak is
dat ook de enige manier. „Niet alle
groepsleiders weten daar raad mee.
Dat geldt natuurlijk ook voor
eventuele hulp die geboden moet
worden bij sexuele contacten.
Alleen als het personeel daar
helemaal achter staat, stemmen wij
toe."

oplossing overplaatsing van de
groepsleider, hoe vervelend dan
ook."

Huize St. Anna in Heel
,°nen 470 geestelijk

' handicapte vrouwen. Het
r^loop is klein. Slechts 5 tot
k Waatsen komen per jaar
'JJ- Het is haast een traditie

'^l vrouwen steeds kiezen
£°r Huize St. Anna. De

ij^inen gaan naar St.
*Kseph, eveneens in Heel.
i ede instituten hebben. Middels gezamenlijke
((|Cl'viteiten ontplooid. Zoals

op vrijdagavond.
j °mmige vrouwen hebben
j n̂ vriendje die in Huize St.
j seph woont. Maar of je
3n meteen aan sexualiteit
Jet denken? Het is

emaal zo afhankelijk van
niveau van de

j^oonsters", vertelt drs J.govers, directeur
a rgverlening van Huize St.
( De ene bewoner is
ivreden met een aai over de

' terwijl een ander precies
6et hoe haas hupt.

.eer Roovers houdt zich al
uirne tijd bezig met het thema

\^ de sexualiteit van de bewoners.,Aakt het bespreekbaar voor
I, ers en verpleegkundigen.

üdt er ook lezingen over.
L..
1 .den zijn veranderd. Dus ook
lij °Pvatting over sexuele contacten

»! N.n verpleegtehuizen. Nog maar
U Paar decennia geleden werden

''■Zen geleid door religieuzen die

Hulpverleners zijn bij het oplossen
van de sexuele problemen niet
betrokken in de zin van het
verlenen van hand- en
spandiensten. Dat komt volgens de
revalidatie-arts maar zelden voor.
Praten erover is vaak wel een taak
waar het personeel mee
geconfronteerd wordt. Omdat juist
's avonds de problemen en het
verdriet naar boven komen.

De meeste dwarslaesie-patiënten
verblijven, afhankelijk van de
hoogte van de laesie, 6 tot 8 of 8 tot
10 maanden in Hoensbroek. Bijna
iedereen gaat na de
revalidatieperiode naar huis. Om te
wennen aan die nieuwe situatie
gaan ze vaak op weekendverlof of
verblijven samen met de partner in
een woningop het terrein. Allemaal
in het kader van een
gewenningsproces. Als het een
weekend niet te druk is, kan de
partner in het centrum -
overnachten. Maar dat is niet
structureel geregeld.

„Een weekendje naar huis als de
gevierde gast is heel wat anders dan
voorgoed thuis zijn. Zolang de
patiënten in Hoensbroek verblijven
zijn ze met zóveel dingen bezig...
Eenmaal thuis, moeten ze het vaak
alleen runnen en is niet altijd de
deskundige in de buurt. Tijdens
poli-klinische bezoeken stel ik de
sexuele functies bijna altijd aan de
orde. Wij leggen in deze kliniek dan
wel een basis voor een nieuw leven,
maar eenmaal buiten de poort is het
zo anders", meent Pons. Maar
voegt er aan toe dat ook de partner
voldoende aandacht moet krijgen,
nadat de dwarslaesie geconstateerd
is.

’Bewijzen’
Pons ziet een opmerkelijk verschil
in de sexuele belevingswereld van
mannen en vrouwen op zijn
afdeling. Een verschil dat het
accepteren of omgaan van andere
sexuele mogelijkheden danig
beïnvloedt. „Voor mannen is een
erectie heel belangrijk. Zij zijn
vaak gefixeerd op de genitale sex.
De man wil zich koste wat kost
bewijzen op die manier, en dat kan
weleensniet acceptabel zijn voor de
partner. Wij proberen juist
sexualiteit in een bredere context te
plaatsen. Zodat ook mannen
kunnen zien dat sexualiteit zoveel
méér is."

Bij vrouwen ligt dat anders. Het wel
of niet meer kunnen krijgen van een
orgasme lijkt hen minder te deren.
Zij stellen veel meer prijs op
erotiek. Het valt Pons op dat, zodra
vrouwen merken dat ze
aantrekkelijk kunnen zijn, óók in
een rolstoel de weg naar sexualiteit
weer weten te vinden. Een coïtus is
vaak mogelijk. De spieren die dit
mogelijk maken, functioneren
echter vaak niet meer. Ook het
gevoel is deels verdwenen. Tips
kunnen dan handig zijn.

In een bepaalde volgorde worden
de mannelijke patiënten die willen
weten of ze vruchtbaar zijn,
hulpmiddelen aangeboden. Een
aantal kan nog in een gezellige sfeer
worden uitgeprobeerd, zoals de
vibrator, maar als die geen hulp
meer biedt, wordt het minder leuk.
Je kunt je bij de hulpmiddelen
zaken voorstellen als het inbrengen
van een staafje in de penis of een
apparaat gebruiken dat zorgt voor
het 'opblazen' van het mannelijke
geslachtsdeel. „Als we
medicamenten gaan toedienen die
erecties opwekken wordt het
allemaal veel klinischer. Maar als
mannen dat willen kan het bijna
altijd", legt de arts uit.

Het is nog maar enkele jaren
geleden dat gedacht werd dat
dwarslaesie-patiënten gedoemd
waren om kinderloos te blijven.
Dank zij de vruchtbare
samenwerking tussen de
gynaecoloog Zantvoort van het
Heerlense De Weverziekenhuis
lukt het steeds vaker om
'dwarslaesie-paren' (weer) ouders
te laten worden. Het is echt
opmerklijk dat de laatste jaren
meer vraag komt naar de
vruchtbaarheid. Voor vrouwen is
het heel goed mogelijk zwanger te
raken. Als de begeleiding maar
goed is. Voor mannen ligt die zaak
weer anders. Niet iedere man met
een dwarslaesie is in staat voor een
erectie, voldoende voor een
zaadlozing, te zorgen.

Pons ervaart het als zeer prettig dat
ook de omgeving niet negatief
reageert als vrouwen, gekluisterd
aan een rolstoel, een kind krijgen.
„Als ik de vrouwen of mannen met
een dwarslaesie terugzie denk ik
weleens dat de kinderen die ze na
hun handicap gekregen hebben nog
niet zo slecht af zijn. Het zijn
duidelijk gewenstekinderen. Oké,
pa of ma kan misschien dan niet
gaan voetballen, maar wel zoveel
andere dingen..."

Een algemeen standpunt over de
beleving van sexualiteit door hun
pupillen houdt de directie van
Huize St. Anna er niet op na. Dat
kan ook niet. Je hebt steeds te
maken met een individu.
Bovendien hebben de ouders steeds
het laatste woord als het gaat om
sexuele contacten. Voor de directie
van het.instituut in Heel staat
voorop dat de bewoner zelf moet
aangeven behoefte te hebben aan
sexuele contacten. „Dat voert
natuurlijk weer terug naar de vraag:
wat is sexualiteit? Het is zon
uitgebreid begrip. Voor de ene
pupil is lichamelijk contact
voldoende. De andere wil echt
verder gaan. Zodra we diebehoefte
constateren wordt gepraat." Rovers
hecht veel waarde aan het maken
van duidelijke afspraken. Ouders,
directie en de betrokken
verpleegkundigen moeten zich in
een compromis kunnen vinden. Als

Voorzichtigheid
De Sint Anna-bewoners leven in
groepsverband in een paviljoen.
Eten in dezelfde ruimte, kijken
samen naar de televisie. Kortom, er
ontstaat een hechte band, te
vergelijken met een gezinssituatie.
Het zal niemand verbazen dat ook
twee bewoonsters elkaar aardig
kunnen vinden en sexuele
gevoelens ontdekken. Een
verpleger: „We treffen wel eens
twee bewoonsters in hetzelfde bed
aan. Vragen dan ook wat ze gedaan

van de begeleiding. Sterker nog,
revalidatie-arts C. Pons kaart het
onderwerp heel bewust aan tijdens
gesprekken, ongeacht de leeftijd.
„We wachten niet alleen op een
impuls van de patiënt. Voor velen is
de drempel hoog om er überhaupt
over te praten."

De dwarslaesie-patiënten krijgen al
vrij snel informatie die kan
bijdragen tot een zo normaal
mogelijk sexueel verkeer. Het is
een cyclus van acht of negen
bijeenkomsten. Eén of twee staan
in het teken van sexualiteit. De
partner is ook altijd aanwezig.

Dr Pons praat ook op zakelijke
wijze over de alternatieven die
gebruikt kunnen worden. „Dat gaat
niet altijd even gemakkelijk. Niet
iedere man accepteert dat hij soms
met hulpmiddelen in staat is een
erectie te krijgen. Bovendien zijn
juist die hulpjes voor de partner
niet altijd prettig."

De sexuele functies zitten vrij laag
in het ruggemerg gelokaliseerd.
Dus vrijwel alle
dwarslaese-patiënten hebben te
maken met een veranderd sexueel
leven. Sexualiteit kan een
expressiemogelijkheid zijn in een
relatie, en dat is voor deze mensen
niet altijd mogelijk. Het instrument
is namelijk veranderd. Een
dwarslaesie gaat gepaard met
verlammingsverschijnselen en het
verlies van gevoel, zoals aanraken.
Juist dat gevoel is zo belangrijk bij
sexualiteit. Misschien nog meer dan
de gemeenschapmet de partner. De
patiënt moet zijn lichaam opnieuw
leren kennen. Een lichaam dat hem
in de steek heeft gelaten. Er anders
uitziet.

Hoensbroek
Revalidatiecentrum Hoensbroek.
Op de afdeling dwarslaesie worden
mensen verpleegd en gerevalideerd
die verlamd zijn dooreen breuk van
de wervelkolom die gepaard gaat
met een beschadiging van het
ruggemerg. Na een periode in een
bed, belanden zij in een rolstoel.
Moeten als lichamelijk
gehandicapteverder door het leven.
Voor deze mensen is sexualiteit de
laatste jaren in toenemende mate
een normaal gespreksonderwerp
geworden, dat onderdeel uitmaakt
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ander-'5"-^ exualiteit is een verrijking van het
leven. De laatste jaren zijn ook de
directies van verpleegtehuizen zich
bewust van het 'menselijker' bestaan
van de bewoners als hun omgeving zo
min mogelijk afwijkt van het 'normale'
leven. Daar hoort ook sexualiteit bij.
Er wordt op een delicate wijze
omgesprongen met de gevoelens van
mensen die vaak niet in staat zijn een
normaal huiselijk leven te leiden.
Lichamelijk gehandicapten
(bijvoorbeeld de dwarslaesie-patiënten
die revalideren in Hoensbroek) krijgen
alle medewerking die geboden kan
worden om een zo normaal mogelijk
sexueel leven te kunnen leiden. Voor
geestelijk gehandicapten ligt die zaak
anders. Niet alle bewoners van een
zwakzinnigeninstituut tonen gevoelens
die meteen met sexualiteit te maken
hebben. Maar er zijn 'paartjes. Deze
wonen weliswaar niet samen, maar
zien elkaar toch regelmatig. Maar of
dan ook echt gesproken kan worden
van sexualiteit?

Sexualiteit voor
gehandicapten is niet
langer een stiefkindje

door I



Na een akelig drukke werkdag!
ik hier, op deze plek, pas terujj
aarde. En dan maak ik mij op4
enorm druk om... een stukje ot
kruid, of een plantje dat maar nij
groeien. Natuurlijk, allemaal M
simpele dingen. Tot het mome<
je er echt mee bezig bent. Danl
dek je pas hoe fijn die kleinighj
kunnen zijn, welke voldoening I
kunnen geven". /

gazon hun meegenomen lunchpakket
komen verorberen. Er komen rela-
ties, uit de zaken- of kunstsfeer, of
vrienden en bekenden.
Eyck: „Ik vind het ethisch namelijk
niet verantwoord om hier alleen aan
onszelf toegang te verlenen".
De entree naar het kasteel ligt er an-
ders akelig uitnodigend, haast uitda-
gend, bij. Ondanks het bordje Ver-
boden Toegang dat bij Artikel 461
hoort. „Ach, echt streng ben ik niet,
als voorbijgangers een voetje zetten
op dat bruggetje...nou ja. De echte
durvers, tja, die probeer ik zo vrien-
delijk mogelijk te zeggen dat het,
zélfs in Limburg, niet de gewoonte is
om in andermans tuin rond te neu-
zen. Maar soms... U weet toch hoe
dat gaat... en uiteindelijk is de natuur
van ons allemaal".
Pas één keer is Jo Eyck echt uit zijn
gebruinde vel gesprongen. Hij steekt
een sigaar aan en zijn wijsvinger om-
hoog. „Dat was zon kerel, met zon
video-ding, en die trapte met zijn gro-
te poten op alles wat wij met uiterste
zorgvuldigheid hadden geplant. Die
komt niet meer terug. Hoop ik."

Geen subsidie

ZZijn credo: „Als je hier
mag wonen, ik zeg: mag,
dan is het jeplicht om dat
niet voor jezelf alléén te

houden."
Jo Eyck, bewoner-eigenaar van
kasteel Wijlre, handelaar in verf,
kunstminnaar, spil van een gezin
met vrouw en drie kinderen en
verslaafd aan zijn tuinen (meer-
voud, want het gaat om zes hecta-
re „waarvan er drie permanent
om onderhoud vragen").
Hij is humoristisch, emotioneel,
welbespraakt, aardig bij kas, tóch
bescheiden. Na acht jaar renove-
ren krijgt hij nu wekelijks aardig
wat volk uit Nederland en het
buitenland over de vloer en voor-
al: over het gras.
Afgelopen week kwam de zoveel-
ste groep Amerikanen kijken
naar hetgeen mister Aik in Wijlre
tot stand heeft gebracht. En vrij-
wel zonder subsidiegeld. „Zo-
doende was ik dus genoodzaakt
om een tophypotheek te nemen.
En dat is he-le-maal niet leuk".
Daar staat tegenover dat Wijlre,
behalve het bier waar Limburgs
trots op is, niet langer een
spookslot heeft maar een kas-
teeltje van allure.

Het gebouw, bij de brug over deGeul
tussen Wijlre en Gulpen, dateert uit
de zeventiende eeuw. Tot het mo-
ment dat Jo Eyck het pand „in staat
van vergane glorie" aantrof maar
niettemin (of misschien wel juist
daarom) kocht, was het in Hollandse
handen. Dat is nu acht jaar geleden.
„Ik zag meteen de mogelijkheden van
de tuin en voelde een enorme uitda-
ging om ook van het gebouw iets bij-
zonders te maken."
Toen hij, met de koopakte op zak,
van de notaris terugkeerde, kon hij
meteen de handen uit de mouwen ste-
ken. „Het was een oude wens om dit
kasteeltje te bezitten", geeft hij toe.
Hij is dus niet over een nacht ijs ge-
gaan. Hij legt uit waarom het in een
eerder stadium op het laatste moment
afketste. „Dat was pijnlijk! Ik heb,
zeer bewust, de weg waar het kasteel
aan ligt, jarenlang gemeden."
Op een dag kwam het er toch van. Hij
bewoonde in Heerlen een royaal,
modern pand. „Maar ik miste daar
toch iets, omdat het in optimale staat
verkeerde. De ondernemersgeest,
die laat je eigenlijk nooit los".

Als hij, op voorjaarsavonden zoals
deze week, met vrienden in het
prieeltje zit, tussen de geurvan de lei-
platanen en met ardennerham en een
glas wijn erbij, dan is hij dankbaar
dat hij wél het karwei mocht afma-
ken. Die klus heeft hem, en hij komt
daar eerlijk voor uit, veel offers ge-
kost. „Vooral op het financiële vlak.
Er zijn wel eens momenten geweest
dat ik het gevoel had dat ik met de
rug tegen de muur stond".
Het kasteel was, toen hij het kocht,
nog nèt geen bouwval. Eyck: „Maar
ooh-ooh, als je eenmaal in zon huis
gaat roeren, dan begint de ellende.
Dan wordt eerst de CV-ketel afge-
keurd, vervolgens de electriciteit, en
voordat je het goed en wel in de gaten
hebt kun je helemaal vooraan begin-
nen".
En aldus geschiedde.

Prins en prinses

morgens, ver vóórdat de hoogmis in
het dorp begint, wandel ik in het
park. Dan hoor ik niets, behalve de
kerkklokken, en de vroege vogels.
En dan denk ik elke keer opnieuw:
wat ben ik toch bevoorrecht dat ik dit
mag meemaken". Hij zegt het geluk-
kig zelf.

Was hij maar in de jaren zeventig op
het kasteel komen wonen, toen onze
overheid subsidie verleende aan
iedere Nederlander die zélf vond dat
hij iets leuks had bedacht, tenzij het
tegendeel kon worden bewezen.
Voor de restauratie van het kasteel is
nooit één cent subsidie 'afgekomen',
hoewel er toch duidelijk behoud van
cultureel goed mee is gemoeid. Voor
de aanleg van de tuin is daarentegen
wel een bedragje op zijn bankreke-
ning bijgeschreven. Eyck heeft overi-
gens goede hoop, nu voor zijn project
zoveel aandacht en respect bestaat,
dat hij 'iets' tegemoet kan zien uit
een of ander Haags of provinciaal
potje. „Maar ik wil niet te vroeg jui-
chen", zegt hij. „Het is pas zo als het
zo is".

Na zijn dagtaak, soms zelfs tijdens
lunchtijd, duikt hij de tuin in. „Om-
dat er altijd wel iets te doen is. Als je
ginds klaar bent, kun je aan de ande-
re kant weer beginnen". Maar hij
voelt haarfijn aan dat hij bij ons niet
op leedvermaak moet zinspelen.
„Randjes knippen, honderden me-
ters lang, dat is niet zo leuk meneer.
Maar als ik dan af en toe achterom
kijk, en ik zie dat het zeer de moeite
loonde, dan zeg ik tegen mezelf: wat
heb ik het toch weer goed".

Het is dinsdag, enkele uren voordat
'Lubbers ll' valt. Het land in rep en
roer, zo niet in Wijlre. Daar staat, op
die tweede mei, de tijd stil en een fles
Elzasser op tafel. „En met de buren
heb ik het ook nog getroffen", mom-
pelt hij. „De koninklijke brouwerij
van Brand".
Eigenlijk is het, zo opperen wij, gê-
nant dat hij toch nog een paar week-
jes per jaar naar het buitenland op
vakantie gaat. Luid: „Ho! Heel even
moet élk mens er uit. Want deze tuin
mag niet mijn héle leven beheersen."
Hij gaat overigens niet twee weken
lang aan het strand liggen. Hij zoekt
in Zuid-Frankrijk een plekje uit, met
goed uitzicht op een kasteel-met-ake-
lig-grote-tuin. „En dan zit ik uren te
turen naar al die lieden diezich in het
zweet staan te werken. Als U voelt".

Trouwens, de zaterdagavond is hem
ook heilig. „Tot vier, vijf uur ben ik
met allerleiklusjes bezig. Maar dan...
onder de douche, sjiek costuumke
aan, goeie sigaar en een glas wijn, en
dan vanaf het terras kijken, denken
en genieten, uren aan één stuk."
Tussendoor serveert zijn vrouw dan
soms morellen, appels, peren, prui-
men. „Of abrikozen, mispels, alle-
maal eigen kweek en op ouderwetse
manier ingemaakt, in wekglazen,
héérlijk!".
Gaat U rustig door. „En 's zondags-

vaste baan op de mijn, voor je leven,
en die opzeggen voor een kasteelme-
neer waarvan je nog maar moet af-
wachten of die überhaupt betaalt?"
Hij lacht tevreden. „Zo ziet U maar
hoe het lopen kan."
Voor Hub Schijns was het overigens
best even wennen toen Jo Eyck zijn
intrek op het kasteel nam. Want de
vorige eigenaar kwam maar een paar
keer per jaar een weekendje naar
Wijlre, en zodoende was Hub een
soort plaatsvervangend kasteelheer.
Maar zijn huidige werkgever is zélf
enorm gedreven als het om tuinieren
gaat, en zo heeft Schijns het er maar
knap druk mee. „En U moet weten
dat we 35 jaar geleden hier met drie
vaste tuinmannen waren, en nog een
paar losse knechten."
Hij pakt de hark en verdwijnt tussen
het struikgewas.

Kasteel Wijlre lééft weer, sinds
Eycks er zich over ontfermden,
hun komst viel nog goed ook, ii
dorp. Eindelijk weer Limburgei
twee Hollandse eigenaars waarv
laatste bezitter er ook nog maal
den was. Nu staat er weer een f
taar, op de dag dat de processie
trekt, en komt de schutterij me
tromgeroffel op bezoek. „En di
vind ik het heerlijk om daarna il
Bemelmans met die mannen ccl
te drinken".
De processie mag dan wel bij h'
halt houden, het had toch maar
domd weinig gescheeld of deze
teelheer was in zijn eigen park <zn eind gekomen. Eyck: „Ja, ei
wel op de dag dat de paus in Lirt
öp bezoek was. Hoe het kwam,
ik nog steeds niet. Maar ik viel
ieder geval met die grote grasni;
achterover, én in de gracht. Nu i
gracht niet zo diep, maar die ma' |
lag bovenop mij. Ik schreeuwen,
maar geen mens die 't hoorde, <
héél Wijlre zat voor de televisie
de paus te kijken."
Uiteindelijk wist hij zich uit die
narde situatie te bevrijden. maat)
geten zal hij die middag nooit. <!
paus vlakbij, en tóch nog bijna 'I
dronken zonder de laatste sacra'S
ten..." y\

Processie

Bollenkweker
Het gras is opvallend kort gemaaid op
het gazon, dat'wel twee voetbalvel-
den groot is. „Omdat kort gras een
rustgevend gevoel geeft", zegt Eyck.
„Ik werk altijd met organische mest.
Die is beter dan kunstmest, want dan
is het weliswaar van hup-omhoog!,
maar danzakt 't ook weer even snel."
Hij wilde ooit 'in de bloemen' gaan.
„Ik heb zelfs nog een tijd in Lisse ge-
werkt, als bollenkweker. Maar ik had
snel in de gaten dat je daar als Lim-
burger, tussen die bloembollenfami-
lies, weinig kans van slagen had.
Toen ben ik van de kleuren van de
bloemen maar overgestapt op de
kleuren van de verf."
Eén met de natuur, daar gaat het
Eyck om. En de natuur, die is grillig,
die laat zich niet forceren. „Het zal
drie of vier jaar geleden zijn, toen ik
thuis kwam van een reis. Tientallen
prachtige bomen lagen omver. Alsof
een straaljager was neergestort, maar
het was het gevolgvan een noodweer.
En dan begin je maar weer opnieuw
met aanplanten. Het is jammerdat ik
die bomen niet meer hoog zal zien. Ik
ben er nu toch ook zestig".
„Als ik zon omgewaaide boom zie
liggen, kapot, geknakt, dan merk je
hoe vergankelijk alles is, ook als
mens. Sinds ik hier mag vertoeven
leef ik bewuster. Je slaat als vanzelf
aan het filosoferen".
's Avonds gaat hij nog wel eens een
tuintje om, neemt dan plaats op een
van de banken. En staart naar het
groen om zich heen, en naar de he-
mel. „En dan denk ik: hoe lang mag
ik nog? Als ik er nog eens twintig jaar
bij zou mogen hebben, dat zou gewel-
dig zijn..."

" _/„ Eyck: ,Als ik hierzo zit te mijmeren, dan denk ik vaak: hoe lang mag ik nog?"
Foto's: WIDDERSHOVEN

manswoning. „Twee weken per jaar
ben ik afwezig, op vakantie naar Oos-
tenrijk. Dan pak ik de lift en op twee-
duizend meter hoogte ga ik dan orchi-
deeën bekijken".
Alsof hij de rest van het jaar iets an-
ders doet.

Hub kent 200 plantensoorten en 50
boomsoorten in de tuinen bij naam.
„Niet helemaal waar", zegt hij toch
maar voor de zekerheid. „Soms komt
er een groep op bezoek en die vraagt
dan aan één stuk door: Tuinman, wat
is dit, en hoe heet dat? Dan raak ik
wel eens in de war."

Hij was vroeger als tuinman in vaste
dienst bij de Staatsmijnen. „Ik ver-
zorgde de tuinen, bij de directeuren
thuis, bij meneer Rottier, en meneer
Hellemans. Ja, dat waren tijden.
Toen ik op de koel vertelde dal ik
naar een andere baas ging, vroegen
ze daar of ik wel goed snik was. Zon

Geen balzaal

Tuinman
We slenteren even later door het
park. Het is muisstil, want de tuin-
man heeft zojuist de motormaaier af-
gezet. De tuin, zo zegt hij, kon hem
niet bekoren toen hij hier kwam wo-
nen. „Bah, teveel van die rooie sal-
via's. Trouwens, op afrikaantjes en
petunia's ben ik ook niet zo happig".
Jaarlijks kweekt hij minimaal 12.000
plantjes. Nou ja, hij... Hub Schijns
(60) eigenlijk, want die werkt al bijna
35 jaar op dit kasteel als tuinman.
„Meneer Eyck is mijn derde baas. Hij

Eerst werd het kasteeltje, overigens
qua bewoonde oppervlakte niet gro-
ter daneen middenklasse-villa, opge-
knapt. Dat was, volgens Eyck, ook
hard nodig. „Dr zat me toch een
kitsch in! De deuren waren met rooie
pluche bekleed, zoals in een hoeren-
kast. Hou me ten goede, ik ben daar
nooit geweest."
De inrichting nü is strak, modern.
Prins Albert en prinses Paola kwa-
men eens op bezoek en die twee wa-
ren, zegt Eyck, best een beetje ja-
loers op dit interieur. „Omdat in hun
kasteel alles volgens de traditie inge-
richt is. Als bij die mensen eenmaal
een schilderij hangt, moet het daar
ook blijven hangen, voor eeuwig.
Mijn vrouw en ik bepalen zélf wat we
leuk vinden".
Er komt nogal wat volk bij de Eycks
(inderdaad, ver familie van de be-
roemde Charles) over de vloer, op af-
spraak, dat wel. Dus geen touringcars
met toeristen die vanuit Valkenburg
op weg zijn naar Monschau en op zijn

Kunst
Behalve zijn tuinen heeft hij now
tweede passie: kunst. Dat wil ze»
moderne kunst. Deze verslagge*!
liet zich, tijdens een bezoek eiikfdagen eerder, cynisch ontvallen .
meneer Eyck best even had nu.l
aanvegen, want hij wist toch da',
zoek kwam?" Maar die keien, ii^bepaalde vorm op de grond neel
legd, vertegenwoordigen dus cc!1!
pitaal. „Beter is het om te praten
hedendaagse kunst", corrigeert \
met een duidelijke ondertoon vafl
weer zon barbaar, die niet verA
gekomen dan De Nachtwacht cA
Mona Lisa.
Eyck: „Vroeger, via mijn vader,
ik vaak geproefd van de 'oude' M
Maar dat zijn dingen die voorbij
met alle respect uiteraard. Je M
niet eens meer praten met de mA
Maar met de kunstenaars van m
ik wél die dialoog voeren, over'
waarom wél, en waarom niet. BJmend facet is dat je hedendaags*
kunst ook nog kunt kopen, en
nog iets waard worden ook". Sp1
de zakenman.
Hij bezit overigens een fraaie, *\
devolle kunstverzameling. „Alle1!
kwaliteit", zegt hij. Maar er is W
van Limburgse bodem bij. „Juisl
dat heeft daarmee te maken..."
Fien Huth, Laurens BisscherouM
kom er niet bij Eyck mee aan. J
geklopt, waanzinnige prijzen!" I'
maakt zich die mooie middag ztn
ook nog boos. „lemand die zich]
eens over een Cobra-schilderij ffl
en daaraan niks toevoegt... dat I
niks!" Werk van Guido Geelen.l
vindt hij mooi. „Gewaagd, getu'-j
van lef". En Han van Wetering-J
beeldhouwer, staat ook goed gel
teerd. Arthur Spronken daarent*!
weer niet. „Dan nog liever steenl
de kitsch. Want goede kitsch i^ l"

iets".
Hij zucht, en vraagt zich hardopj
mag ik dat eigenlijk wel allemat'
hardop zeggen?
Vanwaar eigenlijk dat koninklijk
lintje op zijn colbert?
Op voorspraak van het ministeriel
WVC gekregen. Als erkenning v 1
zijn enorme ijver en hulp om )<A
kunstenaars een kans te geven-
zijn kasteel misschien te koop isj
„Nooit, ook niet als Brand Bier '
gen tien miljoen op tafel legt. Ofl
vroegst na mijn dood, en daarn-*
paalt mijn vrouw het verder. Ie 1'

waar je acht jaar lang je ziel en V\
heid in heb gelegd, dat doe je nie'l
de hand voor geld."
Tien minuten na die.laatstezin n
al aan het werk.
In de tuinen.

helpt goed mee. Tenminste, als me-
neer er tijd voor heeft".
Hub, en zijn vrouw Tinie, noemt
Eyck „een koppel als een parel". Wat
zal Hub blozen als hij dat vandaag
leest! Hub fietst niet, bezoekt geen
café en biljart en kaart ook niet. Hub
is 52 weken (minus 2) óf in de tuin.
van het kasteel óf in zijn eigen tuin-

Kasteel Neubourg bij Gulpen, of kas-
teel Hoensbroek, dat zijn in zijn ogen
pas échte kastelen. „Dit niet, dit is al-
leen een erg leuke woning. Er zit niet
eens een balzaal in". En Eyck kan
nog wel zo goed dansen. Maar die
keuze maakte hij bewust. „Ik wil niet
in een kasteel wonen met grote, on-
bewoonde zalen". En een schat heeft
hij niet gevonden, in die acht jaar.
„Niets, helemaal niets!". Ja, er zou,
volgens de overlevering, nog ergens
een fortuin verborgen moeten liggen
in de tuinen. „We hebben, toen de
dooi inviel, wel eens op bepaalde
plekken opvallend lang sneeuw zien
liggen. Dat zou ergens op kunnen
duiden..."
Dan lacht hij uitbundig. „Het verhaal
klinkt goed, hè?"

Het zal wel toeval zijn dat niet alleen
Jo Eyck 52 jaar oud was toen hij dit
kasteel kocht, maar de twee vorige
eigenaars óók. „Niet helemaal", zegt
hij. „Als je vijftig jaar bent, dan heb
je zicht op het leven, zicht op de si-
tuatie, je maakt op die leeftijd een
keuze, en je hebt er trouwens dan
ook meer dan de helft opzitten. Maar
wat gaat het allemaal ontzettend snel!

" Hub Schijns, bijna 35 jaartuinman op het kasteel. Vandaar dat hij als geen ander
de weg weet op het 6 hectare grote grondstuk

Wijlre heeft er nu
een tweede trots bij

door
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"Kasteel Wijlre, weer in volle glorie, sinds Jo Eyck er zijn geld, ziel en zalige
stak" „'s Zondags, vóór de hoogmis, wandel ik hier, en dan hoor ik niets, behalve de

kerkklokken"

vrijuit
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Het Bouwfonds hanteert de volgende gunstige tarieven:

3JÖ? Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Geleen, Jos Klijnenlaan 288, 04490-88588. Roermond, St. :hiïstoffelstraat 12, 04750-16555.

Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij het Trefcentt ), 077-541945.

Niet alleen gespaard
door zachte winter

Ijjj het afsluiten van de aktie
"Uinig stoken/Zuinig aan'
*n worden geconstateerd dat

uii&el huishoudens tussen vorig
nifar oktober en eind april heb-
ban bespaard. Natuurlijk als
.eifcvolg van de zachte winter,
'_.aar °°^ omdat men zich
ghjteeds energiezuiniger opstelt.
'ëWtmaal kwam daar een nieu-we factor bij: de spaarlamp.re moeite waard om eens ex-

Fa in het licht te stellen, nu
f^or het eerst de elektriciteits-

bedrijven deelnamen. Via den|cties van die bedrijven von-
T&n inmiddels nietminder dan

spaarlampen hun weg.
ai]r^aarlampen zijn van belang, de tot
,ii;rsver gevoerde acties werden een
_ij,ücces. Het gaatom een steeds beter
j_pernatiefvoor de gloeilamp. Ruim
ju erkrijgbaar, weliswaar duurder,
el ?aar uiteindelijk (vaak) goedkoper.

'eheel zonder kritische kantteke-. "igen kan deze attractie echter
!let. De lampen sparen energie en

' I jfsmilieu, maar op zich zijn ze niet
-T'lieuvriendelijk. Inleveren is dus
i,eooden, zoals dat geldt voor TL-

L'( iui2en, bij het chemisch afvaldepot,
1,1 e 'gifbus', de 'chemokar' of welke

" J. amelmiddelen er plaatselijk ookI Ir»!
■■:,.
i DeKorte (economische za-
ai *n.) reikte op 5 april j.l. de 750.000en^arlamp uit. Hij deed dat in het
l van de acties die een twintig-

L. M energiebedrijven hadden gestart.
ile acties strekten ertoe dat gebrui-, j^s deze lampen goedkoper kon-r'en krijgen en bovendien via de

Jiergierekening konden betalen.
lij die manier werden tot dusver
'^streeks 800.000 lampen afgezet,
;°dat van een doorslaand succes

worden gesproken.

Direct voordeel
door bewust omgaan

met gas en stroom

Keuken kan
ook mee

verhuizen

ken het liefst naar de nieu-
we woonstek willen meene-
men.

Bij de verplaatsbare keuken
van Des Bouvrie zit de ron-
de tafel vast aan het werk-
blad. De units, die zijn ge-
combineerd met beuken-
hout, hebben standaard ma-
ten. Alle inbouwapparaten
passen erin. Het prototype
heeft geen bovenkasten,
maar een pannenrek dat
aan de afzuigkap met halo-
geenverlichting is beves-
tigd.

" De roestvrijstalen keuken
is niet langer het werkter-
rein van de beroepskok. Het
glanzende materiaal, dat
een professionele uitstraling'
heeft, komt binnen bereik
van de particuliere kok. Op
verzoek van fabrikant
Franke in Helmond, gespe-
cialiseerd in aanrechtbla-
den en grootkeukens, heeft
ontwerper Jan des Bouvrie
een nieuw keukenconcept
bedacht, waarbij roestvrij-
staal de boventoon voert.

Het model bestaat uit twee

Huishoudapparatuur
nog mooier en beter

losse elementen zonder ap-
paratuur. De units zijn zo-
danig geconstrueerd dat ze
kunnen meeverhuizen.
In Duitsland worden al eni-
ge tijd mobiele keukens ge-
maakt, omdat de bewoners
een eenmaal gekozen keu-

De actie 'Zuinig sto-
ken/Zuinig aan, ook
nu in samenwerking
met de energiebe-
drijven gehouden, is
voor het seizoen
1988-1989 voorbij.
De balans kan wor-
den opgemaakt van
uw gas- en elektrici-
teitsverbruik. Wat
gas betreft, het is
duidelijk dat ieder-
een minder heeft ge-
stookt. In de actiepe-
riode ( 9 oktober
1988 tot 30 april 1989)
lag de buitentempe-
ratuur namelijk ge-
middeld. 15 procent
boven normaal. Al-
leen april was over-
wegend te koud.
Een doorsnee-gezin
met een gasverbruik
van 2300 kubieke
meter per jaar zal
door dat warme half-
jaar geen 1950, maar
1655 kuub gas heb-
ben verbruikt. Dat
verschil van bijna
300 kuub betekent in
geld uitgedrukt een
besparing van ruim
honderd gulden. Dat
is niet gek, want u
hoefde er niets voor
te doen...

Uitgangspunt is
weer een huishou-
den met een jaarver-
bruik van 2300 kuub.
In een maand janua-
ri met normale tem-
peraturen verbruikt
dit gezin 387 kuub.
In 1985 was dat 508;
in 1986 was het 376;
in 1987 was het 500;
in 1988 was het 293
en in 1989 was het
326 kuub. Hieruit
blijkt dat januari
1988 zelfs warmer
was dan januari
1989. Januari 1986

Volgens het streef-
verbruik dat weke-
ïyks in deze krant
werd vermeld, zult u
dus ongeveer 15 pro-
cent minder gas heb-
ben verstookt dan
normaal. Echt be-
spaard heeft u echter
pas als u onder het
streefverbruik bent
gebleven. Duidelijk
is wel dat besparen
in een koude winter
meer oplevert dan in
een warme. Om dit
te illustreren werden
de maanden januari
van 1985 ot en met
1989 op een rijtje ge-
zet.

De actie 'Zuinig sto-
ken/Zuinig aan' had
ook ditmaal tot doel
u de mogelijkheid te
bieden uw energie-
verbruik in de gaten
te houden. Verleden
jaar deed een kwart
van de huishoudens
mee. Hoeveel het er
ditmaal zijn geweest
moet nog blijken uit
onderzoek dat de
energiebedrijven la-
ten houden. Daar-
over zal te zijnertijd
worden bericht,
evenals over voort-
zetting van de actie
in het seizoen 1989-
-1990.

Als het huishouden
uit dit voorbeeld 10
procent weet te be-
sparen, dan had dit
in januari 1987 een
totaal van 50 kuub
opgeleverd en in ja-
nuari 1989 een totaal
van 33 kuub. Hoe
kouder het is hoe
meer besparen dus
aantikt, maar geld le-
vert hetaltijd op. Be-
wust omgaan met
gas en elektriciteit
levert direct voor-
deel in uw porte-
monnee op. Dat is al-
tijd meegenomen,
ook als straks hetgas
weer iets duurder
wordt...

zat het dichtst bij de
'normale' tempera-
tuur.

De afwasmachine is ook nog niet
aan heteind vanzijn ontwikkelings-
latijn. Werd hij vijftien jaar geleden
nog als een milieu-onvriendelijkap-
paraat beschouwd, die tijden zijn
voorbij. De moderne afwasmachi-
nes zijn geluidarm, verbruiken nog
maar eenderde hoeveelheid stroom,
vergeleken bij twintig jaar geleden,
terwijl ook het verbruik van zeep-
/zout/glansmiddel en water enorm is
teruggebracht. Voor een afwas had-
den de eerste machines 65 of meer
liter water nodig. Nu is er al een ma-
chine die het met 15 liter doet. Het
water wordt daarbij tijdens het af-
wassen steeds hergebruikt.

Een praktisch idee van een bekende
fabikant van afwasmachines is de
besteklade die precies_n de la onder
het aanrecht past. Wanneer u bij de
machine een extra besteklade aan-,
schaft, bent u verlost van het tijdro-
vend sorteren van alle bestek. Scho-
ne vorken, messen en lepels kunnen
met besteklade en al worden opge-
borgen.

Tot slot nog een nieuwtje bij de
kleinhuishoudelijke apparatuur.
Een infrarood broodrooster die ook
weer dank zij de elektronica in staat
is de verschillende soorten brood te
'herkennen' en ervoor zorgt dat elke
boterham en broodje derooster ver-
laat zodra de perfecte bruinings-
graad is bereikt.

(De 4-zone koelkasten: onder meer
Siemens en AEG; frisdranken tap-
per: Siemens; koelkast op zonne-
energie: AEG; wijnkabinet: Sie-
mens; afwasmachine met laagste
waterverbruik: AEG; besteklade
voor afwasmachine: Miele; infra-
rood broodroosten Braun).

Afwasmachine

men van de Stichting Vergelijkend
Warenonderzoek. VWO heeft voor
de organisaties de nieuwe generatie
spaarlampen, oficieel de compacte
fluorescentielampen geheten, ge-
test. Samen met de Belgische en
Zwitserse consumentenorganisa-
ties werden 55 spaarlampen in alle
soorten en maten onder de loep ge-
nomen.

" Spaarlamp, ook schaduw-
zijden.

nu bij verschillende merken de vier-
de zone aan. De gemiddelde tempe-
ratuur in de koelruimte ligt meestal
rond de 4 graden. Voor het mooi
vers houden van vlees, vleeswaren,
vis en dergelijkeis er nu een koude
zone van net boven de 0 graden bij-
gekomen. Het perfect regelen van
twee verschillende temperatuurzo-
nes in de koelruimte lukt alleen
dank zij de elektronica.

Een praktisch snufje bij bepaalde
typen koel-vriescombinaties is de
frisdrankentapper. Aan de buiten-
kant is in de deur van de koelkast
een uitsparing gemaakt waarin een
glas of bekertje past net als bij de
bekende koffieautomaten. Aan de
binnenkant van de deur zit een re-

Ontwerpers en techneuten maken
het steeds mooier en beter in de
huishouding. Soms zijn het grapjes
die nog niet verder komen dan een
vakbeurs. We hebben de sprekende
oven gehad, er is een afwasmachine
die u meldt dat het karwei geklaard
is en nu een stofzuiger die zelf aan-
kondigt dat de stofzakvol is. Ze pra-
ten. En ze fluisteren. Maar met dat
laatste bedoelen fabrikanten meest-
al dat de machines nauwelijks nog
storend geluid voortbrengen.

De elektronica rukt verder op. Het
bedienen van machineswordt daar-
door steeds eenvoudiger en ze kun-
nen iedere keer weer meer. Nadat
enkele jaren geleden de 3-zone koel-
kast (vries-, koel- en keldertempera-
tuür) zijn intrede deed, kondigt zich

servoir dat met twee verschillende
drankjes gevuld kan worden. Deur
dicht en tappen maar.

Het allernieuwste is een koelkast op
zonne-energie. Praktisch op plaat-
sen waar geen stroom voorhanden
is (vakantiehuisje of boot bijvoor-
beeld). Er is een kleinkastje te koop
met een inhoud van 75 liter en een
groter model van ruim 160 liter. Het
zonne-energiepaneel en de benodig-
de accessoires worden bijgeleverd.

Nog één koele tip tot slot. Wie van
een glas wijn houdt, zit op een flat of
etage vaak met het probleem dat er
geen goede opslagruimte is om wijn
te bewaren. Maar nu is er het koel-
kabinet, waarin altijd de ideale tem-
peratuur en vochtigheid voor uw
wijnvoorraad in de hand wordt ge-
houden. De kast kan 134 flessen van
0,75 liter bergen of 114 literflessen.
Een flinke voorraad dus.

Positief
VWO zegt dat deze lampen wat
prestaties en eigenschappen betreft
een beter alternatief vormen voor
gloeilampen dan de voorgaande ge-
neratie. Een aantal fabrikanten ech-
ter houdt de consumenten een te
positief beeld voor als het gaat om
een vergelijking met gloeilampen.
Wat de gebruiksmogelijkheden be-
treft zijn de lampen een stuk opge-
schoven in de richting van de gloei-
lamp: kleiner, lichter, passen beter
in kleinere armaturen, vertonensteeds minder hinderlijke ver-
schijnselen als knipperen bij het
aansteken, storende geluiden en
'koud licht.
Uit het onderzoek bleek dat een
aantal lampen enige tijd nodig
heeft, voordat ze door de fabrikan-
ten opgegeven lichtsterkte hebben
bereikt.Dit beperkt de gebruiksmo-
gelijkheden in de praktijk. Gebrui-
kers lopen namelijk de kans dat de
lichtprestaties tegenvallen in verge-
lijking met die van de oude gloei-
lamp.

Wat de kosten betreft (aanschaf en
verbruik samen) nemen de lampen
een tussenpositie in tussen TL-bui-
zen (goedkoper) en gloeilampen
(duurder). Maar bij een aantal lam-
pen zijn de aanschafkosten zo hoog,
dat de winstals gevolg van energie-
besparing er niet uit te halen valt, zo
meldt VWO. Temeereen reden voor
degenen die belangstelling hebben
te wachten of hun energiebedrijf de
lampen 'in de aanbieding' gaat
doen; daarnaar eventueel op dat
adres ook te vragen...

komt ook van de Vereniging Milieu-
defensie. De VMD stelt dat deze
lampen voor de meeste consumen-
ten voordeel kunnen opleveren, ook
als het elektriciteitsbedrijf de aan-
schaf niet extra aantrekkelijk
maakt. Toegelicht'wordt dat het ge-
middelde stroomverbruik van een
huishouden ruim 3000 kilowatt per
jaar is. Verlichting neemt daarvan
een derde deel in beslag. Dat is
slechts vier procent van het totale
energieverbruik van een huishou-
den en lijkt dus niet veel.

Maar spaarlampen leveren per watt
gemiddeld ongeveer vier tot vijf
keer zoveel licht als gloeilampen.
Als dehelft van de verlichting gele-
verd zou worden door spaarlampen
zou dit landelijk maar liefst 225 mil-
joen watt per jaar besparen- onge-
veer de produktie van een kleine
centrale. Per huishouden scheelt
dat vijftig tot zestig gulden per jaar.
VMD licht ook toe: spaarlampen
kosten gemiddeld 25 tot 100 gulden
en gaan 6000 tot 8000 uur mee.
Gloeilampen branden voor één tot
drie gulden 1000 tot 1500 uur. De
spaarlamp is dus uiteindelijk voor-
deliger.

Nu de schaduwzijde van deze lich-
tende vernieuwing. Volgens de
VMD kleeft er één groot nadeel aan
de energiezuinige lampen: ze bevat-
ten meer schadelijke zware metalen
dan gewone gloeilampen. Cadmium
en kwik bijvoorbeeld. Als de consu-
ment die lampen dus niet op ge-
schikte plaatsen inlevert is de
komst van de spaarlampen hele-
maal niet zo vriendelijk. Extra kriti-
sche noot van de VMD: energiebe-
drijven hadden dit aspect niet in
hun folders vermeld.

En vandaar vervolgens het VMD-
pleidooi voor een goed retoursys-
teem. Dit alleen geeft de garantie
dat de zware metalen uit de lampen
niet in het milieu terecht komen.
Nog enkele tips: gebruik spaarlam-
pen op plaatsen waar vaak en voor
langere tijd licht brandt; ze zijn gro-
ter en wegen meer dan traditionele
lampen, meet voor de koop de be-
schikbare ruimte in de armatuur;
een spaarlamp levert besparing op
als de lamp in guldens niet duurder
is dan het aantal watt van een verge-
lijkbare gloeilamp.

Bij deVMD kunt u ook te weten ko-
men welke lampen uit oogpunt van
kosten en kwaliteit aan te bevelen
zijn; daarvoor kunt u de Milieutele-
foon bellen: 020-269161. Bij de
Stichting Vergelijkend Warenon-
derzoek zijn de resultaten van het
onderzoek in een brochure verkrijg-
baar door overmaking van f 3,50 op
postgiro 1477321, tnv Stichting
VWO, Sweelinckplein 74, 2517 GS
Den Haag, ondervermelding 'spaar-
lampen.

Door de elektronische voorschake-
ling is de lamp extra zuinig. Boven-
dien levert hij na het starten vrij
snel devolledige hoeveelheid licht.
Elektronische spaarlampen hebben
eenzelfde kleur licht als gloeilam-
pen en doen het goed in de huiska-
mer.
Voor deze lampen is de laatste tijd
dus veel campagne gevoerd. Viaon-
der meer Postbus 51 en met brochu-
res (verkrijgbaar ook bij uw energie-
bedrijf). Duidelijk wordt dan ook
datvooral de elektronische typen in
trek komen. Ze zijn weliswaar het
duurst, maar hebben veel voorde-
len. Na zes- tot achtduidend bran-
duren kan men enkele tientallen
guldens winst hebben gemaakt,
mooi meegenomen dus. En... ver-
vanging hoeft pas over vijf tot zes
jaar.
De consumentenorganisaties beve-
len het kopen van deze lampen aan.
Niet zonder kanttekeningen, die ko-

Plannen
!F zijn echter ruim vierenhalf mil-

■l o_r_ gezinnen en ongeveer 60 distri-
Miebedrijven voor elektriciteit.k' aarom ligt het voor de hand dat

1votnend najaar opnieuw zulke ac-
>?£s worden gevoerd. Diverse bc-
.' .ven hebben daarvoor plannen,
npien ook de weerklank die tot
.1 Usver te bespeuren was. Enkeleiis_te lampenproducenten werken

'h
A, e Friese elektriciteitsbedrijven
/i:6bben vorig jaar het initiatief ge-
-i In die provincie werden al-
t^n al 100.000 lampen verkocht.

een idee te geven: dit betekende

'( j£zich een besparing van acht mil-
gulden op levensduur!

!. 3ergiezuinige lampen zijn nietJ^uw. Wel zijn er nieuwe typen se-jLett enige tijd, de elektronische'jt'aarlampen. De voorschakeling
'l.'^dt elektronisch plaats, in de'?"ipvoet. Daardoor is deze lamp

'ein en vrij licht. De lamp kan in
V .wel elk armatuur worden aange-racht, waarin een gloeilamp past.

Kritische analyse over spaarlampen
Groot nadeel...

(ADVERTENTIE)

INTERLAND^lbouw.e_emen.en b.v._/

I RAMEN -KUNSTSTOF
DEUREN .HARDHOUT
VERANDA'S .ALUMINIUM
_lluik»n - IsolallaOtfllßZing ■ renovatie m
binrwndeur-elementen- houtekeletbouw
Hommerterweg 35 Hoensbroek I
Gem. Heerlen tel. 045-213928 # De besteklade uit de afwasmachine, die ook onder het aan

recht past.

Spaarlampen mooi, maar niet zonder bedenkingen

Limburgs WOONBLAD Spaarlam

?
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.BQCHOLTZ H
lOp rustige locatie gel. uitst.
.onderhouden bungalow.

580 m 2 Gar. Ruime
tkelDer Ruime hal. Woonk. 37
tm2. Keuken Eetk Badk. met
.zitb en douche 3 slaapk|Prijs/230 000,--k.k. 4099
'BRUNSSUM H
'Nabij centrum gel. goed on-
derhouden woonhuis met
'gar en tuin Woonk. met par-
"ketvl Keuken Bijkeuken met
'plavvl 3 slaapk met par-
"ketvl Luxe badk met aparte
" douche, ligbad en 2e toilet

" Hobbyzolder
iPrijs/139.000.- k.k. 4081
!EYGELSHOVEN H
.Herenhuis met dubb. gar
,'Kelder Royale woonk. met
;mogelijkh. voor openhaard
jEenv. dichte keuken. 5

■ slaapk Badk. met ligbad en

" 2e toilet. Vaste trap naar 2e
'verd alwaar zolder. Tuin ca.
'25 m. diep. Vrijwel overal
'voorzien vanaluminiumkoz.,
'en ged. van therm. beglI

______9___£_______

_____ _____________
____! ___■_■__

___^^^^^_ Bft"^*"
____«__* <ÊÊ__\ "" ______MN___M_____l

:Pw.s/ 175000.-k.k 3078
EYGELSHOVEN H

.Zeer luxe uitst afgewerkte

" patio-bungalow Woonk.
.8 40 « 7 00/4 20 m. mas-
-sieT eiken keuken met o.a
vaatwasser Bijkeuken, veel

Jjergruimte 3 slaapk. Badk
t_l ligbad Bar, sauna met' of, massagegedeelte, fit-

' nétsruimte Geh bet. gar
f Or>het zuiden gel tuin met
' div. terrassen. Dit pand moet

' u beslist van binnen zien.
" Prijs/ 269 000,- k.k 4085

. EYGELSHOVEN H
I Woonhuis met kelder Door
I zonwoonk. Ruime eetkeuken
■ met app Berging. Gar. 3
I slaapk. Geh. bet badk. met
I ligbad Zolder Geh pand is. voorzien van kunststof koz.' en therm begl. Ged metrollJ Prijs’ 112.500,-kk. 4075

' HEERLEN HJ Heerlerheide. woonhuis met
* berging, garage. tuin,

woonk.. keuken, 4 slaapk en
badk Geheel geisol. Evt.
subsidie overdraagbaar

j_mw

Prijs/110.000,-k.k. 2618
HEERLEN H
Weiten Halfvri|st. woonhuis
met berging en goed op de
zon gel. tuin Royale hal.
Woonk. met parketvl. Eetk
Grote keuken met install 4
ruime slaapk Badk. met ligb.
Vernieuwd dak
Prijs/178.000. -k.k 4103
HEERLEN H
Weiten Tegenover plant-
soen gel goed onderhouden
drive-in woning met blijvend
vrij uitzicht. Tuink. Woonk
Keuken met plavvl 3 slaapk.
Badk. met ligb Nieuw dak.
Prijs/122.500.-k.k. 4102
HEERLEN H
Heerlerheide Herenhuis
met kelder Tuin. Grote L-
vorm. woonk.-ensuite met
eiken parketvl. Tuink Zeer
luxe eetkeuken met app. 4
groteslaapk Luxe badk met
ligbad Zonneterras

Prijs’ 198.000,-k.k. 3075
HEERLEN H
Grasbroek/Palemigerboord
Halfvr woonhuis met tuin.
Geh onderkelderd. Woonk
Luxe eetkeukenmet install 3
slaapk Badk Mogelijkh
voor gar H R verwarmings-
ketel. Pand is ged. voorzien
van alum. roll
Prijs/109.000,-k.k 2984

HEERLEN H
Centrum Modern apparte-

ment met lift. inpand. gar enkeiderberging. Hal. Royale
woonk. met open keuken 30
m 2 Ruime slaapk. Badk
Prijs/85.000,-k.k. 2991
HEERLEN H
Schandalen Herenhuis met
kelder. Woonk. met parketvl.
Serre. Keuken met install.
Badk 3 slaapk. Grote zolder.
Dakterras.

_____\_\ xm I
Prijs/ 96.000,-__ 2821
HEERLEN H
Douve Weien Patiobunga-
low met berging en carport,
L-vorm. woonk 42 m 2 met
open haarden parketvl. Keu-
ken met install. Luxe badk. 3
slaapk Patioca 90 m . Pand
is voorzienvan hardh. koz. en
dubb begl. Spouw- en dak-
isol.
Prijs/225.000.-k.k. 4095

HEERLEN H
Zuid Modern herenhuis met
tuin. Inpand. gar. Royale hal.
Living 40 m 2 met open
haard Keuken met compl
install 4 slaapk Hobbyk
Study Berging
Prijs/205 000,-kk. 3066

HOENSBROEK H
Mariarade. Goed onderhou-
den woonhuis met 11 m.
diepe tuin. Kelder. Zitk en
woon-/eetkeuken, totaal 30
nv Goede badk. met douche
en toilet. 3 ruime slaapk. Zol-
der.
Prijs/85 000.-kk. 4104

HOENSBROEK H
Halfvr. woonhuis met gar. en
smeerput. Kelder. Doorzon-
woonk. Dichte eetkeuken
met aanbouwkeuken. 20 m.
diepe tuin met berging. 4
slaapk Luxe badk. Royale
zolder Bwjr 1958 Pand is
fraai gesitueerd aan een
plantsoen.
Prijs/139.000,-k.k -1026
KERKRADE H
Centrum. Woonhuis metkel-
der. Ruime hal Dichte eiken

~\S I Makelaardij onroerend goed. Hypotheken,Verzekeringen

____ stienstra
Stienstra Makelaardij BV

keuken met install. L-vorm.
woonk. metparketvl. Tuin ca.
12 m. diep met terras en
houten tuinhuisje. 2 slaapk
Mogelijkh. voor 3e slaapk.
Geh. bet. badk.met ligbad en
douche.

Prijs/128.000,-k.k 3059
KERKRADE H
Schitterend onderhouden
halfvr. woonhuis met kelder.
Ruime tuin. Gar. Living ca.
25 m . Woonkeuken met in-
stall. 3 slaapk. Badk. metzitb.
Zolder. Pand geh. voorzien
van dubb. begl., kunststof
koz. en roll.
Prijs/126.000.- k.k. 4096
KERKRADE H
Vrijst. bungalow in bunga-
lowpark gel. met gar. Grote
tuin rondom (totaal ca. 950
m , Bijkeuken. Living 36 m 2
met openhaard, plav.vl. Luxe
keuken met alle app 3
slaapk. en luxe badk. Ther-
misch glas en ged. roll.
Prijs/239.000. -k.k. 2699

KERKRADE H
Ruim woonhuis meteetkeu-
ken. Royale woonk. Aparte
studiek Tuin ca. 13 m. diep
met prima bezonning. 4
slaapk. Badk. met ligbad en
2e toilet. Gehele pand met
parketvl. en ged. therm. begl.

Pnl^^lTToOO.-^kJp^_927

KERKRADE H
Tussengel. woonhuis met
kelder. Ruime woonk Dichte
keuken. Berging en hof. 2
slaapk. Badruimte met dou-
che Vaste trap naar zolder
met mogelijkh. voor 3e

slaapk.
Prijs/73.000,-k.k. 2287

KERKRADE H
Terwinselen. Zeer degelijk
en goed onderhouden woon-
huis met gar. Royale hal. L-
vorm. woonk. met plavvl
Open, eiken keuken mcl.app
Bijkeuken. Terras en tuin ca.
30 m. diep. Spiltrap naar
verd. 3 slaapk.Badk. meto.a.
ligbad en 2e toilet Vaste trap
naar 2e verd alwaar 4e
slaapk.

Prijs/173.000,-k.k. .1028
KERKRADE H
Ruim ingedeelde halfvrijstsplit-leveïsout. woning. Kel-
der. Gar. Grote woonkeuken
19 m 2met luxe install. mcl.
app. Luxe afgewerkte living
ca. 26 m 2 3 ruime slaapk
Luxe nieuwe badk. met lig-
bad Djv. bergruimtes. Pand
ged. met dubb. begl. en roll.
Bezichtiging is zeer aan te
bevelen.
Prijs/135.000,- k.k 4086
KERKRADE H
Luxe afgewerkte bungalow
met patio, tuin, dubb. gar. en
sout. Royale hal. Living 35
m 2 met openhaardpartij en
luxe afwerking. Keuken met
install. Luxe badk. met o.a.
douche en ligbad. 3 slaapk.
Barruimte en kelder. Pand
vrijwel geh. voorzien van
therm. begl. Bezichtiging is
zeer aan te bevelen!
Prijs/219.000,-k.k. 4100
NIEUWENHAGEN H
Goed onderhouden woon-
huis met berging en tuin.
Provkelder. Woonk. 32 m 2.
Halfopen keuken met eiken
install 2 slaapk. Badk. met
ligbad en 2e toilet. 2e verd.
via aparte ingang bereikbaar
alwaar woonk. met open
keuken. Badk. met douche
en toilet. Slaapged.
Prijs/109.000,-k.k. 4068

NIEUWENHAGEN H
Uitst. onderhouden woon-

huis met gar., berging, tuin,
prov.kelder, woonk. 40 m 2
met open haard, keuken
dmv eetbar gescheiden van
woonk, met eiken install.
mcl app. Ie verd.: 3 slaapk.,
moderne badk. met douche
en 2e toilet. Vliering.

______________

Prijs/139.000.-k.k. 4041
NIEUWENHAGEN H
Oude Heide. Rustig gel.
woonhuis met gar./atelier.
Carport. Woonk. met serre
ca. 33 m 2. Dichte keuken
Waskeuken. Tuin ca. 12 m.
diep. Berging. 3 slaapk. en
badk. Benedenverd. ged. met
dubb. begl.

Pnjs/139.500.- kk 2606

SCHAESBERG H
Uitst. onderhouden woon-
huis met gar en tuin. 3
Prov.kelders. Woonk. met
open haard en schuifpui
naar overdekt terras metopen haard. Dichte keuken
met compl. install. 3 slaapk
Badk. met douche en 2e toi-
let. 2e verd.: 4e slaapk. Hob-
byruimte en bergruimtes.
Prijs/149.000,-kk. 4055

SCHINVELD ~H
Goed onderhouden half-
vrijst. woonhuis met tuin.
Woonk./gesl. keuken. Serre.
Badk met ligbad, aparte
douche, 2e toilet Ruime
slaapk. Verd.: 3 slaapk., vlie-
ring. Gehele pand met kunst-
stof koz., dubb. begl
Prijs/129.000,-k.k. 4010
SCHINVELD H
Woonhuis met inpand. gar.

DQMGaarne vrijblijvend Naam "J1 mmW^mwmtm volledige informatie over
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Tuin met berging. Dichte
keuken. Woonk. met plav.vl.
en open haardpartij,
Studeer-/werkk. 4 ruime
slaapk. Badk. met ligbad en
douche.

_ ____ _________ '

Prijs/149.000,- k.k. 2901
SCHINVELD H
Halfvr. woonhuis met gar.
Binnenplaats. Zijtuin. L-
vorm. woonk. met leiste-
nenvl., openhaard. Royale
eetkeuken. Badk. met o.a.
ligbad. 3 slaapk. Vaste trap
naar royale zolder.
Prijs/115.000.-k.k. 3069
SIMPELVELD H
Hulsveld. Tussengel. woon-
huis. Woonk. Ged. openkeu-
ken. Grote serre. Waskeu-

'ken. 3 slaapk. Badk. metdou-
che. Aanvaarding in overleg.
Prijs/105.000-kk. 4076
ÜBACH O/WORMS H
Landhuis met fraai, blijvend
vrij uitzicht. Kelder. Woon-
keuken mcl. app. Living ca
45 m 2. Serre. Hobbyk. 3
slaapk. Badk. met ligb. en 2e
toilet.

Prijs/ 269.000,--k.k. 4084

ÜBACH O/WORMS H
Centraal en rustig gel. uitst.
onderhouden eengezinswo-
ning metcarport. Ruimei_r-
ging. 11 m. diepe tuin
Woonk. 34 m 2 met plav.vl.
Keuken aanvoorzijde. Open-
slaande deuren naar terras.
3 slaapk. Badk met ligb. en
2e toilet. 2e verd.: ruime
bergzolder, evt. 4e slaapk
Prijs/113.000,-k.k. 2785

ÜBACH O/WORMS H
Vrijst. woonhuis met gar.
Tuin.Z-vorm. woonk. 38 m 2.
Dichte keuken. 1e verd.: 4
slaapk., badk. met douche.
Prijs/135.000."kk. 4048
ÜBACH O/WORMS H
Uitst. onderhouden vrijst.
woonhuis gebouwd metau-
thent. mat. en grotendeels
voorzien van electr. roll. Be-
drijfsruimte 170 m 2. 2 ruime
kelders. Woonk. 55 m 2 met
zitkuil en schuifpui naar ter-
ras. Keuken met fraaie ei-
kenhouten install. Grote bij-
keuken. 4 slaapk Aparte
douche. Badk. met ligb. en
douche. Vaste trap naar zol-
der.
Prijs/375.000,-k.k. 4106

ÜBACH O/WORMS H
Uitst. onderhouden woon-
huis met gar. en tuin.
Prov.kelder. Woonk 26 m 2.
Keuken. Luxe badk. met toi-
let. 3 slaapk. Vaste trap naar
zolder alw 4e slaapk. en
bergruimte.
Prijs/108.000,- k.k. 4105

WIJNANDSRADE H
Door mooie bospartij om-
zoomd landhuis met dubb.
inpand. gar' Schitterende
turn.op zuiden met veel pri-
vacy. L-vorm. woonk. 52 m 2.
Dichte keuken met aan-
bouwunit. Bijkeuken. Study.
5 slaapk. Luxueuze badk.
Zolder. Vliering. Dak- en
spouwisol. Dubb. begl.

Prijs/429.000,--k.k. -4025
WIJNANDSRADE H
Koningsgraven. Vrijst land-
huis met dubb. inpand. gar.
Fitness- en provruimte Ont-
vangsthal. Living met ni-
veauverschil 55 m 2 met
aansl. keuken. Vanuit living
via open trap naar entresol
25 m 2alw. study en toegang
naar loggia met panora-
misch uitzicht Ouderslaapk
met badk. Op verd 3 slaapk.
en badk Bwjr 1982.
Prijs/450.000,-k.k. 2867

H = Kantoor Heerlen, Tel. 045 - 712255

M= Kantoor Maastricht, Tel 043 - 252933.

HOUKES
PARKET

SUPERAANBIEDING!
Massief eiken stroken,
22 mm, kant en klaar

gelegd en geborsteld

’ _/ 1 3 ÜUp.n.2
HOUKES PARKET
Voerendaal, Hoolstr. 45

tel. 045-750305
HOUKES PARKET
Sittard, Rïjksweg-Nrd 29

tel. 04490-25157

HOE "VRIJ"
IS EEN

GEHANDICAPTE
MET TEVEEL

VRIJE TIJD?
AVO-Nederland bemiddelt

bij en zoekt werk voor men-
sen met een handicap. Al 60
jaar. Jaarlijks kunnen vele *■
gehandicapten zich via AVO-
Nederland maatschappelijk
ontplooien. Bij een bedrij! of
als startende ondernemer. 'Daarnaast geeft AVO-Ne-
derland financiële ondersleu-
ning voor bepaalde aanpas-
singen, recrealie en oplei-
dingen. Want AVO-Neder-
land helpt waar wettelijke
voorzieningen écht te kort
schieten. Voor iedere
gehandicapte.

Wilt u meer intormatie
over de mogelijkheden die
AVO-Nederland u kan bie-
den, neem dan kontakt op
met onderstaand adres.

AVOHEDERLAND

beschermvrouwe HM de Koningin

Postbus 850
3800 AW Amersfoort

Tel 033-63 52 14

Steun de collecte
GIRO 625000___________________________________
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Kom dit weekend maar eens kijken naar deruimte van
deze vrijstaande woningen.
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I eethoek. De keuken is
efficiënt ingedeeld en biedt

Aan de Westrand van Een ideale woonplek met vanuit de werkplek gezien
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NOTARIS MR. WIM NELISSEN
te SITTARD

zal op woensdag 10 mei 1989 's middags om 3 uur in het
Oranje Hotel, Rijksweg Zuid 23 te Sittard, krachtens rech-
terlijk bevel ex art. 537 aRv. in het openbaar bij opbod en
afslag verkopen

LIMBRICHT, GEMEENTE SITTARD
de stomerij met boyenwoning, e.e.a. met ondergrond en
tuin, staande en gelegen te _ Limbricht, Gemeente Sittard,
de Gronckelstraat 2a, kad. 'Gem. Limbricht sectie A nr.
4168, groot 3,70 are.

Indeling (onder voorbehoud):
begane grond: bedrijfsruimte annex winkel (stomerij);
1e verdieping: woonkamer met balkon, eetkamer, toilet en
hal;
2e verdieping: overloop, cv-ruimte, berging, badkamer
met 2e toilet, 3 slaapkamers, balkon.
Het pand is gedeeltelijk onderkelderd en voorzien van cv.

Aanvaarding: de koper kan zich het genot verschaffen na
betaling van de koopprijs en kosten, eventueel met behulp
van de grosse van de veilingakte.
Betaling: uiterlijk 21 juni 1989.
Bezichtiging (indien mogelijk): in overleg met het notaris-
kantoor.
Nadere inlichtingen verkrijgbaar bij voornoemd notariskan-
toor, Wilhelminastraat 53 te Sittard, tel. 04490-17373.

LANDGRAAF
Notaris J.E.M, van Putte te Landgraaf

zal op donderdag 11 mei a.s. om 3 uur n.m. in café Het
Streeperkruis, Streeperstraat 66 te Schaesberg-Landgraaf
art. 1223 B.W. in het openbaar in één zitting bij opbod en
afslag verkopen:

HET WOONHUIS MET TUIN
Galerij 16 te Landgraaf, kadastraal bekend gemeente
Landgraaf sectie C nummer 348, 'groot 1 are 35 centiaren,
voorzien van gas-c.v.
Indeling: beg. grond: gang, toilet, kamer, keuken en ber-
ging, etage: 3 slaapkamers, badkamer en zolder.
Betaling koopprijs: uiterlijk 23 juni as.
Gegadigden dienen op de veiling desgevraagd een verkla-
ring van een bankrelatie te kunnen overleggen betreffende
hun financiële gegoedheid.
De Algemene Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 1987
van de Notariële Broederschap zijn van toepassing, met
inachtneming van de in de akte van veiling op verzoek van
de opdrachtgever vermelde afwijkingen.
De koper kan binnen 3 maanden na datum aankoop via de
gemeente een beroep doen op rijkspremie ingevolge de
beschikking jaarlijkse bijdrage bestaande eigen woningen.
Aanvaarding: na betaling koopsom en kosten in eigen ge-
bruik, zonodig krachtens grosse der akte van veiling.
Bezichtiging: woensdag 3 mei, maandag 8 mei en woens-
dag 10 mei, telkens tussen 17.00 en 18.00 uur.
Inl. ten kantore van voornoemde notaris, Kerkplein 31-32
Landgraaf, tel. 045-318585.

161434 I



" Het
fornuisrekje
voorkomt
het veel
voorkomende
branden
van
vingertjes

Deze tuinier heeft
zijn tomatenplanten
met plastic be-
schermd

Zaterdag 6 mei 1989 "35

Monumentenwacht
trekt aan de bel

Aantalhistorische panden dreigt in te storten

isr> aantal monumenten in
| herland stort binnen afzien-
I fre tijd in als de overheid niet
;lel geld beschikbaar steltpor restauratie. De Stichting
| «deratie MonumentenwachtH de situatie nog niet verge-

jken met die in Italië, waar
prige maand in Pavia onver-
licht een kerktoren uit 1090
j-zweek. Maar er moet wel

I iast gemaakt worden.

£S we willen voorkomen dat over
i *ele jaren oude monumententale

bouwen instorten, moet er op res-
op korte termijn heel

W gebeuren", aldus ir. F. Prak,
jwelvoerder van de stichting. De
I triljoen gulden, die nu jaarlijks
|" het behoud van de unieke ge-
; wordt besteed, is volgens
| *t nog lang niet voldoende om de
i °olemen op te lossen.

dig is voor reparatievan het dakkan
de kerk niet op tafel leggen.

Niet alleen de bonte knaagkever
geeft Monumentenwachtgrote kop-
zorgen, ook het verstopt raken van
dakgoten is een veel voorkomend
probleem met vaak grote gevolgen.
„Als het water niet afgevoerd kan
worden ontstaan-na lange duur lek-
ken waardoorhet hout van de span-
voeten (draagbalken van een dak-
constructie, red.) gaat rotten".

De ’gebruikstuinier’
heeft zijn handen vol

Stevig aanpoten in de maand meiZure regen

vergelijken met die in een land als
Italië. In Nederland hebben we in
het verleden altyd veel flexibeler
gebouwd, overigens zonder dat we
dat bewust deden. Je kunt het ver-
gelyken met de woningbouw in Ja-
pan, waar rekening is gehouden met
daar veel voorkomende aardbevin-
gen. Gebouwen geven daar by tril-
lingen iets mee, hebben daarvoor
ook deruimte. Hierdoor zal het ook
in ons land niet zo snel voorkomen
dat een gebouw daadwerkelijk in-
stort".
Ook de muurwerken van oude ge-
bouwen lopen in Nederlandvolgens
Prak tot op heden geen gevaar. Het
vergaan van mortel (cement -red.)
tussen de stenen (oorzaak van de
ramp in Pavia) is totnu altyd op tyd
hersteld.

Wegzakkende toren
Een ander slachtoffer van achter-
stallig onderhoud, is de Nederlands
hervormde kerk in het Overijsselse
Blankenham. De klok van deze
kerk luidtniet meer omdat door het
beieren stenen van de toren loslaten
en naar benedenkomen. De slechte
staat waarin de kerktoren verkeert,
is veroorzaakt door de aanleg van de
Noordoostpolder. Als gevolg van de
inpoldering is de grond daar een
halve meter verzakt. De kerk, ge-
bouwd in 1893, staat precies op de
grens van het oude- en hetnieuwin-
gepolderde land, waardoor de fun-
dering van de toren al zeventig cen-
timeter uit het lood staat. Per jaar
zakt de toren een centimeter verder.

Veel Italiaanse monumenten in
Rome hebben volgens deskundigen
zwaar te lijden van de grote trillin-
gen van het zware vrachtverkeer,
dat dagelijks door de hoofdstad
rydt. Volgens Prak heeft het vele
verkeer in de Nederlandse steden
tot nu toe geen problemen gegeven.
„De staat waarin de Nederlandse
monumenten verkeren is niet te

Trillingen

| die in ons land mi-
i Acties uitvoeren bij oude gebou-
i*l. zijn in dienst van deze stich-
j?.S De controle vindt altijd op vrij-
i "«ge basis plaats, en moet door de
] naar van een monument wor-
i I" 1 aangevraagd. De Stichting kan
i ook alleen maar restauratie ad-
! «eren.
P Wordt voor Monumentenwacht
i'la onmogelijk om aan alle aan-
jagen voor inspecties te voldoen.
| £>r gebrek aan geld en mankracht
iPit Monumentenwacht aan mi-
i voor permanent
ij^oonde monumenten al hele-
] r*l niet toe. Noodgedwongen gaat
i ervan uit dat deze gebouwen
|*r de eigenaren zelfonderhoudeni Srden. Het aantal monumentale■ bpuwen in Nederland waar spra-
iMs van achterstallig onderhoud
JtPrak door een stuwmeer van in-
?ctieaanvragen voorlopig niet
ihder worden. „Het zyn juist de
i ?Uw aangemelde monumenten
f 1problemen opleveren, omdat

]Pt1 jaren niets aan gedaan is. Wat
j*betreft, is er veel nog nietboven
i "ter gekomen".

rijwillig

Veel monumenten hebben ook te
lijden onder het veranderende mi-
lieu. Bij koperen dakgoten springen
vaak de soldeernaden los, waardoor
forse lekkages ontstaan. Onderzoek
heeft uitgewezen dat tin, het mate-
riaal waarmee gesoldeerd wordt,
door zure regen op den duur loslaat
van hetkoper.

Hoe erg de gevolgenvan zure regen
en uitlaatgassen op langere termijn
voor monumenten zyn, is nog on-
duidelijk. De overheid heeft Monu-
mentenwacht gevraagd de effecten
van het milieu te meten. De stich-
ting heeft plannen om haar inspec-
teurs by te scholen. Dit is volgens
Prak nodig om ook in de toekomst
op deskundige wijze eventueel in-
stortingsgevaar tijdig te onderken-
nen.

ben jebbink

vaak worden gebruikt. En al
zou het slechts een illusie zijn:
eten van eigen bodem smaakt
lekkerder.

Eetbare gewassen verbouwen
vraagt vrij veel werk. Vooral nu is
het een kwestie van stevig aanpo-
ten. Van groot belang is het de bo-
vengrond van de moestuin los te
houden en vry van onkruid. Lucht
en warmte doen de gewassen
groeien en deregen kan beter in de
grond doordringen. Vooral klei-
grond kan snel 'dicht slaan. Voor-
kom zon korstvorming door er
zand, molm en compost doorheen te
mengen.
Hebt u nog late aardappels te poten,
doe dat dan nu zo snel mogelyk. Af-
stand een halve meter. De vroege
aardappels, waarvan de spruiten al
boven de grond zijn gekomen kun-
nen worden aangeaard. Dat gebeurt
met dehark of depanschop. Geef ze
een dosiskunstmest, dan groeien de
stengels weer snelboven het aarden
walletje uit.

Steeds meer tuinbezitters
gaan ertoe over een deel van
hun groene bezit in te richten
als 'gebruikstuin', om groen-
ten en fruit te telen. Dat is niet
alleen een leuke hobby, maar
je. hebt ook het plezierige ge-
voel dat je 'gezonder kweekt',
zonder de chemische of an-
derszins kwalijke middelen
die in de beroepstuinbouw

Met het leggenvan de stam- en stok-
bonen kunt u best wachten tot de
tweede helft van mei. Die hebben
warme grond nodig en de zon om te
kiemen en te groeien. Te vroeg ge-
legde bonen, die door de kou niet
kunnen kiemen, gaan rotten. Weeg
voor uzelf af of u stambonen ver-
kiest of stokbonen. Voor die laatste
moet u dus tonkin- of andere stok-
ken in de grond zetten en deze in
een piramide of in „hokken" plaat-
sen. De diepte waarop de bonen (2 a
3 by elkaar) gelegd worden be-
draagt voor droge gronden 4 cm,
voor natte 2 centimeter. Daar ge-i
kiemde bonen gemakkelijk kunnen
worden verplant, doet u er goed aan
in een apart kuiltje een tiental bo-
nen te leggen die dienen om uitge-
vallen exemplaren te vervangen.
Sny- en slabonenworden begin mei
ook wel in deplatte bak gelegd, om
half mei te worden uitgeplant.
De erwten en peulen zijn nu al wel
zo hoog dat ze tegen het rijshout of
het gaas kunnen worden gefeid.
Zelf hebben ze nauwelijks een
„hechtend vermogen". U zult ze bij
het klimmen moeten helpen. Uw
beloning is een betere oogst dan
wanneer de stengels in het rond
slieren.

Bonen

met de elektriciteitsspanning in
aanraking kunnen komen.

naagkever
jR van de grootste vijanden vooriFj»e gebouwen is de bonte knaag-
| j^er. Deze, voor een leek nietjJsrneembare kever breidt zich
i'S altijd schrikbarend uit. Voor-jNden van monumenten die door
_!? kever ernstig in de problemen
«hen zijn: de toren van Berlikum
[’9), de Nederlandse Hervormde
?k in Ootmarsum (1810) en de
JWenkerk in Kampen (1369). Het
~tuur van deze laatste kerk vreest
gjs dat, als er op korte termijn*n financiële steun van de over-
pd komt voor restauratie, het dak

Inspectie van de Monumen-
PWacht heeft aangetoond dat de
i^te knaagkever en zijn tweeling-per de boktor, de kapconstructie
JJ1 deze kerk ernstig hebben aan-beten. De 120.000 gulden die no-

" De stoelverhoger geeft de kleintjes een veilige plaats aan tafel

Nederlandsefirma zietfors gat in de markt
Nog weinig aandacht aan
kinderveiligheid in huis

Een uitstekende vondst is ook het
fornuisrekje, dat de voorkant van
het gastoestel afsluit; het rek kan op
alle gangbare fornuisbreedten ge-
plaatst worden. De voorzijde van
het fornuis en de zijkanten worden
door het metalen front van hetrekje
volkomen onbereikbaar gemaakt.
De 'Baby-Sit-Up stoelverhoger' is
een 'accessoire' voor een normale
stoel, dateen peuter, net aan de kin-
derstoel ontgroeid, op gelijk niveau
als de 'grote mensen' aan tafel doet
zitten, zonder het risico dateen on-
verwachte beweging eindigt in een
pijnlijke val op de vloer. Een kind
blijft uiteraard wel doorgroeien en
dan zou de 'stoelverhoger' langza-
merhand te hoog kunnen worden.
Geen probleem, want dan draai je
hem om en wordt hij lager. Heel
handig uitgedokterd.

Fornuisrekje

Postelein kan in devolle grond wor-
den gezaaid. Meng het fijne zaad
met wit zand, dan ziet u of het ver-
spreid terecht komt. Met de fijne
broes het zaaibed nat maken en er
een jutezak overheenvlyen die ook
nat wordt gehouden. Binnen een
week kan het zaad opkomen en dan
moet die zak er natuurlijk af zyn.
Broccoli kan deze en volgende
maand worden gezaaid op een apart
bedje. Later worden de planten, zes
weken oud, op hunplaats gezet.Een
halve meter van elkaar.
Op decomposthoopkunt u wat sier-
kalebassen zaaien. Dat is strakseen
prachtig gezicht. Na half mei kun-
nen ook komkommers buiten wor-
den gezaaid. Reken op een afstand
van 1,5 m x 30 centimeter. Beschikt
u over een kas of bak, dan verdient
het voorkeur uwkomkommers daar
in te telen. Zaai buiten vijfzaden by
elkaar, in potjes doet u twee zaden.

Ook augurken, die gauw ziek wor-
den op vochtige grond, doen het het
best in de kas. Dat geldt eveneens
voor tomaten, die beter groeien en
rijpen in de meer constante kas-
warmte dan buiten. Maar wilt u per
sé buiten tomaten telen, kies dan
een beschutte warme plek, zo moge-
lijk tegen een muur of schutting op
hetzuiden. Vraag dekweker een ras
voor de volle grond. Zetze een halve
meter van elkaar en plaats er met-
een een stok bij om ze aan te binden.

Veel te zaaien
_i'^nen is het veiliger dan op de
rat'-*t is een gedachte die veel ouders
"j* vooral kleine kinderen nog
t^ds voor waarheid houden. Dat.efrit echter niet overeen met de?rde feiten. Binnenshuis gebeuren
Jlstens zo veel ongelukjes, soms. ongelukken, als in hetver-

of op speelplaatsen.

| fj^tistische gegevens bevestigen
up. en daarin zijn dan meestal nog
j^t eens de gegevensverwerkt over
6 onbetekenend lijkende, maar

J.0r een peuter of kleuter uiterst
lelijke ongevallen in de als veilig

woonruimte,
reigertjes tussen een dichtslaander^r, een 'botsing' met de scherpe
L°ek ofrand van een tafel, gepeuter

een stopcontact, geklauter doorn op kierstand geplaatst raam,
jpi val van een 'grote mensen stoel'
1.6 voor een kleuter toch nog net
(Js te fors van formaat is, de
J*Uwsgierig tastende vingertjes
vanden aan devlam van het gasfor-
ITS-L*t alles is nog slechts een wille-
J*Urige en kleine greep uit het scala

i^11 risico's waaraan kinderen opjJ^dekkingstocht in huis bloot
<cn-i^ 'kinderveiligheid' wordt in de

iLeeste gezinnen nog veel te weinig
C^dacht besteed. Een Nederlands

ijj^rijf zag op dit punt echter een
t ŝ gat in de markt. Het heeft een
jfi^ksvan preventieve artikelen op-
J *bouwd, die een groot aantal 'bij-

A ACTIE ZUINIG STOKEN
H Tabel voor de week van
fl maandag 17 april 1989
V t/m zondag 23 april 1989

hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

Bij een afgelopen week streefverbruik sinds
jaarverbruik van: van: 10 oktober 1988

800 m316 m3571 m 3
1000 m320 m3712 m 3
1200 m324 m3860 m 3
1400 m328 m31003 m 3
1600 m331 m31145 m 3
1800 m335 m31286 m 3
2000 m339 m31430 m 3
2200 m343 m31570 m 3
2400 m347 m31716 m 3
2600 m351 m31857 m 3
2800 m355 m32002 m 3
3000 m359 m32143 m 3
3300 m365 m32357 m 3
3600 m371 m32575 m 3
3900 m377 m32786 m 3
4200 m383 m33004 m 3
4500.m3 88 m33211 m 3
5000 m398 m33573 m 3
5500 m3108 m33929 m 3
6000 m3118 m3 4287 m 3
6500 m3128 m 3 ... 4646 m 3
7000 m3138 m3 5003 m 3
7500 m3147 m35359 m 3
8000 m3157 m3 5718 m 3

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens. — I

Hypotheekrente 2 mei 1989
De hypotheekrentetarieven zijn deze week nauwelijksveranderd: Wel
lijkt het erop dat dekans op verdere rentestijging weer iets toeneemt.

rente rentepercentages
vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.-

Naam bank gedur. In pet. garantie garantie
opgave werke- opgave werkt-
bank lijk bank lijk «2

ANNUiTEITENHYPOTHEKEN
A.BJ.. var." 1,5 7,1 740 74 7,71

ljaar" 1,5 74 7,61 7,4 742
3 jaar» 1,5 7,6 B,M 7.8 845
5 Jaar» U 7,9 83* 8,1 8-58
7 jaar" 1,5 8.» 8,47 8-2 8,69

16 jaar" 1,5 8,1 848 84 83*15 Jaar" 1,5 84 9,62 8,7 944
ABP 2 Jaar1» 1 7-5 747 7,7 8,09 -5 jaarl» 1 7,6 7,98 74 84010 jaar" 1 7,7 8,09 7-9 8-31

15 Jaar" 1 7-8 B^o 8,0 8,41

Amrobank var." 14 7,1 740 74 7,71
2 jaar" 14 7,4 742 7,6 8.045 jaar" 14 7,9 846 8,1 8487 jaar" 1,5 8,0 8,47 84 8,69

Bouwf. Limb. Gem. 5 jaar" 14 7,1 7,60 7,1 7,60
10 jaar" 14 7,4 742 7,4 74215 jaar" 14 7,6 8,14 7,6 8,14
30 jaar" 14 74 8,46 74 8,46

Centrale Volksbank 2 jaar" 1 6,9 743 7,1 7,44 _\
5 jaar" 1 7,4 7,77 74 7,98
7 jaar" 1 74 747 7,7 8,09

10 jaar" 1 7,9 841 8,1 842
ideaalrente 1 74 7,66 74 747

Direktbank. NCB bank 1 jaar" 1 7,1 7,44 74 7,66
3 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 840
5 jaar" 1 7,9 841 8,1 842

Grens Wis.kanUCDK ljaar" 1 74 745 7,4 7,77
5 jaar" 1 7,8 8.20 8,0 8.41ljaar" 1 7,4 7,64 7,6 745
5 jaar" 1 8,0 847 84 8,48

Ned. Midd. Bank 1 jaar" 14 74 7,61 7,4 742
3 jaar" 14 7,6 8,04 74 845
5 jaar" 14 7,9 846 8,1 848
7 jaar" 14 8,0 8,47 84 8,69

Pancratiusbank \aiJs jr." 1 7,6 7,98 74 840
ideaalrente 1 7,6 748 74 8407 jaar" 1 7,8 840 8,0 8,41
10 jaar" 1 8,0 8,41 84 843

Postbank 2 jaarl' 1 74 745 7,4 7,77 ~
5 jaar" 1 7,8 8,20 8,0 8,41
7 jaar" 1 74 841 8,1 842

Rabo (adviesrente) var." 1 7,1 7,44 74 7,66
2/3 jaar" 1 7,6 7,98 74 8404/5 jaar" 1 74 841 8,1 842 '.
stabiel" 1 8,1 8,52 8-3 8,74 ..var." 1 xxxx xxxxx 74 7,75
2/3 jaar" 1 xxxx xxxxx 8.0 847 _
4/5 jaar" 1 xxxx xxxxx 84 849 *.'
stabiel" 1 xxxx xxxxx 84 840

Rabo Hypotheekbank 3 jaar" 1 7,6 748 74 840
5 jaar" 1 7,9 841 8,1 842
3 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,0 8475 jaar" 1 xxxx xxxxx 84 849

■_»

Spaarbank Limburg 1 jaar" 1 7,0 744 74 745 J3 jaar" 1 74 747 7,7 8,09 '
5 jaar» 1 7,6 74« 74 840 "
7 jaar" 1 74 84* 8,0 8,41

Westland-Utrecht stand, ljaar1' 14 74 748 74 8,10
standaard 5 jaar* 14 7,9 844 8,1 8,70
standaard 7 jaar* 14 8,0 849 84 841
standaard 10 jaarll 14 8,1 8,70 84 8,92
standaard 15 jaar 2' 14 op aanvraag op aanvraag
interim ljaar* 14 xxxx xxxxx 7,4 74»2ekw. 1988budget var.4» 14 8,0 8,41 8,0 8,41

* Rente-Vrijheid Hypotheek

'VERBETERDE' LEVENHYPOTHEKEN
FGH (KapiUalhyp.) 1 843 74 844FGH (Kapitaalhyp.) 5 jaar" 1 74 8,45 8,1 846

10 jaar" 8.0Pancratiusb.(Spaarhyp) 1 840 8,0 8,40
5 jaar" 74

Spaarbank Limburg 1 840 84 8,40(Spaarhyp.) 5 jaar" 74
Zwolsche Alg. 1 847 7,7 8,07
(ZA-Hypotheekplan) 5 jaar" 1 7,7 841 8,1 840

7 jaar" 1 7,9 8,40 84 8,61
10 jaar" 1 8,0 8,72 84 8,72
15 jaar" 84

LEVENHYPOTHEEK
hm. Maatschappijen 5/10 jaar" 7,7 748 74 8.1915/20 jaar" 8,1 8,41 84 8,62 J
Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 74 840 8,0 8,40 '
(Spaarhyp.)

Westland-Utrecht 7 jaar" 1 8,0 8,40 84 8,61
(lage lasten) 14 jaar" 1 84 8,61 8,4 843 .
" Maandbetalingachteraf * Halfjaarbetaling achteraf■ Maandbetalingvooraf ■ Kwartaalbetaling achteraf
c Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

na-ongelukken' kan voorkomen.
Onder de naam 'Jippie's kindervei-
ligheidsprodukten'zyn ze o.a. in ba-
byzaken verkrijgbaar.

Deurklem
We stippen er hier enkeleaan. Zach-
te bescnermhoekjes die met bijbe-
horende plakstrips op met formica
afgewerkte tafels aangebracht kun-
nen worden, zodat een 'knal' tegenzon meubel niet zo venijnig aan-
komst.

Een deurklem die voorkomt dat
vingers tussen een plotseling slui-
tende deur en het kozyn afgekneld
worden. Haakjes dieramen beveili-
gen tegen verdere opening dan de
kierstand, of het keukenkastje
waarin chemische produkten (am-
monia, chloor enz.) onbereikbaar
maken voor nieuwsgierige peute-
raartjes. Meubelverankenngssetjes
die bij het openen van een la voor-
komen dat de kast voorover valt.
Pluggen waarmee voor kleine kin-
deren bereikbare stopcontactenvei-
lig afgesloten worden, zodat ze niet

Ook voor het 'buitengebeuren' heeft
Jippi enkele goede oplossingen. Zo-
als de zadelveer-beschermers die
een op het achterzitje van de fiets
meerijdend kind beschermt tegen
het beklemd raken van de vingers
tussen de zadelveren die onder de
beweging van {ba's of ma's bewe-
gend achterwerk op en neer gaan.
Een nog beter beveiligd alternatief
is het van kunststof gemaakte kin-
derzitje dat op de bagagedrager van
de fiets gemonteerd kan worden.
Het omhult het kind helemaal, van
hoofd tot voeten.
De hele reeks, waaraan van tijd tot
tyd nog nieuwe artikelen toege-
voegd zullen worden, wordt in Ne-
derland gebracht door J. P. Vos Im-
port in 's-Hertogenbosch (S 073-
-147674), waar ook naar verkoop-
adressen gevraagd kan worden.

Zadelveerbeschermers

limburgs dagblad woonblad



___f-___W___\. BRUNSSUM: in het centrum ge-
________t________SM^ BStw-". 'e9en' modern appartement met

t-É&^/k Wo___\u ___\ overdekte parkeerplaats en kel-
%____m_m__\ W^^^rßm derruimte. Gelegen op de 3e eta-
rj_KS|B ________________■ 9e: bereikbaar via een lift. Ind.
\-___W^fÊ ■ oa.: entree, toilet, ruime woon-I kamer met plavuizenvloer en bal-

M____________________PH kon' 9ecl °Pen keuken me' diver-
■se apparatuur, twee slaapka-

HHB mers, badkamer met douche,
vaste wastafel en toilet. Prima

geïsoleerd; goed onderhouden. Snel te aanvaarden. Prijs

’ 98.000- k.k.

______m__-~T~ ~~ltt~ "■ BRUNSSUM-Zuid:
WÈJS WtWè. _ rust' 9 en blijvend
!__£___* ' 'Jfc __T_____ _J 90e<i 9ele9en vrii"Hbll 'fn« ■afr****» staande bungalow
BH wF _____ 9- "lel gas-c.v., ruime in-

KJ I^mmAÉ Bj pandige garage en
P|sjH<s"~P-"^ I rondom tuin. Ged.

dubbele beglazing.
Ind. souterrain: garage, grote hobbyruimte, provisieruimte,
bergruimte; begane grond: woonkamer met parketvloer en
open haard, keuken, drie slaapkamers, badkamer. Prijs: ’ 279.000- k.k.

EYGELSHOVEN: rustig gelegen vrijstaande bungalow met olie-
c.v., garage en tuin. Ind. 0.a.: kelder, hal met travertinvloer, woon-
kamer-keuken met parketvloer, open haard en eikenkeukeninstal-
latie met apparatuur, bijkeuken, twee slaapkamers met parket-
vloer, badkamer met douche. Vraagprijs ’ 169.000- k.k.
______■ ___ 1 HEERLEN: direct grenzend

'\ m Jf. ■ aan het winkelcentrum, ruime
M■■ hoekwoning met gas-c.v, ga-______ 1 I ra 9e< berging en ,vin lncl ° a':I diverse kelders, woon-eetka-

■ mer met open haard, keuken■■■■ _■____ I met een keukeninstallatie metI apparatuur; 1e verd.: drieF _■___. iP]k___J__ B slaapkamers, badkamer, toilet;■ 2e verd.: drie zolderkamers,
zolderberging. Koopprijs

’ 149.000,-k.k.

'"' tegelde eetkeuken
met kunststof aanbouwkeuken met apparatuur, badkamer met
o.a. ligbad en douche, 4 slaapkamers, 2 bergingen. Aanvaar-
ding najaar 1989. Vraagprijs ’ 239.000- k.k.

HEERLEN-Zuid: nog twee bouwkavels te koop, gelegen nabij
de Zandweg - Clemens Meulemanstraat. Perceelsoppervlakte ca.
520 m 2en 640 m 2. Prijzen resp. ’ 65.000- v.o.n. tot ’ 80.000-
-v.o.n.
Jttl " HOENSBROEK: tussengelegen
f^HM^^^^jii woonhuis met gas-c.v. en garage

Kplk aan voorzijde. Vrij gelegen en pri-
■ ma materiaalgebruik. Ind. 0.a.:1 betegelde gang, ruime woonka-
I mer met parketvloer, eetkeuken

________■ ______-_r_-__ I met L-vormige aanrechtcomb ,." *_f" f drie slaapkamers, bet. badkamer
H&H _______■ me' d°ucne en vw., bergzolder

I via vliezotrap. Aanvaarding

' mmm^^mmmmmmwm n.o.t.k: Koopprijs ’129.000-
-k.k.

HOENSBROEK: in centrumgelegen appartementop de 3e etage.
Ind. 0.a.: berging, woonkamer, keuken, douche, twee slaapka-
mers. Gedeeltelijk dubbele beglazing en kunststof kozijnen. Aan-
vaarding direct. Vraagprijs ’ 57.000- k.k.
KERKRADE-Holz: halfvrijstaand voormalig winkel-kantoorpand
met boyenwoning, grote garage/magazijnruimte. Voor vele doel-
einden geschikt, fnd o.a. souterrain: diversekelderruimten; parter-
re: winkel/kantoorruimte - keuken - toilet; 1e verd.: woon-eetkeu-
ken, badkamer; 2e verd.: twee slaapkamers, zolderruimte. Vraag-
prijs ’ 139.000-k.k.
KERKRADE: tussengelegen café-woonhuis met gas-c.v. en tuin.
Ind. 0.a.: kelder, caféruimte, toilettengroep, garderobe, keuken,
badkamer; 1e verd.: L-vormige woonkamer, twee slaapkamers; 2e
verd.: drie zolderkamers. Vraagprijs ’ 135.000-k.k.

KERKRADE: goed gelegen

mÊmLmmlUlÊÊÊmKÊmmmmm-^ Aanvaarding direct. Vraagprijs

’ 159.000-k.k.
KERKRADE: rustig en blijvend
goed gelegen vrijstaand woon-
huis met gas-c.v., garage en
tuin. Direct grenzend aan een, «_jS9 ____■ groot wandelgebied. Dak is ge-

JjITJUB isoleerd - rolluiken. Ind. 0.a.:H|JL^ woonkamer met parketvloer,
BS& ■ f v-kamer, eetkeuken met eenI luxe keukeninstallatie met appa-

I ratuur, bijkeuken-berging; 1e"w^^^^^^^^^^^^^ verd.: drie slaapkamers, badka-
mer met o.a. ligbad en douche, grote zolder-hobbyruimte (vaste
trap). Goed onderhouden. Koopprijs ’ 159.000,-k.k.
KERKRADE: goed onderhouden en centraal gelegen apparte-
ment op 2e verdieping met gas-c.v. en berging. Ind.:gang, bet. toi-
let met fontein, woonkamer ca. 28 m 2met ruim balkon, open keu-
ken, twee slaapkamers, bet. badkamer met douche en vaste was-
tafel. Vraagprijs ’ 75.000,-k.k. Aanvaarding najaar 1989., ê_________am

_ KERKRADE: grenzend aan het
IS&a centrum, vrijstaand winkel-kan-

W^' é toorpand (ca. 66 m 2) met boven-
*~F ■ 'É won'n9: gas-c.v., werkplaats-ga--1 rage, patiotuin. Vraagprijs

1 ’ 149.500-k.k.__________
_____ KERKRADE-West - Terwinse-r^^^_ ' 'en: rus,l9 gelegen halfvrij-

-^^^^_. staand woonhuis met berging■ (mogelijkheid voor garage) en
' * f^_____S__ ,u'n ' oa,: ederp woonka-

■*_____ .iÉS mer keul<en' badkamer, twee
I 4 _■■■ -mSB I slaaPkamers (mogelijkheid voorHft I I .^jM I3e slaapkamer). Prijs

NIEUWENHAGEN: aantrekkelijk gelegen, royaal halfvrijstaand
woonhuis met gas-c.v. en garage. Ind. 0.a.: ruime" hal, L-vormige
woonkamer (ca. 35 m 2) met open haard en ruime bergkast, ruime
open keuken met eiken aanbouwkeuken met apparatuur, drie
slaapkamers, geheel complete badkamer, vaste trap naar zolder.
Aanvaarding zomer 1989. Vraagprijs ’ 169.000-k.k.

Limburgs \BVGDGD^KI^AII mdKEUMR
_UN§fsTOFenHA__MOUTr

/____" «Wilhelm m_l2
I GmbH gOSB^c

v.SiemensStr. 6
Geilenkirchen p-ijH| iI Gewerbegebiel I 111 I I

| „I 02451/8069 |[_[UIUI|
g^lgi Ramen
flf"! Deuren» I Rolluiken

ZooneschermM I

Bel voor vrijblijvende I
prijsopgave:

heer Meerten, \i
tel. 045-322728 J

.ii
Ons kantoor is heden g? .isloten. Voor meer infof^
matie kunt u ons bellen!*
maandag as. vanaf 9.OC*
uur. «,,
HEERLEN, Weiten
De Lirp 16 W,

___*jr '■^■^■WSaBE
Vrijstaand landhuis m
cv., garage en tuin. Indjh
0.a.: inpandige garage ff .
c.v.-kelder, zitkamer/eel Jkkamer, ruime keuken, via £slaapkamers, badkam^ ï
met douche, wastafel & tetoilet, badkamer met ligb» 'j-
en wastafel. Rondom aan\
gelegde tuin. Vraagprij*l*

’ 337.500- k.k.

HEERLEN r.Hamerstraat 113 .
Ruim woonhuis met cv. ef *tuin (achterom bereikbaa. *Ind.: royale woonk. m« Jopen haard, keuken rn« „
goede installatie, bad* *met ligbad, vier slaapt.
mers op eerste verdiepinfl jj
fraaie zolderkamer of Jtweede verdieping. Vraa? .j
prijs ’ 149.500-k.k. .
HEERLEN, Weiten .
Dr. Ir. Ross. van
Lennepstraat :-
Binnenkort wordt gestart (y
met de bouw van 14 erkef' <u
woningen volgens de 01J
vingstone-bouwformule. !
Er zijn 12 halfvrijstaand» JJen 2 vrijstaande woningen 1,
De woningen zijn ruim vaf f
opzet met o.a. een <ra*jß
erker aan de voorzijde. 0* ?
verdieping heeft drie slaaf Jkamers en een luxe badka* c
mer. Een vaste trap na^F
de zolder biedt de mog9' \
lijkheid voor een vierd,?
slaapkamer. Optimale isCL
latie, waardoor 40% b*b
sparing op energiekosten |&
De koopsommen zijn van* j
/ 189.115,-vrij op naam- p

1
HEERLEN, Weiten
Jos Habetsstraat 26

m%m_m___t>■Royale hoekwoning ma'
tuin. Ind. 0.a.: living, sW
deerkamer, woonkeuken
drie slaapkamers en bad'
kamer. Vraagprii5
/ 162.500-k.k.

HEERLEN, Weiten
Mergelsweg 122

Bijzonder fraai uitgevoe^
woonhuis mt cv. en gaf 3'
ge. Hal met witte plavi"'
zen, woonkamer en ke^
ken met parket, drie slaap"
kamers en hobbyk., bad*
met ligbad. Vraagpriis

’ 119.500,-k.k.

KERKRADE
Pieterstraat 66. m

_yi-________

" __,"^__r"-SE_P.»r k "$'

________ ___P

Royaal winkel/woonh^met cv. en garage. In(,
fl

0.a.: ruime winkelruirf'6
met vele mogelijkheden
Op de verdieping een nn
me woonkamer en W_l
keuken. Op de tweede vO|J
dieping twee slaapkame1*!
en een luxe badkame'j
Vraagprijs ’ 149.500-k_J

_______________U________*r

■M_________H

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658

f' v mmm_m M NIEUWENHAGEN: uitste- I
■ kend gelegen vrijstaand

■ woonhuis met garage,
JjsÊ S Wffd mooie tuin en cv. Goed ge-

A_\\ fflQ isoleerd. Ind. 0.a.: ruime
jL\\ woonkamer (ca. 42 m 2), luxeWfm. _____ keuken met keukeninstalla-
■■■Hl >

—mmMm tic, 3 slaapkamers, goed uit-
m gevoerde badkamer, vaste
9J trap naar geïsoleerde zol-
"" der, mogelijkheid voor 4e
_* slaapkamer. Prima onder-

houden. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs ’ 225.000-k.k.

i... _._ NIEUWENHAGEN: goed gele-
| gen halfvrijstaand woonhuis met

H garage, tuin en gas-c.v. Ind.
E 0.a.: provisiekelder, royale

&__&■ _____________ I L-vormige woonkamer, dichtei___Ji I keuken' bijkeuken, drie slaapka-W_\ P mers, badkamer, zolder bereik-
m._\ baar via vaste trap, 4e slaapka-
| mer. Rondom isoglas. Goed on-

%_____W__ derhouden. Vraagprijs
__________

m ’ !35 000-k.k.

NIEUWENHAGEN: zeer rustig aan natuurgebied gelegen,
goed onderhouden semibungalow. Geïsoleerd en ged. dubbe-
le beglazing. Totale oppervlakte ca. 1000 m 2.Verrassende in-
deling, 0.a.: entree, ruime woon-/eetkamer (ca. 55 m 2), ged.
open keuken, drie slaapkamers, badkamer; vaste trap naar
geïsoleerde zolders en ruime logeerkamer. Sout.: grote inpan-
dige garage, slaap-/studeerkamer, sauna, berging/e.v.-ruimte.
Onderhoudsarm door gebruik natuurlijke materialen. Aanvaar-
ding in overleg. Vraagprijs ’ 358.000- k.k.

SCHAESBERG: halfvrijstaand woonhuis met gas-c.v., garage en
tuin. Bouwjaar 1976. Muren en dakzijn geïsoleerd. Ind. 0.a.: woon-
kamer, keuken, vier slaapkamers, badkamer, zolder (vaste trap).
Vraagprijs ’ 138.000- k.k.

KMPr*i. r-J| IPyt:2~ SCHAESBERG: vrijstaande
t ______! JT'"__* bungalow met gas-c.v., rui-

______■■_ *__-_-__________, me 'nPand>ge garage en
mtp rondom tuin. Rustig en blij.

F: vend goed gelegen - gren-
mi zend aan groot natuurge-
K bied. Ind. sout.: provisie-,

was-, werk- en hobbyruimte; part.: entree - royale hal, woonka-
mer (ca. 46 m 2) met open haard, zonneterras, ruime eetkeu-

.' ken, vier slaapkamers (een met kastenkamer), luxe uitgevoer-
de badkamer met o.a. ligbad, douche, toilet en twee vaste
wastafels. Muren en dak zijn geïsoleerd. Vraagprijs

I ’ 345.000- k.k.

i SCHAESBERG: hoekwoning
B i met tuin en gas-c.v. Ind. 0.a.: en-hAj^^ tree met toilet, woonkamer met

■ plankenvloer, open keuken; 1eI verd.: twee slaapkamers, badka-
I mer met douche, vaste wastafelI en aansluitpunt 2e toilet; vasteI trap naar de zolder met derde
■ slaapkamer en berging. PrimaI geïsoleerd. Kleine achtertuin.
I Goed onderhouden. Aanvaar-I ding in overleg. Vraagprijs

' ’ 109.000-k.k.

SCHAESBERG: vrijstaand woonhuis met aparte kantoorruim-
te, gelegen aan de rand van het industrieterrein Strijthagen.
Woonhuis, md. 0.a.: hal, ruime woonkamer, eetkamer, com-
pleet ingerichte eetkeuken, vier slaapkamers, compleet inge-
richte badkamer, zolder, kelder. Kantoor: totaal ca. 80 m 2met
uitbreidingsmogelijkheden. Totale perceelsoppervlakte ruim
1.400 m2. Aanvaarding n.o.t.k. Vraagprijs /435.000- k.k.

SCHAESBERG: op goed punt in het winkelcentrum (Streeper-
straat) gelegen winkelpand met oprit, ruime tuin en gas-c.v., ruime
kelders, winkelruimte ca. 40 m 2, woonkamer, keuken en opslag-
ruimten; 1e verd.: grote woonkamer, keuken, badkamer, slaapka-
mer, vaste trap naar zolder met twee mansardekamers, goede
staat van onderhoud. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs

’ 185.000-k.k.
SCHAESBERG: halfvrijstaand woonhuis met gas-c.v., garage met
extra bergruimte en goed aangelegde tuin. Rustig en goed gele-
gen. Ind. 0.a.: L-vormige woonkamer met plavuizenvloer, goed uit-
gevoerde keukeninstallatie met apparatuur, drie slaapkamers,
badkamer, gescheiden toiletruimte, vaste trap naar de zolder, gro-
te hobbyruimte (mogelijkheid voor 4e slaapkamer). Muren en dak
zijn geïsoleerd; ged. dubbele beglazing. Uitstekend onderhouden.
Prijs/165.000,-k.k.

doucheruimte, groot souterrain met aparte praktijkruimte. To-
taal perceel ca. 1 ha, met zwembad en tennisveld. Uitstekend
onderhouden; goede glasisolatie. Bezichtiging uitsluitend vol-
gens afspraak. Prijs op aanvraag.

J_W__W__WÈ__WÈm ÜBACH OVER WORMS: rustig
✓j5a en blijvend goed gelegen halfvrij-

A% Ê_* staand woonhuis met gas-c.v.,
mwmmmmm-t-M ____ ___ 9ara9e en ,vin Goed onderhou-

B^H den. Muren en dak zijn geïso-I leerd. Rolluiken. Ind. 0.a.: ruime
I wooh-eetkamer, drie slaapka-
I mers, badkamer. Koopprijs

"^"^"^""^^"^^^"^^" ’ 139.000-k.k.
ÜBACH OVER WORMS: nabij bosgebied gelegen, goed onder-
houden hoekwoonhuis met gas-c.v., garage en grote tuin. Ind.:
gang, woonkamer, woonkeuken met aanbouwkeuken, voorzienvan diverse apparatuur, drie slaapkamers, betegelde badkamer
metzitbad, bet. toilet. Aanvaarding spoedig. Vraagprijs ’ 95.000-
-k.k.

Taxaties
Koop en verkoop

Hypotheken

Pickée Efc"^
makelaardij bv

■Il 'van Itersonstraat 15,postbus 31193, 6370 AD Landgraaf
NVM Ook'" zaterdags geopandvan 9.00 tot 17.00 uur.

KERKRADE: „Uitstekend gelegen,zeer ruim en de-
gelijk herenhuis, op 424 m' grond!"
Ind. volledig onderkelderd, hal, woonkamer
(10.50x5.00/3.85), dichte keuken met moderne in-
richting, 3 ruime slaapkamers, badkamer, zolder
bereikbaar via vaste trap, m. mogelijkheid voor
meerdere slaapkamers. Ramen en kozijnen ged. in
kunststof met dubbele beglazing. Achtertuin
22.50x11.50 m. Bwj. 1950. Vraagprijs ’165.000-
-k.k. Aanv. in overleg.

HULSBERG: „Uitstekend gesitueerd wit herenhuis
met grote inpandige garage!"
Ind. 2 kelders, garage (8.00x3.55), hal, woonkamer
met aansluitend overdekt terras, woon/eetkeuken,
3 ruime slaapkamers, badkamer, zolder bereikbaar
via vaste trap. Bwj. 1962.Ruime achtertuin op zon-
kant. Gelegen in het centrum. Vraagprijs

’ 165.000,- k.k. Aanv. in overleg.

HEERLEN/Winkelcentrum: „Ideale kans voor actie-
ve ondernemer!"
In het van activiteit bruisende winkelcentrum Heer-
lerheidewinkel/woonh. Ind. kelder, winkel (±3O m 2
b.v.0.), dagverblijf (8.00x5.5/2.75) m. compl. luxe
keukeninr. Woonkamer, 3 slaapkamers, badkamer
m. ligbad, v.w. en toilet. Zeer ruime overloop, div.
bergingen. Aparte entree naar boyenwoning. Rui-
me parkeermogelijkheden. Vraagprijs ’ 169.000-
-k.k. Aanv. direct.

Wilt u ook uw woning snel en voor
een goede prijs verkopen? Bel dan,

geheel vrijblijvend, voor een
informatief gesprek.

HEERLEN: „Modern geschakeldwoonhuis voor in-
teressante prijs!"
Ind.: hal, ruime woonkamer (38 m 2) m. open haard,
open keuken, berging, 3 mooie slaapkamers, bad-I kamer m. ligbad, v.w. en 2e toilet. Bwj. 1976. Pand
is geïsoleerd. Vraagprijs ’ 105.000,- k.k. Aanv. in
overleg.

HEERLEN: „Leuke woning met garage in kinder-
vriendelijke buurt!"
Ind. hal, woonkamer (28 m 2), keuken, 3 slaapka-
mers, badkamer, zolder met mogelijkheid voor 4e
slaapkamer. Geïsoleerd en ged. dubbele begla-
zing. Geen bebouwing achter. Prijs ’ 125.000,-k.k.
Subsidie ’ 3000,-. Aanv. in overleg.

v TELEFOON
/\\ ZATERDAG_J\ ST45352 !

iir-r^j 9.00-13.00 uur

!_ü^"_!!*_ TELEFOON
beheer o.g. MA. t/m VR.
makelaardij 045-710909

I Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen

Zaterdag 6 mei 1989 "36

Wonen met het zicht op morgen
Voor mensen die rust zoeken in een mooie omgeving. ■■HipapH H^B
De woningen liggen in Landgiaat plan Namiddagsche Driesen, een W& ___P___ul
ideale woonlokatie nabij de Brunsummerheide. ___Étt_l__H_É

S^_É___________ÉÉ____MÉ^_____^^? S>*a^-%_^i^S!^li^^l_f^*': De huizenzijnvoorzien van :
" vloerisolatie

r-^x—i M_ri __.c«__-^.H N»-__i-«_-_»«_ Royale indeling: " dubbele beglazing (in woonkamer
| ]( I ■ ■ U-vormige livingca. 42 m 2mcl. open enkeuken).
j^ "_FI l_F_ll B_Fll' keuken, inpandige berging, inpandig

LI I _L I _E bereikbare garage De verdieping telt Prijzen: - hallvrijstaandelandhuizen
I—/s— * !_TT _~ D„ 3 royale slaapkamersresp. ca. 16m. ’ 179.500,-v.o.n.

SVa., _ttaudSwHeer,en ca. 12 m* en ca. 10,5 m. luxe bad- - *pc "vrijstaande"km*
045-712255* kamer met ligbad en 2e toilet. huizen vanaf’ 188.500,- vo.n.

Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 2i oo uur. Via een schuiftrap is de zolder bereik- Op basisvan deLoonVast-Hypotheek
zaterdag van 9oo tot 18oo uur. baar bedraagt denetto maandlastca’795,-.

JU ORTABELE PATIO-BUNGALOWS OP^

ill~ __T " .___rro*\ (■ *_», 1 __£__. 'ï3^_Hiiij. .ieM !■ "' i/^rkcGr -'. '** _«_s_!____*____l

fsllT^r^ li \ __in° ek ■p^-B ■■--■' SJ^m^^^WÊmaÊiimi^W^^l^__\

____. ii 1 ï ■___________-_______é_MI
Bi11-^'--..-f._- , i HB "^^.' ____________
__\V' ' vfli ____!«_______

SW I 17 cIsSaJBEH__C3mBRB[__BB__s.LB^S 9________Vi__i^9P7________BßH________i
l________A\ - ~' \ ' 1 Èpf ':*'"*■■'*"'■■MifWÈiÈÊËÊiïÊk W^^^^m^mj^^^^^^^tlP^F^^
«■il L_____» "°ï_Si 1 _K _■ De indeling is met recht sfeervol te noemen! l_36V_i__

Ëll- „!|| -S-- ***" || 'npre *^ t.p.v. de eethoek. De bungalow Een tweetal bungalows zijn van

kompleteren de bungalow. Netto maandlast vanaf ca. ’ 637,--.

—. ✓ I M«Mtl«-_l| onnX(*n_ go«_ HypOt_k«n - Vtr_k«fi___n

"~tJirJaèi__-l__l_klè_iß "-"«""'-«""«".5115n_-Tr_j B=--__ , ,
_..»,, Zitt'dag _n 9.00 10lShertstra Makelaardii BV, isoo J3r

..-raat 56. 6411 BW Heerlen Telefoon 045 712255'
-^—————______——_——_—_———————________________

BON
Gaarne vrijblijvend volledige
informatie over de patio-
bungalows te Heerlen, in het
plan "A gen Giezen".

*Naam: "Adres: *
Postcode/Plaats: ï
Telefoon: 'In ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra
Makelaardij BV Antwoordnummer40, 6400 VB Heerlen.

GELEEN
8 PRACHTIGE SCHAKELBUNGALOWS

door te stromen naar een attractief mfe ___t -4S- . ( r*^l
De bungalows zijn apart, ondermeer . "WHt, " - !______ldoor de moderne architectuur en de __S iÜÜdoordachte, ruime indeling. Beneden is *iM_9^ii laiml? l_*M^____^__S_ï_aOer o.m. een woonkamer in L-vorm, open -r _^S_!NPMsH_& 4__TrH_.>c7a_-___p-___. i""^ii||||i__j''"^^l»'fl I._s_*!keuken, traphal met wenteltrap, slaap- w m \lJ*_*>«B« ' '* ■tfaßSg v*_fikamer, badkamer met ligbad en vaste | s] ’ §fr, 1 i _
wastafel, entreehal en inpandige garage. - ~. . / *-* \JPe~_\_\u I_,
Boven bevinden zich 2 royale slaap- "f ['---.. ’ *^*1rkamers met een dakkapel. Een vliezotrap "n ' """""" ’J. ik hebbleidt naar de zolder. De afwerking en de / *_^nmveau _anJ?s'e'''no vkwaliteit zijn tot in details verzorgd, o.m. Koopprijs ’ 176.500,- tot ’ 213.300,- / rS^end dé _Te'^n- Sween attractiemet een uitstekende isolatie, schoon- v.o.n. / kufi-9e ZUm't9eheZimetselwerk en hardhouten buitenkozij- / ""■ e,bu"9atov£ Tn "nde Jnen en -deuren. "> / Naam Dassen- /

Bil DRS.RUI JTERS /S?SSSE_S/
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen ’ " — ______^ ’6131 AL sittard" rijksweg zd 35 " tel 04490-11611 / 'r_ier>den aan-.. ""--"---—_ ~""~~" /

/£X PAUL I[S SIMONS I
MAKELAARDU QE
ASSURANTIËN TAXATIES~ HYPOTH_EI__.F_NANCIÊN

I EURORAWEGZUID 214 ÜBACH OVERWORMS I
I Op zaterdag zijn wij bereikbaar van 10.00 tot 13.00uur.

■ Eygelshoven:
I Rust. gel. tussenwon. met cv, tuin en gar. Ind. o.a. hal, ruim II bet. woonk., op. keuk., 4 slpk. en badk. Vraagpr. ’ 112.000,- I■ k.k
I Heerlen-Noord:
I Halfvrijst. woonh. met o.a. gr. uitgeb. keuk., woonk., 4 slpk., II badk., dakterras, zold., keld., gar. en berg. Pr. ’ 105.000,- II k.k.
I Heerlen-NoordI Jong halfvr woonh. met carp. en berg. Ind. 0.a.:hal, woonk., II ged op. keuk., 3 sik., badk. en zold. Pr. ’ 105.000,- k.k.
I Kerkrade-Haanrade
■ Jong hoekp. in perfekte staat met carp., berg. en tuin. Ind. I■ 0.a.: hal, Z-woonk., open keuk. met luxe instal.. 3 sik. en' I■ badk. Pr. ’ 140.000,- k.k.

Jong tussenligg. woonh. IJ "p*-* " met cv., berg. en tuin. Ind. II -~1 É _________ 4Mt_ I ■*""_ ° a woonk■" keuk., 3 slpk., I|Vj IJf badk. en zold. Vraagpr. I
k Ui |Bpl ’ 117.000,-k.k.

I Schaesberg
I Aan plants. gel. tussenl. woonh. met cv., berg. en tuin. Ind. II o.a. woonk., keuk., 3 slpk., badk. en zold. Vr.pr. ’ 119.000,- I■ k.k.■ Vaals:■ Goed gesit. appart. op 1e kl. stand metalle mog. voorz. Ind. IHo.a. ruime hal, keuk. met eik. inst., pr. woonk., gr. badk. en II slpk. met balkon, berg. in sout. Vraagpr. ’ 79.000,- k.k.
■ Übach over Worms■ Goed gel. jong woonh (type vrijst.) met gar. berg. en tuin. II Ind. 0.a.: hal, Z-woonk. metop. haard, keuk. met luxe inst., 3 I■ slpk. en gr. luxe badk. Goed onderh. met o.a. nieuw dak, II deels nieuw voegw., gevels geïmpregn. en rolluiken. Pr. I■ ’ 145.000,- k.k.
■ Übach over Worms:
■Op goede winkelstand (centr.) gel. winkel-woonh. (winkel- I■ ruimte ± 130 m 2) met aparte werkruimte(± 35 m 2), geh. ver- I■ bouwde boyenwon. meto.a. 4 slpk., luxe badk. en gr. dakter- II ras Ob|ekt is aan achterzijde bereikb , geschiktvoor diverse I■ doeleinden. Vraagpr. ’ 238.000,- k.k.

|___ 045-318182 1



HALFVRIJSTAANDE
PREMIE-A- WONINGEN
Een prima woning, op een uitstekende ligging,
in een goedverzorgd, centraal gelegen plan.
Mede door de situering van de entreepartij in de
zijgevel heeft de woning een prettige indeling
met o.m. de woon-/zitkamer, de open keuken,
3 slaapkamers, de badkamermet douche, vaste
wastafel en aansluitmogelijkheid voor tweede
toilet. De zolder is te bereiken via de vliezotrap.
Koopprijs ’ 137.016,— v.o.n.
Rijksbijdrage max. / 41.000,-totaal, volgens
premie-A-regeling.

B DRS. RUI JTERS
makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen
6411 AT heerlen ■ van grunsvenplein 12■tel 045-713746
■

ZOEKT U EEN
HYPOTHEEK?

Niemand heeft zoveel ervaring met huizen
en hypotheken als Stienstra.

Onze adviseurs berekenen met onze
speciale computer voor u de juiste

hypotheek. En dankzij onze uitstekende
relatie met alle hypotheekbankenkunnen
wij bovendien ook nog een concurrerend
voorstel doen. Neem kontakt met ons op.

Het is in uw eigen belang!

»-£«—BON-;
Ja, ik wil kosteloze informatie

I I
I Naam _ . _ liß
| Adres- I

Postcode/Woonplaats r.
| Teleloon |__ Ik ben wel/niet in bezit van een eigen huis
■ In ongelrankeerde enveloppe zenden aan Slienstra Hypotheken,
m Antwoordnr 40. 6400 VB Heerlen —
§__ stienstra
HET BESTE ADRES VOORHYPOTHEKEN!

Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen, tel 045-712255 V
Wyckerbrugstraat 50. 6221 ED Maastricht, tel 043-252933.

Maandag t/mvrijdag geopend van 900 tot 21 00 uur
Zaterdag geopend van 9 00 tot 1800 uur

imburgs VGDGD_^H__L_AII T* s?X'£_asbod mdKEUMR

HEERLEN, Kempkensweg H
Nabij centrum goed gelegenwoonhuis metcv., garage
en tuin (perc.opp. 263 m 2). Ind.: Sout.: kelder. Beg. gr.:
hal, woonkr. (± 33 m 2) met parketvloer, ruime keuken,
serre, berging. 1e Verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr.
met douche, v.w. en apart 2e toilet. 2e Verd.: 2 kamers
enzolder. Het pandis ged. voorzien van dubbele begla-
zing en verkeert in goede staat van onderhoud. Aanv.:
i.o. Prijs:/132.500,-k.k.

HOENSBROEK H
Rustig gelegen patio-bung. met garage en mooie tuin.
Ind. 0.a.: L-vorm. woonkr., keuken metcompl. uitrusting,
3 slaapkrs., badkr. Prijs ’ 169.000,-k.k.

HOENSBROEK, SlotAldenborglaan H
Uitst. gelegen, vrijst. semi-bungalow metcv., garage en
tuin (perc.opp. ± 980 m 2). Ind.: Sout.: dubbele garage,
provisiekelder, c.v.-ruimte. Beg. grond: ruime hal, toilet,
kantoor, L-vormige woonkr. (± 50 m 2) met open hrd en
balkon, luxe keuken met app., 3 slaapkrs., moderne
badkr. met ligb., v.w. en 2e toilet. Pand verkeert in prima
staatvan onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs:’ 400.000,-k.k.

HULSBERG H
In een rustige omgeving gelegen geschakeld landhuis
metcv, garage entuin. Ina:Beg. gr.:hal, woonkr. (±4O
m 2), luxe keuken met div. app., bijkeuken, slaapkr. en
badkr. metligb., douche,toilet en v.w., ruime garage. 1e
Verd.: slaapkr., zolderkr. en badkr. met douche en v.w.
Pand verkeert in prima staatvan onderhoud. Aanv.: i.o.
Vraagprijs: ’ 349.000-k.k.

JABEEK,Dorpstraat S
Monumentale 18e-eeuwse villa, gebouwd in Lodewijk
XV-en XVI-stijl, ontwerp van Dr. Cuypers. Met cv., kel-
der, bijgebouwen. Ind. 0.a.: beg. gr.: royale hal, 4 ka-
mers. Verd.: 4 slaapkrs., badkr. Aanv.: i.o. Kooppr.

’ 295.000-kk.

KERKRADE-Haanrade H
Vrijst. woonh. met cv., kelder en tuin. Ind.: Beg. gr.: hal,
woonkr., keuken en bijkeuken. 1e Verd.: 3 slaapkrs. en
moderne badkr. met ligb., toilet en v.w. Zolaer via vaste
trap te bereiken. Aanv.: i.o. Vraagprijs:’ 159.000,-k.k.

KERKRADE, Papaverstraat H
Goed gelegen winkelpand (momenteel in gebruik alsfri-
ture) met boyenwoning. Ind. 0.a.: kelder, winkel (± 31
m 2), keuken (± 21 m 2), toilet, bijkeuken. 1e Verd.:
woonkr. met openkeuken, 2 slaapkrs., badkr. met ligbad
en v.w. 2eVerd.:zolder. Aanv: i.o. Prijs.'’ 145.000,-k.k.

LANDGRAAF-Schaesberg.Veldstraat H
Goed gelegen tussenwoning metcv., achteromen tuin.
Ind.: kelder, hal, toilet, eetkr., woonkr., keuken, 3
slaapkrs., badkr. met douche en v.w. Aanv.: i.o. Vraag-
prijs: ’ 98.000-k.k.
OIRSBEEK, Mozartstraat S
Rust. gel., goedvinden..,r^lfvrijst. woonh. met cv., ga-
rage en tuin. Ind. 0.a.: royale living, open keuken met
app., 3 slaapkrs., badkr. met ligbad, douche, v.w., 2e toi-
let, zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs:’ 185.000-k.k.
OIRSBEEK, Provlnclaleweg S
Centraal gel. winkel-woonh. metcv., kelder, garagean-
nex werkplaats (ca. 50 m 2) en tuin. Perc.opp.: 590 m 2.
Ind. 0.a.: woonkr., 2 keukens, bijkeuken, 4 slaapkrs.,
badkr. met ligbad, v.w.en 2e toilet. Pand is geschiktvoor
diverse doeleinden. Aanv.: direct. Vraagprijs:
’125.000,-k.k.
PUTH, Irenestraat S
Rustig gel., vrijst. woonh. met cv., garage en tuin. Percopp.: 285 m2. Ind. 0.a.: woonkr. metopen hrd,keuken, 3
slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en'2e toilet, vaste trap
naar zolder met ruime hobbykr. Aanv.: i.o. Vraagprijs'
/189.000,-k.k.

SITTARD, Dagobe rtstraat s
Woonh. metcv., berging, carport en tuin. Ind. 0.a.: living,
mod.keuken met app., 3 slaapkrs., bet. badkr. met dou-
che, v.w., afvoer w.a. Overname subsidie is mogelijk.
Aanv.: i.o.Vraagpr.: ’ 119.000-k.k.

SITTARD, Overhoven S
Vrijstaand woonhuis met cv., garage en tuin. Ind. 0.a.:
hal, woonkamer, open keuken, 3 slaapkrs., badkr. met
douche, v.w. en 2etoilet, zolder. Aanv.: direct. Vraag-
prijs: ’ 159.000-k.k.

_P__i________ '' J__T*_l /S_______w
■_____] L/llOi ll^_«llw __.ll<J makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen |^"

f ' \
GELEEN

I _______ _I ' 1 I
____________t___H_____________i________ __■
Beekhoverstraat 44
Nabij het centrum gelegen fraai
halfvr. woonhuis met cv. en
tuin. Ind. 0.a.: provisiekelder.
Beg. gr.: hal, woonk. met open
haard, eetkamer en deels open
keuken (tot. opp. ca. 60 m ~ bij-
keuken, berging. 1e verd.: 2
ruime slaapk. en fraaie badk.
met hoekligbad, dubbele v.w.
en toilet. 2e verd.: via vaste
trap met royale slaapk en
bergruimte. De woning is voor-
zien van dakisolatie en nage-
noeg geheel voorzien van
dubb. beglazing.

.Prijs ’ 169.000-k.k. j

HEERLEN

I .... - ;».;%

______ 9tWw *_ ift *

y_H__^^.
Rotterdamstraat 68
(Schaesbergerveld)
Goed onderhouden woonhuis
met cv. en tuin. Ind.: geheel
onderkelderd, hal, toilet, keu-
ken, woonkamer, tuin met ter-
ras (op zuiden) en berging. 1e
verd.: 3 slaapk., badkamer met
douche en vaste wastafel. 2e
verd.: royale hobbyzolder.
Hardhouten ramen en kozijnen
met dubbele beglazing en rol-
luiken, nieuw dak. Bjr. 1952.
Aanvaarding in overleg.
Prijs ’ 87.000- k.k.

/ \HEERLEN

___rr_~___S_i I______________________ ______
Huskensweg 17a
Halfvrijstaand woonhuis met
cv. en binnenplaats. Ind.: beg.
gr.: woonkamer (ca. 30 m 2),
keuken met eiken install. eQ,
app., badkamer m. ligbad, toiilet, berging. 1e verd.: 2 slaapk,, \
2e verd.: 1 slaapk. en hobbyka»'
mer met cv.-ketel De woning 'is in 1986 verbouwd. Aanv. in
overleg
Prijs ’ 89.000- k.k.

' HEERLEN

-*^S^' __________________________9___l_

Van Limburg Stirumstraat 49
Hoekwoning met cv., tuin en
berging (mogelijkheid voor ga-
.rage). Ind.: kelder. Beg. gr.:
woonkamer en dichte keuken
met eenvoudige inrichting. 1e
verd.: 3 slaapk. en geh. bete-,
gelde badkamer met douche,
toilet en vaste wastafel. 2e
verd.: via vaste trap bereik-
baar, met slaapk., cv.-ruimte
en zolder.
Prijs ’ 109.000,-k.k.

HOENSBROEK

c_______: _____

/

Amstenraderweg 105
Vrijstaand woonhuis met gara-
ge, cv. en kleine tuin. Ind.: kel-
der, hal, toilet, woonk. m. open
haard, studeerkamer, keuken,
garage. 1e verd.: 3 slaapk.,
badk. m. ligb., v.w. en 2e toilet,
aparte douche. 2e verd.: zol-
der Bjr. ca 1955. Perc. 264
m 2.Aanv. direct.
Prijs ’ 139.000,- k.k.

V )

* KERKRADE '^

Locht 44A 9
Royaal, uitst. afgewerkt halfvr
herenhuis met cv. Ind. o.a*
provisie- en waskelder. Beg
gr.: hal, woonk. m schuitpui.
naar terras en tuin (53 m diep),
eetkamer, keuken met luxe
(noten) installatie. 1e verd.:
fraai studieruimte, 2 grote
slaapk., luxe badk. m. ligbad,
douche, vw., 2e toilet. 2e
verd.: 3e slaapk., cv. en berg-
ruimte Bjr. 1979. Zeer luxe uit-
voering o.a tegels, parketvl.;
sierpl., hardh. kozijnen, dubbéT .
glas, rolluiken e.d. Aanv. okt.
1989

’ 275.000,-k.k. i

/ \
HEERLEN

x-^ Kampstraat
i^d____a. *__iT Een Pr°Ject van 3 woningen met

■. __»____l_m||^_i?!S^^_ garage aan de Kampstraat,
i vlakbij het centrum van Heerier--

;ai-__ " jieide. Royale woningen met' i',ïaj een op het zuidoosten gelegen .3 1>Ss"J IJT^ )B ||;_^ tuin van ca. 15 m diep. Ind.: hal, ;t-.l__jg^ill3ff|l|^^-i-^^^^._ woonk., keuken, 3 slaapk. en'—T—^VfiF"" £"*- 2e verc,': zolder. Bij max. '. -af^l'""' subsidie van ’ 41.000-slechts ï
tt__*^Ë§S!Êffi;' netto ca- / 579- per maand, 30 '

.H .-4^^^^?ÜP*^ jaar vast.

V ___ /

ciquina
Makelaardij 0.g., taxaties, hypotheken en verzekeringen

Ruys de Beerenbroucklaan 28, 6411 GB Heerlen
€\A C_7 _ CCCC ook s zaterdags ElfV^ttil'f I WWWW van 10 00-1300 uur NVM

Tekoop
Nk m

«*?'gunstig gel. nabij N.S. stationen autosnelweg groot
JJJ'Jrnentaal herenhuis, uitst. onderhouden met div.rf* _en; parkeren aan voor- en achterzijde; geschikt
P*oonh./kantoor/bedrijf. Nadere info opaanvr.; even-
trj ged. te verhuren. Totale huurprijs ’ 3.500- per

J_EK M
Bjjt landh. met blijvend vrij uitzicht, nabij centrum. On-

resp. sierterrassen. Living (niveauver-
_■_? 'ncl' ee,n' en °Pen keuken (± 55 m 2)' metoa- ,e~
JrJ- (deels vloerverw.), open haard, sierpleisterw., halio_L m^ toi'e< me' 9arQ,er°benis, 4 slaapkrs., 2 bad-
_*' 9ar Par|d 's zeer sfeervol en goed afgewerkt.

W*v.: j o Vraagprijs:’274.ooo-k.k.

PJGELRADE, Geerstraat S
Pjjumentale Limb. carré-boerderij met cv., binnenerf,
PJplaats, opstallen en weiland. Perc.opp.: 2520 m 2.l?]«el recent authentiek gerest., uitst. onderh. Ind. 0.a.:

Krjnkr. met centr. open-haard-partij, ruime keuken,
Kwelder, badkr. met ligbad en v.w., apart toilet, 4
BjjPkrs., 2e badkr. met o.a. douche en 2e toilet, grote
Inter. Aanv.: i.o. Kooppr. ’365.000,-k.k.

KjjJJNSSUM, Grefkenstraat H
■J*"9 gelegen, modern verbouwd woonhuis metcv. en

J-Jmd.: kelder, hal, luxe keuken, woonkr. met open
Fl en schuifpui, toilet, bijkeuken, 2 slaapkrs., badkr.

Jl ligbad, douche, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: 2
i 'S. krs., berging. Aanv.: i.o. Prijs:’ 109.000,-k.k.

( JjUNSSUM, Hazelaar « H
t ÏÜ' gelegen vrijst. landh. met cv., garage entuin. Ind.:_5. r'na|. ,o'let me'fonteintje, L-woonkr. met openhrd,

' __?®rne teuken met alle app., garage. 1e Verd.: 3

' SÜp'lrs
-'

hobbykr., luxe badkr. met ligb., douche, dub-
I J*v.w. Apart 2etoilet. 2eVerd.: zolder. Hetpand is ge-
i Jl geïsol. en luxe afgewerkt. Aanv.: i.o. Prijs:
f
S NJNSSU M, HetAmbacht H
ïj6^ gelegen, halfvrijst. woonh. met cv. en tuin. Ind.:
*'.rs, entree met toileten fonteintje, woonkr. met par-?"l. en open hrd, keuken, overloop, 3slaapkrs., badkr.
*l douche, ligb. en v.w., mogelijkheid tot zolder. Het
*>d is gedeeltelijk voorzienvan dubb.beglazing enrol-

" "««n. Aanv.: i.o.Prijs n.o.t.k.
<SnsSUM, Pr. Hendriklaan H(P^i centrum gelegen appartement metcv., berging en
l^ Ind.: hal, woonkr., keuken, slaapkr., badkr. met lig-

".*. v.w. entoilet. Aanv.: i.o. Prijs ’78.000-k.k.

I Kerkstraat S

'k' s vnist- woonh. met cv., garage,royale berging an-

" j*hobbyr. en tuin met overdekt terras. Perc.opp. ca.JpX) m . Ind. 0.a.: woonkr., moderne keuken, 3Npkrs., badkr. met v.w., ligbad en 2e toilet, zolder.
P*>v.: direct.Vraagprijs: ’ 225.000-k.k.
NGHAUSEN,Past.Schl|nsstraat S
jjtedgel., halfvrijst. herenh. metcv., kelder, royale ga-

-5* en tuin. Ind. 0.a.: living, grote mod keuken met
PP-, 3 slaapkrs., bet. badkr. met ligbad, toilet, v.w., zol-
*■ Aanv.: i.o. Vraagprijs:’ 165.000,-k.k.
NGELSHOVEN, Mlrbachstraat H

gelegen boyenwoning metkelder en terras. Ind.
k_.: woonkr., openkeuken, 2 slaapkrs., 2 zolderkr. en'«kamer. Aanv.: direct. Vraagprijs:’ 89.000,-k.k.
N H
/"tia gelegen cafépand met woonhuis en slijterij. Ind.:
f- kelder, café (± 54 m 2), zaal (± 70 m 2), winkelen toi-
?9roepen 1e Verd.: vergaderruimten en zolder. Ind.?°onhuis: inpandige garage, keuken, woonkr., 2 berg-

1e Verd.: overloop, 3 ruime slaapkrs., badkr.
ft ligb., bidet, douche en v.w. en apartetoilet. Aanv.:

'JELEEN-ZUID, Beneluxlaan S
*|st. onderh., halfvr. woonh. met aanbouw, cv., garage
*[tuin. Perc.opp.: 270 m 2.Ind. 0.a.: woonkr. met parket
.open haard, moderne keuken, bijkeuken, 3 slaapkrs.,
ij'Wkr met ligbad, v.w. en 2etoilet. Aanv.: i.o.Kooppnjs:
F159.500-k.k.
'ELEEN, Broekbeek S
rjtst. onderti. en goed geïs. patio-bungalow metberging
ytuin. Ind. 0.a.: L-vorm. woonkr., luxe keuken metapp.,
'. aapkrs., badkr. met ligbad en v.w. Aanv.: i.o. Vraag-
%:’ 138.000-k.k.
JÊERLEN, Elkendei-weg H
;J°ed gelegen winkelpand met 2 appartementen. Ind.
ij*-: Sout.: geheel onderkelderd. Beg. grond: winkel (±
? m 2), kantoor. 1e Verd.: app.: hal, woonkr., keuken,
Jjapkr., badkr. 2e Verd.: app.: hal, woonkr., keuken,
i"»apkr.,badkr. Aanv.: i.o.Koopprijs ’ 225.000,-k.k.

,_

P- InlichtingenKantoor Sittard
J~ InlichtingenKantoor Maastricht
'-InlichtingenKantoor Heerlen

<- ■

Taxaties Verzekeringen
Hypotheken Financieringen

B DRS.RUI JTERS
makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen
6131 AL sittard ■ rijksweg zd 35 " tel 04490-11611
6411 AT heerlen ■ van grunsvenplein 12 ■ tel 045-713746
6221 ED maastricht ■ wycker brugstraat 62 " tel 043-218941

Openingstijden: werkdagen 9.00-17.30 uur, koopavond tot 21.00 uur
zaterdag 10.00-14.00uur

REUMABESTRIJDING
MÓÉTDOORGAAN

Statenk_j.l2B,2sB2G_ Den Haag
Bankrck.nr.: 70.70.70.848. Giro:324.

>^drs. DE IA HAVE ■
" makelaardij o.g. " taxaties

i " verzekeringen " hypotheken

SCHINNEN
Fraai vrijstaand HEREN-
HUIS. Ind.: souterrain: _________ v\kelder begane grond Ét- É& WP* *4 * *
mooie hal met trappartij,*---J W - jjLl
toilet, salon, woonkamer,ilfflkeuken, bijkeuken. lefl Z'JÊfk "
verd.: 4 slaapkamers; 2e^^^mm^ ZBRi .verd: zolder (vaste trap). .. .JMHnS__-
Bouwjaar 1931. gas-c.v. Perc.oppvl. 565 rrtifi In |
de tuin bevindt zich een berging. Perceel grenst |
aan de achterzijde aan natuur/wandelgebied.
Prijs ’ 219.000,- kosten koper.

||| HEERLEN _ H
Mooi opgeknaptetussen- J__\
woning met berging Ind.:BW»"' ' ' ' y :souterrain: kelder; bega-Bj
ne grond: entree, woon-855^-~:^«-* ''mmrS^z* \kamer, keuken met aan- ■" j«:___g
bouw en inbouwappara- WmiÊÊ~'t-;^bWÊÊÊmmt \
tuur. toilet, doucheruimte, I
terras, gas-c.v., berging. |
1e verd.: 3 slaapkamers. Perc oppvl. 100 rrdg. E

Bouwjaar 1953.

Hl Prijs ’ 97.500- kosten koper.

I . BRUNSSUM

\ uitstekende staat van on- 19__t_f§W fl" —4M |I derhoud. Ind.: souterrain: I
I met plavuizenvloer, toilet, et-—woonk (8x3,7m), keuken ______Eiis____B| I

met aanbouw, grote garage, aparte berging, gas-c. !v. (ketel 1987), mooietuin. 1e verd: overloop, 3 sip. ' Ikamers, badkamer met douche. Dak is in 1981 ver- .
nieuwd. Voor- en zijgevel dubbele beglazing. Perc. .II oppvl 352 mdfi Bouwjaar: 1963. Aanvaarding in \overleg.
Prijs ’ 165.000- kosten koper.

1 S 045-223434 1
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SITTARD, Helnseweg S
Nabij centrum rustig gel., halfvr. woonh. metcv., kelder,
aanbouw en tuin. Ind. 0.a.: woonkr., keuken, 3 slaapkrs.,
badkr. met douche, v.w. en apart toilet. Aanv.: direct.
Vraagprijs’ 129.000-k.k.
SITTARD, Past. Verbeekstraat S
Rustig gel., halfvrijst. woonh. met aanbouw, cv., 2 kel-
ders, garage voor 2 auto's, carport en tuin. Ind. 0.a.:
woonkr., waranda, moderne keuken, toilet, 3 slaapkrs.,
badkr., zolder. Aanv.: i.o.Vraagprijs: ’148.000,-k.k.
SITTARD, Dr. Schaepmanstraat S
Op goede stand gel.,vrijst. herenhuismetcv., aanbouw,
kelder, garage en tuin. Ind. 0.a.: L-vorm. living metopen
haard, luxe keuken met app.,5 slaapkrs., 2 compl. inger.
badkrs., zolderruimte. Aanv.: i.o.Prijs opaanvraag.

SPAUBEEK,Kupstraat S
Geheel gemoderniseerde en geïs. boerenwoonh. met
cv., binnenplaats, schuuren schitterende tuin met veel
privacy; perc.opp. 1.510m2. Ind. 0.a.: ruime living, luxe
keuken met app., bijkeuken, 4 slaapkrs., badkr. met lig-
bad, douche, v.w. en 2etoilet, vaste trapnaar zolder. Is
een bezichtiging zeker waard! Aanv.: i.o. Vraagprijs:

’ 240.000-k.k.

SUSTEREN,Feurthstraat S

Nabij centrum gel. woonh. metcv., inp. garage en tuin.
Ind. 0.a.: tumkr., living, keuken, 3 slaapkrs., badkr. met
ligbad, v.w., 2e toilet, zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs:
’109.000-k.k.
SUSTEREN, HouUagerstraat S
Rust. gel., goedonderh., halfvr.woonh. metcv., garage,
overdektterras entuin. Ind. 0.a.: woonkr., keuken, study
c.g. tuinkamer, 3slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w.en 2e
toilet. Zolder.Aanv.: i.o.Vraagprijs: ’ 159.000-k.k.

HOUTHEM/VALKENBURG . M
Aan pleinen nabij Geuldal gel. tussenwon. mettuin; ge-
heel onderkelderd met tuinverbinding; woonkr.
(7,20x3,50/3 m), open keuken 2,80x2,80 m, hal, 3
slaapkrs., doucher., zolder. Aanv.: direct. Vraagprijs:

’ 109.000-k.k.

VALKENBURG, Kloosterweg M
Vrijst. woonh. met inpandige gar. en tuin. Ind.: cv.-ruim-
te, waskelder. Beg. gr.:hal, L-vorm. woonkr., luxe keu-
ken enterras. 1everd.:3 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w.
en toilet. 2everd.: zolder-hobbykr. Aanv.: i.o. Vraagprijs:

’ 289.000-k.k.
WIJLRE, Burg. Baron v.Hövellstraat H
Prima gelegen hoekwoning met cv, grote garage en
prachtig aangelegde tuin. Ind. 0.a.: entree, toilet,
woonkr., keuken met eetbar, berging. 1e Verd.: 2
slaapkrs. (mog. voor 3), badkr. met douche, v.w. 2e
Verd.: zolder. Het geheel verkeert in uitstekende staat
van onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 140.000-k.k.

Bouwkavels
BOCHOLTZ H
In het prachtige nieuwbouwplan'Kerkeveld' bemiddelen
wij bij de verkoopvan een bouwkavel. Opp.403 m .Be-
stemd voor bebouwing met bung., landh. of vrijst. ge-
zinswoning. Prijs ’ 52.060-k.k. mcl. BTW.

BRUNSSUM H
Bouwkavels te koop voor particuliere bouw in plan De
Hemelder. Prima gelegen, met tuin op het zuiden en te-
genoverpark. Perc.opp. vanaf 320 m . Zonder verplich-
ting aan aannemer of architect. Prijzen tot ’ 80.950-
-v.o.n. mcl.BTW.

IN HET PLAN WAUBACHERVELD IS NOG PLAATS
VOOR SFEERVOLLE SEMI-BUNGALOWS.

J-^>£_^ Eygelshoven. Aan derand van deze plaats, met name
iß__^^^__!^\ grenzend aan het Burg. Boyensbos, is een woonwijk iniüü^^^v^^^^v ontwikkelinS> waar villa's en herenhuizen de boventoon

É__s^__K_T ofw_j ..-" "^^T" ~/^ ~ _____-_____^£:::==:===: woonconcept schept extra
leefcomfort, zoals blijkt uit de indeling

D_fY\.T Gaarne vrijblijvend volledige van de begane grond. Deze bestaat uit» __-_"-»■ _T_l II _J informatie over de semi- „| __
i i- " o_: 9£S=^\ \J\J_\ bungalows te Eygelshoven, 31 een L-VOrm. living Van Ca. 36 m 2Jl Waubacherveid. nj. (mcl.keuken) met een terras-schuifpui

m I »|-' t.p.v. de zithoek, een ouderslaap-
///fipTf^ïAdr'e. kamer, een badkamer met"_e luxe van
2_5_J^|Pö«co^h^"!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!""!" een ligbad, een separaat toilet en een—I—|—|Teiefoon: | inpandige berging. Op de verdieping

__. |In ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra |- met Zadeldak zij'Tl 2 slaapkamers Van■ jMatelaardu^VAntwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen rujm 12 m 2geprojecteerd. Voor de
_}^m^mmmmmmwmmmmmmmmmmmmmwmmmmm aUt° wor^ n33St de Semi-bungalowS

CTEE ffC |BMEHBHHHH|Hp I een carport gebouwd. Het bouwterreink^B^^l ll^^T^^l^l l^^_^^M_li_lH_lè^____|s*ïiiwl 's ru,rn verkaveld in percelen van ca.
rfj^^^l ■ I II L_Z| ■Ü_ K_Q S_^__oÜUEiih 11,40 m breed en achtertuinen die op
S|Hl|_^ljM^_^ir L_J_ \\ fff] het zuiden gelegen zijn.

____E3JÉ?J-^ I Prijzen vanaf ’ 199.860,- v.o.n.

NUTH I
Prachtig landhuis met tuin, zwembad, waterpartij en weiland.

' * jt-vj. *;; ïJjjlpQi,, i______"^""''**

A* __» yi^' .*)'' ."'..._. . _:

i*——- '>m
_t _tV' '

Centraal gelegen t.o.v. Maastricht, Heerlen, Sittard, landelijk karakter in
een prachtig natuurgebied. Goed bereikbaar.

Degelijk en duurzaam uitvoeringsniveau. Geheel geïsoleerd,
alarminstallatie. Ind. 0.a.: royale hal, gezellige living met open haard,

eetkamer, keuken, bijkeuken, 5 slaapkamers, 2 badkamers,
studeerkamer, dubbele garage, hobby-werkruimten.

Koopprijs ’ 650.000,- k.k.
Taxaties

Koop en verkoop JL,
Hypotheken

Pickée tfWk
Van Itersonstraat 15 postbus 31193, 6370 AD Landgraaf. -IIIMCfcUBIIIIJ D¥

Ook 's zaterdags geopendvan 9.00 tot 17.00 uur. [yj____
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Onroerend goed te huur gevraagd
Wij zoeken voor een van on-
ze cliënten een rustig gele-
gen woning of bungalow met
3 slaapkamers, woonka-
meropp. ca. 50 m2,

’ 2.000,- p. mnd. Liefst in de
Oostelijke
Mijnstreek.

Bemi<|.buro Silvertant. Tel.
045-311286, 9-17 uur.
Echtpaar met kind zoekt.
WOONRUIMTE va. 1 junitot
pin..» 1 nov. 1989. Tel.
085-|56258._
Alleanst. jonge dame met
niveau zkt. dringend woningomgjv. ROERMOND.
Huüftrijs onbelangrijk. Br.o.
nr. 5-0715 L.D., Postbus
310» 6401 DP, Heerlen.
Te ijuur gevr. in Zuid-Lim-
burgsteen WONING, min. 4
kamfcrs, ca. ’450,-. Tel.
072-|02646.
Oud»r echtpaar vraagt WO-
NIN9 te huur m. of z. garage
evt. giet lift. 045-454087.

HUIS te h. gevr., min. 3
slpks., rustige ligging. Om-
geving Sittard-Geleen-Beek
hoge huur geen bezwaar,
tel. 04490-74492.
PRIVE-CLUB ter overname
gevr, Br.o.nr. 80578, L.D.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Werkend jong echtpaar
zoekt woning met garage en
tuin en 3 slpks. Omg. BEEK/
Broekem/Schinnen. Huur
pim. ’650,-. Tel. 04490-
-79846 na 20.00 uur.
Te h. gevr. EENGEZINS-
WONING, omg. Heerlen-,
Nieuwenhagen-Meezen-
broek. Tel. 04750-25501.
Te huur of te koop gevr.
Huis met tuin en gar. omgev.
BOCHOLTZ. Br.o.nr.
B-0673, L.D., Postbus 3100,'
6401 DP, Heerlen.
DRINGEND te huur ge-
vraagd: Woningen in alle
prijsklassen. Huurcentrale
Limburg. Tel. 045-228151._ 'Onroerend goed te huur aangeboden

Ter *overname restaurant
"MAÈO". Kon. Astridlaan 8,
Maasnechelen (B). Vr.pr.
’27 000,-. Tel. 09-32-
-11761175.
Te huur APPARTEMENTEN
en kamers te Susteren. Tel.
06-52107978 Of 04499-
-1615.
Te huur gemeub. APPAR-
TEMENT, all in ’ 550,-. Tel.
045-725595.
Te huur BOYENWONING in
Eygelshoven. Tel: 725667.
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.
Te k. LANDHUIS vrijst. 3
slpka, 1 werkk. gr. woonk.,
2 badk., garage, g. hobbyk.,
1060;m2 tuin, h.pr. ’ 1900,-
-045-316491 na 16u
Te huur per 1 juni APPAR-
TEMENTEN, 2 x 1 kamer,
douche, keuken ’ 350,- p.
m.; . x 1 grote living, slpk.
en ctouche ’ 500,- p.m. Al-
len rfiet eigen zolder en ge-
stoffeerd. Info: Le Paddock
BV, 84750-11589.
Eendez. woning in VLIS-
SINQEN, 5 a 6 pers., van
29-6itot 17-7, ’5OO,- p.wk.,
ca. 10 min. van zee. Tel.
0118M-70642.

1

Te h. BOYENWONING cv,
woonk., keuken, 3slpk. badk
zolderk. balkon. Vrij per 1
juni huurpr. ’ 665,- excl. g.l.
w.,bel 045-313001 of 045-
-324910.
Te huur Kantoor-Winkel-
Bedrijfspand 200 m 2mcl.
mooie boyenwoning 200 m2
te Heerlen, Kerkraderweg
13. Dir. te aanv. Huurpr.

’ 1.500,- p. mnd. Inl. 045-
-413074/417373.
Te h. halfvrijst. WOONHUIS
met gar. en tuin te Hoens-
broek. Ind: hal, toilet, woonk.
eetk., kk., 4 ruime slpkrs.,
badk., wasr., z. m. vliezotrap
Huurpr. ’ 1.000,-p.m. Inl.
Van Oost, Ass. VOF,
Hoensbroek, 045-224241.

KERKRADE-Centrum pim
100 m 2kantoorruimte, di-

rect te aanvaarden. Tel.
045-457415.
Te h. centrum Schinnen
ruime BOYENETAGE met
zolder. Inl. 04492-4890.
ZAKENPAND 100 m2direct
te huur in Selfkant Tuddern,
Sittarderstr. 38. Geschikt
voor vele doeleinden. Inr.
voor Horeca aanw. Inl. G.
Hoven Park Restaurant. Tel
09-49-2456-1550.

! Onroerend goed te koop aangeboden
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Basisprijs v.a. ’ 151.628,-

-'■ Hamar. Info, tel. 045-210719.

M__^
l 'Gem .

Basisprijs v.a. ’ 159.848,--: Hamar Info tel. 045-210719.
Voor taxaties, aankoop, bemiddeling en hypotheken.

VODLPM-VAN DE pAS M^k
~H~ MAKELAAR/TAXATEUR O.G. — %

Frans Erensstraat 16 " 6367 SK Voerendaal "Te1.045-750600/750610

Brunssum, Walcundusstr. 9
Nabij plantsoen modern halfvrijst. woonhuis m. garage en
mooie siertuin op 't zuiden. Ind. hal, woonk. ca. 42 m2, m.
open haard en schuifpui, dichte keuken m. app. Verd.: 4 r.
slkps., badk. m. ligb., 2e toilet enz. Vaste trap zolder m. 5e

slpk., vr.prijs ’ 169.000,- k.k.
Marinus Krijntjes, Makelaar & Tax., Geleen.

Tel. 04490-51544.

K_
Gécor BV

bemiddeling o.g. - assurantiën - hypotheken- financiering
Te koop Oirsbeek

Schoolstraat 14. Uiterst rustig gelegen halfvrijst. ruime
eengezinswoning. Royale indeling: woonk., betegeld, pla-
fond met schoten en open haard, open keuken met eetbar,

betegeld, 4 slpkrs., badk. met ligb. en 2e toilet, garage
verwarmd, bewtegeld en geïsoleerd. Tuin op zuid-west,
terras met groot zonnescherm. Direkt te aanvaarden.

Vraagprijs: ’ 186.000,- k.k.
Inlichtingen:

Gécor b.v.
Van Hasseltkade 10, 6211CC Maastricht. Tel. 043-213791

Te k. op goede lokatie in
Geleen

zeer groot herenhuis vrijst. momenteel in gebruik als be-
drijfspand, met ruime woning en parking. Direkt te aanv.,
vr.pr. ’ 255.000,-k.k. Kijkdag op afspraak. 04490-48077.

Te koop aangeboden in
Hoensbroek

Hommerterweg, prachtig onderhouden 2 onder 1 kap
woonhuis, woonkamer met open haard, grote keuken, hal
4 slaapkamers, badkamer, zolder, kelder, gehele huis
voorzien van parketvloer, apart gelegen kantoor met ma-
gazijnen toilet, aparte opslagloods van ca. 200 m2, doorrij-
hoogte 3.70 m. met verhard voorterrein en kleine tuin, grote
oprit. Vraagprijs ’ 210.000 k.k. Te bevragen: 04490-38444

Kerkrade-centrum
Tussengeb. herenhuis aantr., klassieke stijl ook gesch
voor kantoor of praktijk, v.z. van cv.. Ind: 2 kelders, entree
met hal en trappenhuis, woonk. en suite (met schuifd.) pim
10m, d. keuken, bijkeuken en toilet. 1e verd: 4ruime slpks
portaal en douche m. toil. 2everd: 2 ruime kamers, linnen-
kamer en douchecel met toil. Prijs ’ 150.000,-. k.k.

Van Wersch BV
Mak-. O.G. Stationsstr. 54, 6461 EJ, Kerkrade. 045-452234

Heden open huis van
14.00-16.00 uur.

BRUNSSUM - Op gen Hoes 72, markante huizen met een
keuze uit div. typen. Bijv.: Garage, 2 slaapk., en badk. op
beg. grond, woonk./keuken van 35 m2en zonneterras op
1e verd., en een slaapk. met badk. (ligbad) op 2e verd.

Prijzen vanaf ’ 95.000,- k.k.
HEERLEN - Giesen Bautsch. Slechts 3 vrijstaande wonin-
gen. Ind.: L-woonk. (mcl. open keuken) ca. 48 m2, garage,
4 slaapkamers, badk. met ligb. en 2e toilet. Prijzen vanaf

’ 195.125,- v.o.n. Open huis aan de Riekhof, volg de
borden vanaf de Egstraat.

ÜBACH OVER WORMS - Namiddagsche Driesen. Half-
vrijstaande en "type" vrijstaande Landhuizen. Ind.: U-vorm.
living ca 42 m2, mcl. open keuken, inpand. borging, inpand.
bereikb. garage, 3 slaapk., badk. met ligb. en 2e toilet.
Prijzen vanaf ’ 179.500,- v.o.n. Adres: Aan de Tichel.

Kavel 3.

Zondag 7 Mei open huis van
14.00-16.00 uur.

BORN - Hondsbroek: Comfortabele herenhuizen met z-
vorm. woonk. ca. 36 m2(mcl. open keuken), 3 slaapks. en
mogelijkheden voor 4e slaapkamer op zolder. Prijs v.a.

’ 154.050,- v.o.n. (excl. ’ 6.500,- rijksbijdrage). Netto
maandlast ’ 680,-.

HEERLEN - Maria Christinawijk. Huizen met div. kelder-
ruimtes en 4 slaapks. in de prijsklasse vanaf ’ 95.000,- k.k.
Netto maandlast ’ 545,-. In onze nieuwe modelwoning is
een modern interieur gecreëerd. Kom kijken in de

Pelikaanstraat 1
INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V. TEL. 045-712255.

Heerlerbaan-Tarwehof
Op prima ligging worden 6 mooie woningen gebouwd (nog
slechts één te koop). Echt leefbare woningen met tuin en
berging en een praktische indeling o.a. hal, toilet, woonka-
mer ca. 8 meter lang, keuken. 1e Verd.: 3 royale slaapka-
mers, badkamer met douche, v.w. en mogelijkheid voor 2e
toilet. 2e Verd.; flinke bergzolder. De woningen zijn prima

geïsoleerd. Door uitstekende A-premie blijven Uw
woonlasten betaalbaar

ca. ’ 590,- per maand
(bij 30 jaarvaste rente).

Gerieflijk _r£**^^^
wonen *?

w_Makelaardij o.g. Taxaties, LIJ
Hypotheek — Adviescentrum

__M_ -mm ■ ■ I ________ Ruys de Beerenbroucklaan 28 M\/f. _CICIU ïlG 6411G8 Heerlen NVM
■■"■■ Tel. : (045)71 SS 66 MAKELAAR

4 riante bouwterreinen te koop
aan de Anselderlaan te Eygelshoven (gemeente Kerkrade)
voor vrijstaande woonhuizen. Kooppr. vanaf ’ 42.500,-
-excl. BTW en k.k... Nadere inlichtingen te verkrijgen bij de
afdeling Grondzaken en Eigendommen, Marktstr. 1 (8e

etage), Kerkrade. Tel. 045-467592.

Expositie
over huizen in Spanje e.o. Costa Bianca op zondag 7-5-'B9
van 12.00-17.00 uur in Novotel, Sibemaweg 10, Maastricht

Spee. aanb. ALEXANDRA maisonettes

’ 9000,- goedkoper.
Inl. MASA International 020-923087.

Heerlen
Te koop nabij centrum Heerlen: ruim woonhuis met gr. tuin- cv. Ben. verd: gr. woonkamer, keuken, toilet. 1e verd:
3 slaapkamers en douche. 2e verd: 2 slp.kamers en zolder.
Het huis is geheel onderkelderd. Vraagprijs ’ 137.000,-k.k.

Te bevr. Tel. 045-750301 of 04490-33103.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 5,7%.
Spaarhyp. va. 7,4%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Snel en goed uw
huis verkopen?

Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.
U wilt een huis kopen?

U wilt Uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onr. goed
maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen - finan-
cieringen - hypotheken.

Schelsberg 132, Heerlen.
Tel. 045-721866.

Malmedy - B
woonh.-cafe-bowling en bar
met eiken inboedel te k. Pr.
nader overleg. Tel. 09-
-3280337944.

Schaesberg
uitst. onderh. woonh. met

diepe tuin 20m, CV en ber-
ging. Ind; o.a. woonk. met

parketvloer 32m2 mcl. open
keuken, 3 slpks., badk. zol-
der, bwj. '83. Pr. 109.000,-.

k.k. 045-243040.

Epen
vrijst. kl. huis, 3 kmrs., eet-
keuk., keld., zolder, cv-gas,

’ 137.000,-k.k.

Wijlre
Mod. huis, gar., kl. tuin, 3

slpks., zolder, badk. (2e wc),
cv-gas, ’ 135.000,-

Vaals.
Gr. huis, gr. gar., keld., 11

kmrs., voor dubb. bewoning,
’165.000,-

Makko Gulpen
Taxatieburo-makelaardij.
Rijksweg 67, Gulpen. Tel.

04450-2182. Lid NVM.

Schaesberg
Moltweg 68 (hoek Heibos-
weg), schitter, vrijst. hoek-
bung. op 1700 m 2grond-
perc. Geheel onderk., 4
slpks., cv, 38 m 2woonk.
met parket, grote garage,
aangel. tuinen, ’275.000,-
-k.k. Jos Storms OG, Geleen.
Tel. 04490-42550.

Bocholtz
Vlengendaal 40, ruim half-
vrijst. woonh. met 800 m2
tuin, cv, 3 slpks., zolder
(vaste tr.), kelder.
’115.000,- k.k. Jos Storms
OG, Geleen. Tel. 04490-
-42550.

Bouwterrein
ca. 700 m2, vrij gelegen

Molenbergln 104,

Heerlen
Tel. 045-412891.

Heerlen
Willemstr. 38, groot beleg-
gingspand met parkeerpl.
nabij centr. Jaarhuur
’36.000,-. ’179.000,- k.k.
Jos Storms OG, Geleen.
Tel. 04490-42550.

Hoensbroek
Emmastraat 131, verbouwd
halfvrijst. woonh. met tuin,
mogel. garage, 3 slpk., kel-
der, woonk. met parket, nw.
kozijnen, dubb. gl. Prima
onderh., ’llB.OOO,- k.k.
Jos Storms OG, Geleen.
Tel. 04490-42550.

Hoensbroek
Akerstr. Nrd. 196A, perf. on-
derh. appartem. met lift, 38m2woonk. met witte aan-
bouwk., dubbel gl., wit
kunst, koz., kelder, 2 grote
slpks., balkons, ’118.000,-
-k.k. Jos Storms OG, Geleen.
Tel. 04490-42550.

Kerkrade-C
winkel/woonhuis
Opp. winkelruimte ca. 80m2, met div. magazijnruim-
ten, boyenwoning met apar-
te zij-entree, omvattende
woonkamer, keuken, kl.
badkamer, overloop, toilet, 3
slpks. en zolder. Voorz. van

1 cv. Prijs ’ 165.000,- k.k. Inl.
Makelaars- en taxateurs-
kantoor
Van Wersch Bv

' Mak. O.G. Stationsstr. 54,
6461 EJ Kerkrade. 045-
-452234.

Obbicht
Burg Venckenstr. 17,
04498-55438. Half vrijst.
woning, gr. tuin, garage, rui-. me woonk. met plav. vl. en. open haard, open eiken. keuk. met inst., 3 slpkrs,

\ mooie badk., ligb., 2e toil.
Grote zolder.’ 165.000,-.k.k, LANDGRAAF te koop

■ bouwterrein groot 780 m2,

" frontbreedte 15.80m, bellen
045-321959.

Schaesberg
vrijst. woonh. met gar. bwj.

'80, perc. 323 m2, dubb. kel-
der, woonk. met open haard
kachel, eiken keuken met

app., gehele part. met plav.
3 slpks, bad. met ligb. en 2e
toilet, zolder. Woning met

hardh. koz. en roll., pr.
’182.000,- k.k. Tel. 045--Te k. gevr. BOUWGROND

omgev. Brunssum/Schaes-
berg. Tel. 04490-33199.
HEERLEN: Te koop* luxe
halfvrijst. woonhuis bwj.
1974, met cv., l-vormige
woonk. pim. 35 m 2met
marmer vloer, mooie aan-
geb. keuken 4 x 4m. (merk
"Rosé" kl. blauw/wit), 3
slp.k.'s met essenh. parket-
vloer, z. mooie badk., vlizo-
trap n. ruime zolder, garage
m. cv., tuin. Gedeelt. voor-
zien van rolluiken en ther-
mophane. Vr.pr. ’ 149.000,-
-k.k. Te bez. na tel. afspr.
045-217425.
Pracht landh. te k., 4 slpks.,
tuin. Trichterweg. Vr.pr.

’ 275.000,-. 045-724690.
Te k. bijzonder goed gele-
gen appartement op 3e
verd. nabij centrum HEER-
LEN pr. ’62.500,- k.k.
spoedig te aanv. Inl. 04490-
-73076 bgg 045-740622.
Te k. LANDHUIS vrijst. 3
slpks., 1 werkk. gr. woonk.,
2 badk., garage, g. hobbyk.,
1060 m 2tuin, h.pr. ’1900,-
-045-316491 na 16u
Te k. goed onderh. geh. vrij-
st. woonh. met gar. en aan-
gel. tuin, landelijk gel. pr.n.o.
t.k. Nattenhover Koestr. 5,
Nattenhoven-Stem.
Te koop op mooie stand
Rijksweg Centrum Geleen
(promenade deel) groot luxe
WINKELPAND ca. 300 m2,
winkelruimte m. diverse bo-
yenwoningen, eigen oprit
enz. ’ 295.000,- inclusief
woningen, inruil ander pand
mogelijk. Tel. 04490-43950,
liefst na 18 uur. -GELEEN rustig gel. goed
onderh. woning met vrije
achterom, L-vorm woonka-
mer met eiken parketvl.,
keuken, badk. met ligbad, 3
slpk. met parketvloer zolder,
kelder, ruime garage en tuin.
Prijs ’ 94.000,--. k.k.
Mak. kant. Rob Dassen, BV
04490-78431.
Te k. MUNSTER-GELEEN,
Holleweg 34. Halfvrijst.
woonhuis, goed geisol.,
dubb. glas, met cv., garage,
mooie voor- en achtertuin,
veel privacy, eiken keuken
(Zeyko) en berging. Keuk.
hal, woonk., stenen vloer,
badkamer, bad, v.w. 2e toi-
let, 3 slpkrs en grote zolder.
Aanv. in overl.
Te k. gevr. woonh. m. 4-5
slpkmrs en ruime tuin omg.
Bekkerveld-Heerlen,

’ 250.000,-. 045-740622.

HEERLEN: Te koop luxe
halfvrijst. woonhuis, bwj.
1974, met cv., l-vormige
woonk. pim. 35 m2. met
marmer vloer,. mooie aan-
geb. keuken 4 x 4 m. (merk
"Rosé" kl. blauw/ wit), 3 sl-
pks, met essenh. parket-
vloer, z. mooie badk., vlizo-
trap n. ruime zolder, garage
m. cv., tuin. Voorzien van
rolluiken en thermophane.
Pr. ’ 153.000,- k.k. Tuinstr.
10 Heerlen (Nabij recr.
schap Brunssummerheide/
zwemb. "de Zeekoelen").
HEERLEN (Arnhemstr. 25)
halfvrijst. woonh. bwj. '51,
met garage, tuin en cv. Ind.:
geh. onderkelderd, hal,
woonk., keuken, toilet. 1e
Verd.: 3 slpks., badk., zol-
der. Geheel voorz. van rol-
luiken en geïsoleerd. In goe-
de staat van onderhoud, vr.
pr. ’llO.OOO,- k.k. Tel.
045-724560 b.g.g. 272851.
Tek. in HEERLERHEIDE (in
Bungalowwijk). Halfvrijst.
pand (type 2 onder 1 kap).
Centrale verwarming, woon-
kamer-parketvloer, fraaie
open haard, royale dichte
keuken, hal en gang mei 'plavuizen vloer en sierpleis-
ter, drie ruime slaapkamers
(2 en de overloop met par-
ket), badkamer - ligbad,
douche en 2e toilet, zolder,
m.v. 4e slaapkamer met
cv., garage met grote oprit
fraai tuinhuis (nieuw),
grondoppervlak 335 m2.
Vraagprijs ’ 169.000,-.
Geen makelaarskosten.
Bouwjaar 1975. Pand ver-
keert in optimale staat.
Pronsebroekweg 19. 045-
-215443
Tfe k. in HOENSBROEK ge-
schakeld modern woonh.
met gar. en tuin. Ind: hal, toi-
let, woonk., kk., wasr., 3 slp-
krs., badk., berging. Aanv.
op korte termijn, vr.pr.
’139.000,- kk. Inl. van Oost
Ass. VOF. Hoensbroek,
045-224241.
HOENSBROEK, halfvrijst.
woonhuis m. garage,
woonk. 32 m2, open verbin-
ding keuken, badk. met ligb.,
aparte wasruimte, 4 slpks.,
grote zolder, ’ 151.000,-
-k.k. Tel. 045-218078.
STEIN, aan de rand liggend
mooi halfvrijst. woonhuis
met blijv. vrij uitzicht. Ind;
hal, woonk. met modern
grindkorreltapijt, open mo-
derne luxe inger. keuken, 3
ruime slpks., badk. met dou-
che, 2e toilet en v.w. , zol-
der, via vaste trap met ruime
4e slpk. en berging. Grt. ga-
rage en flinke tuin. Tel.
04490-33199.
ELSLOO in jonge buurt gel.
hoekwoning met garage,
woonk., keuken, 2 slpk.,
badkamer met douche. Vas-
te trap zolder (mog. 3e slpk.)
en tuin. Vr.pr. ’ 122.000, k.k
Mak. kan. Rob Dassen BV,
04490-78431.

HULSBERG te k. half. vrijst.
woonh. met garage en tuin,,
bwj.'B3. Benedenverd:
dubb. beglazing, L-vormige
woonk. met open keuken.
Boven: 3 slpk., luxe badk.
(2e toilet).Rolluiken. Zolder.
Premie-ovemame

’ 10.500,-. Prijs ’ 142.500,-
-k.k. Achter de Hegge 29.
Te koop te LANDGRAAF
tussenwoning met tuin, gar.,
3 slpks., zolder, kamer, keu-
ken, badk. en wc, kelder. Inl.
na 6 uur 045-316780.
LANDGRAAF: Leuke een-
gezinswoning met garage,
Krijgersbergln. Schaesberg,
aantrekk. ligging 2 onder 1
kap md: kelder. Beg.gr.: hal,
woonk. keuken, studeerk.
1e verd.: badk. en 3 slp.k.'s;
zolder. Pr. slechts
’105.000,- k.k. nog enig
achterst, onderh. direct te
aanv. Inl: 045-322462.
Te koop MUNSTERGE-
LEEN vrijst. hoekwoning
met garage (geschakeld),
bijkeuken, 4 slpks., grote
tuin, vr.pr. ’228.000,- k.k.
Tel. 04490-12946.

SCHAESBERG: ' *"
Bouwterrein dir. bij CentriJ
(32 x 52) v.d. Bouw van vj
st. Landhuis a.d. Heerlq
seweg. Hoek Lommer»
weg. Zeer fraai uitzie]
Pr.n.o.t.k. Makelaar Hfl
driks Heerlen. 045-425574
KERKRADE-W. nabij cel
v.h. woon/winkelp. ook 9
sch. v. woonh. m. apfl
slechts ’ 69.000,- te k. (A
442332. J

Bedrijfsruimte
Te huur een BEDRIJFSH^I1320 m2, gel. aan de KisM
te Heerlen, totaal geïa
voldoende park. gelegen!
5 jr. oud. Inl. Biallass B
Tel. 045-412189 b.g.g 0*
310557. ï
LOODS 50 m2en 100m2*
Schaesberg. Te bevr. '16.00 uur. 045-311288. _
BEDRIJFSRUIMTE p'r;
100m2inMaastricht te hu <
tel. 04492-3421, na 22.00}I
Te k. BOUWKEET op v*j Ilên, pr. ’ 400,-. Tel. 0449 I
73581. I
I <"

■iwerurt
ramen + deuren |

" advies in onze M E
showroom ~ r r^B

Gangelt (Selfkant)
Tel. 09-4924546016 WÊX __k^___SN_--HB

, >

TE HUUR

EETHUISJE ROLDUC
KERKRADE
Het Eethuis Rolduc is een bekend en
goedlopendrestaurant annex
friture met woning. Het bedrijf heeft
een uitstekende ligging aan de
O.L. Vrouwestraat 48 te Kerkrade.

Gegadigden, die beschikken over
de vereiste horeca-vestigings-
papieren en enig kapitaal, worden
verzocht te schrijven naar:

De heer M. Langenberg
O.L. Vrouwestraat 48
6461 BR KERKRADE
tel.nr. 045-453684 (Dhr. Langenberg)
of 045-461377 van 9.00-10.00 uur
(Dhr. K. Franssen).

I

p^fc_v.. ___________ '

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 geval aan voordeel oplevert.

ia
theekvorm voert, waarmee u aan- Wp^i'l^V,:,;;,;,^^^ Dat doen zij vrijblijvend en koste-
■

zienlijk kunt besparen op uw'woon- KT l°°s v°or u.

lasten: de SpaarVast Hypotheek.
COUPON

De SpaarVast Hypotheek van fcg|^^te.__^=tl~~T Stuur mij, geheel vrijblijvend, uitgebreide
fisfcë_~-«__. informatie over de SpaarVast Hypotheek

SËdfig " 9 « van het Bouwfonds,
het Bouwfonds heeft een rentevast- B__gite_^-__.'' * "' i^W"maSf. Naam:

ffi^ \i W Straat:
periode tot 30 jaar. U kunt dus _PlP_£____ D av ' B^gggBPg!g-«_»N>.. Postcode:

. . . , . , , \\_\ '" H____fe-a_i~_, Plaats:kiezen voor meer zekerheid op de HPfcaagjW^ jwS__^t_T"
g__ -« Telefoon:

lange termijn en bovendien bespaart HP~_I"""* Stop de bon in een ongefrankeerde envelop en stuur

° HKll; * " die aan: Bouwfonds, Antwoordnummer 28.
fcfc 6160 VB Geleen -—-_-_____>

u op den duur

Met 'n Spaar\&st Hypotheek
guldens. J

van het Bouwfonds krijgt u
meer ruimte voor leuke dingen...

Dat geeft U behoorlijke armslag om Voor nadere informatie kunt u gebruik
maken van de coupon, of ons even bellen.

s
andere, persoonlijke wensen te ¥T ,11 1 _w_ r* 1 r__ 1'n Hypotheekvan het Bouwfonds geeltmeer armslag. Ge.een Jos K .nen." 288
kunnen vervullen... telefoon 04490-88588

" Roermond, St. Christoffelstraat 12,

telefoon 04750-16555.

■—■ ——— Venlo, Nijmeegseweg 28,

Bouwfonds Limburgse Gemeenten «I^--"

Zaterdag 6 mei 198938Limburgs
_OT)aD_3ii__Jur



kabelkra^ I^\
>^ Sinds destart van Nedwerkkabelkrant b.v. te Echt in 1986is hetbedrijf uitgegroeidvan

lokale kabelkrant met één editie tot één van de grootste onafhankelijkekabelkranten in Neder-
Af land met8 editiesen ca. 20 vaste medewerkers.De programma'svan Nedwerk omvatten nieuwsblok-

g ken metreclame en (life)reportages van lokale enregionale evenementenenzijn binnenkort op meerdan X
Ë 200.000 aansluitingen inBrabant en Limburg te ontvangen. Op grondvan besprekingen met enkele grote %
Ë kabelnetten, o.a. 's-Hertogenbosch, Arnhem enTotaalneten deontwikkeling van hetmediumkabelkrant, *moetwordengeconcludeerd dat degroeivan Nedwerkkabelkrant b.v. zich opdezelfdevoet zal voortzet-

ten. Door optimale gebruikmaking van detechnische ontwikkelingen(o.a. binnenkort dekombihatie ■
kabelkrant-teletekst) en verdere uitbouwvanredaktionele kwaliteit wordt voortdurend ingespeeld op de
informatiebehoeftenvanhet lezers-/kijkerspubliek. De interesse van adverteerdersvoor dit snelle enflexi-
bele medium neemt voortdurend toe. Voor deNedwerk organisatie waar professionaliteit enkwaliteit de

kernbegrippen zijn zoekenwij kandidaten (m/v) voor defunctie van

Hoofd Administratie I
die definanciële bedrijfsvoering storingsvrij in beeld kan brengen

De functie: Gevraagdwordt: Gebodenwordt:
- Ubentverantwoordelijk voor de - Het vermogen om opbasisvan - Een uitdagendefunctie in een

bedrijfsadministratie, opleiding en/ofervaring de dynamischbedrijf,
ondersteund doortwee administratieve fundamenten te - Groeimogelijkheden dievoor
medewerkers. leggen en in stand te houden een deel dooreigen inzetgerea-

- U maakt deel uit van hetmanage- voor deze jongeensnelgroeien- liseerdkunnen worden,
mentteam. deorganisatie. - Een bij dezwaarte van defunctie

- Vanu wordt een concrete bijdra- - Kennis van geautomatiseerde passend arbeidsvoorwaarden-
ge verwacht in de (financiële)be- administratiesystemenenP.C.- pakket.
drijfsvoering van deorganisatie. gebruik.

■ -Ubentverantwoordelijkvoor de - Een professionele en flexibele Spreken hetbedrijf en de functie u ■% verdere uitbouw van hetgeauto- werkinstelling. aan, schrijf daneenkorte briefmet ■\ matiseerde administratie- - Leeftijd rond 30 jaar. * cv. onder vermeldingvanref.nr. m
\ systeem. - Gevoelvoorhumor. 41.7148 aan: Ë

MercuriUrvalß.V., f
X gk\ WL\ Vrijthof50-51, S

lu^7?"T_n 'J ____.__?'! 6211LE Maastricht. >/^

+ DE REGIONALE VERENIGING
HET GROENE KRUIS
HOENSBROEK EN OMSTREKEN

vraagt:

* een wijkziekenverzorgende (M/V) (80%)
in verband met een vakature in het
Gezondheidscentrum Hoensbroek-Noord, bij
voorkeur in het bezit van diploma Applicatiecursus.
Van de functionaris wordt verwacht:- bereidheid tot samenwerking in teamverband;
- ervaring in de wijk;- in het bezit van rijbewijs BE en auto.
Salariëring/arbeidsvoorwaarden:
De C.A.O. voor het Kruiswerk is van toepassing.
Inlichtingen:
De hoofdwijkverpleegkundige Mw. Kockelkorn
verstrekt desgewenst gaarne nadere toelichtingen.
Zij is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren via
045-225588.
Sollicitaties:
Belangstellenden voor deze functie kunnen dit vóór
13 mei 1989 schriftelijk kenbaar maken aan:
Het Bestuur van de Regionale Vereniging Het
Groene Kruis Hoensbroek en Omstreken,
Koestraat 87, 6431 XL Hoensbroek.

Wij hebben in ons tandtechnisch laboratorium te Obbicht-Born plaats voor
een

ERVAREN PROTHESETECHNIKER
Eisen: leeftijd 25 jaar;

ervaring met gipswerk, reparaties, lepels, beetplaten.

ERVAREN VMK-TECHNIKER
Eisen: leeftijd 20-30 jaar. . i
Wij bieden u een goede salariëring.
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor tandtechniek.
Heeft u zin om in een jong bedrijf te werken met goede
toekomstmogelijkheden, schrijf dan binnen 14 dagen naar onderstaand
adres.

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met dhr. Van Nierop, maandag t/m donderdag tussen
20.00 en 21.00 uur. im_4s

f DENTAL *""_

I TECHNICS

NIVEAU
(en dat mag een aankomend belastingadviseur m/v ook van ons verwachten) j

U weet wat het betekent, werken in de belastingadviespraktijk. Gevoel
voorkwaliteit, gekoppeld aan analytisch inzicht, dat is waarhet volgensu om
draait in dit vak. Een eigenschap die niet iedereen gegeven is. Een kwestie
van niveau, zo weet u.

Diezelfde combinatie van niveau en analytisch inzicht kenmerkt ook
Begheyn & Sneep Melse. Onder de naam TRN Groep werkt Begheyn
& Sneep Melse samen met de Nederlandse Accountants Maatschap
de Tombe (registeraccountants), Van der Laan & Siebesma (accountants-
administratieconsulenten) en Volder & Vis (organisatie-adviseurs).
In wereldwijd verband maakt de TRN Groep deel uit van Touche Ross ■International. Wij leveren maatwerk dat door een geavanceerd niveau van
automatiseringefficiënt tot standkomt, zodat we meer tijd kunnen besteden
aan de begeleiding en opleiding van jonge belastingadviseurs.

U herkentzich in dit profiel. U heeft net als Begheyn & Sneep Melse de
behoefteom u verderte ontwikkelen. Om carrière te maken. U bent afgestu-
deerd als (fiscaal) jurist en u heeft al enige ervaring in de belasting-
adviespraktijk danwel als (adjunct) inspecteur. Als u net als wij de uitdaging
zoekt die ons vak zo interessantmaakt, wordt het tijd om uw capaciteiten en
ambities eens te toetsen aan die van Begheyn & Sneep Melse.

Heeft u interesse voor een functie bij onze vestiging te Heerlen neem
dan contact met ons op. Dat doet u door een briefte schrijven aan de
TRN Groep/Begheyn & Sneep Melse, Postbus 217,6400 AE Heerlen, ter
attentie van Mr. R. Henstra. Voor meer informatie kunt u hem ook bellen:
045-719077.

&TRN Groep/
Begheyn& SneepMelse
Belastingadviseurs

Vestigingen: Aalsmeer- Alkmaar- Almelo- Amersfoort- Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Baarn - Beverwijk - Breda - Den Helder- Dordrecht
Ede - Eindhoven - Enschede - Gouda - 's-Gravenhage - Groningen - Haarlem - Heerlen - Helmond - 's-Hertogenbosch - Leeuwarden - Leiden

Maastricht - Middelburg - Nijmegen - Rotterdam - Tilburg - Utrecht - Weert - Winterswijk - Zoetermeer - Zwolle

f]tf--mmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmß"**^***~-*'-~ mmm--m--^*»**»*~*~~*—****~***~**~**'-m**mmmmmmmm*"mmmwm

* ______F __y __\\\vyy%' iw%^___\\ _______»w*>
ii*i __\_W //*#£/"''________ ________^

?DE LIMBURGSEi^'^f
s PERSONEELSffGIDS
» Sc/7u/ze en fl_.ers adviseert bedrijven op het gebied van Personeel en
!j« organisatie. 6n van deze activiteiten is Werving en Selectie.ij Onze opdractgever, gevestigd in de regio Maastricht, is een snel groeiende
4 Producent v.i halffabrikaten in metaal en kunststof met bijzondere eigen-
* Gespecialiseerd in de bewerking van dun plaatmateriaal, waarbij
j gebruik wort gemaakt van laserapparatuur en C.N.C.-gestuurde machines.
Jue bewerkirgen zijn: ponsen, nibbelen, zetten, lassen alsmede knippen van■ Platen. Poeercoaten en laserwerk.
T °e produkti geschiedt volgens NEN/ISO 9002.

I Gaarne koren wij in contact met kandidaten voor de functie van

j;unctie-inf_ud:
'°t uw takn behoren 0.a.: het opstellen van de produktie(jaar)planning en
supervisieDp de inzetbaarheid van de machines. U leidt een aantal produktie-
jfaelingenmet in totaal ca. 30 medewerkers.
{waliteitspoduktie en klantgerichtheid vormen de belangrijkste basiselemen- tten- Als lii van het managementteam neemt u deel aan de wekelijkse stafver-
gadering.
{■unctie-e;en:Voor eengoede funttievervulling vragen wij een opleiding HTS-Wtb en ervaring

j 'n het weken met C.N.C.-gestuurde machines en dunne plaatbewerking., jaar ervaring in een vergelijkbare functie is vereist. U heeft gevoel
het mtwikkelen van nieuwe technologieën en beschikt over een service-

gerichte .stelling. Uw leeftijd is circa 35 jaar.

'"kt salais is overeenkomstig het niveau van de functie. Het pakket secundaire
arbeidsvorwaarden is goed.

Telefonische informatie kunt u desgewenst inwinnen bij de
heer H. Schulze. Telefoon 043-686613 (na kantooruren
045-259461).
Schriftelijke sollicitaties, voorzien van een uitgebreid
curriculum vitae, gelieve u te richten aan:

J Schulze en Partners, Adviesgroep voor Personeel en
I Organisatie, Kasteel Holtmeulenstraat 9, 6222 AV Maastricht.

|schulze en partners
Adviesgroep voor personeel en organisatie

>> V/elke jonge HTS-ingenieur Wis
geïnteresseerd in het veelzijdig vakgebied van
verwarming en luchtbehandeling?

Technisch Adviesbureau 8.V., reeds meer dan 30 jaar als onaf-
hankelijk Ingenieursbureau gevestigd te Sittard, geeft adviezen op het ter-
'ein van warmte- en luchttechniek, elektrotechniek, bouwfysica en akoestiek
'b.v. nieuwbouw, renovatie, restauratie, alsmede geluidhinderbestrijdings-
projecten.

De afdeling warmte- en luchttechniek heeft behoefte aan versterking met
een enthousiaste medewerker (M/V) op HTS-niveau.
Op deze afdeling worden installaties voor verwarming, luchtbehandeling,
Watervoorziening, sanitair en riolering ontworpen, berekend, getekend en
besteksgereed gemaakt. Tevens wordt de uitvoering daarvan begeleid.

Genoemde installaties zijn belangrijk voor het leefklimaat en comfort in
gebouwen. Het ontwerp daarvan vereist specifieke deskundigheid, waarbij
een breed gebied van de werktuigbouwkunde wordt bestreken. Bereidheid
'ot specialisatie is een absolute vereiste.

Hebt U reeds enige ervaring of bent U bezig met een vakopleiding, dan is
"lat een pré. Voor de juiste kandidaat zijn goede ontplooiingsmogelijkheden
Aanwezig.

Bent u geïnteresseerd, stuur Uw sollicitatiebrief met een cv. dan binnen
2 weken aan: Hameleers Technisch Adviesbureau 8.V., t.a.v. de directie,
Postbus 145, 6130 AC Sittard.
~~~-—— - ■ —

t-^ HameleerS Parklaan 15, Sittard
/~1 technische adviseurs Tel.: 04490-15661

_^ITiT7Tri___________U-- ■^ld>ldr.l_l-l»^_bi_^;i:i^.»J;i_rJ>Ti_T_^_Trlg^
V-

bejaardencentrum Dr. Ackenshuis
627l CZ Gulpen, Willem Beekmanstraat 2, tel. 04450-1542

etbejaardencentrum Dr. Ackenshuis te Gulpen, met 134 bewoners en
Personeelsleden,

rQ agt op korte termijn een

Zelfstandig werkendINSTELLINGSKOK M/V i,mtataM
c
Ufictie-eisen:

""diploma instellingskok (SBCO);
ervaring in een grootkeuken;
Aantekening dieetkok is een pré.

alariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform CA.O.
eiaardentehuizen.

Nadere inlichtingen omtrent deze functie kunnen worden ingewonnen bij
e' hoofd civiele dienst, dhr. J. v. Schijndel.
°"icitaties dienen binnen 14 dagen na het verschijnen van deze

gericht te worden aan de interim-directeur, dhr. J.M.G.' .8.2„8

A\*^f^_mmy^L. WirDielen

gritf ____. i/ [ HL_______ 'nnen einen
Arbeitsplatz in

(SpS^'"" einem famiiiaren

PH^^ aufgelockerten
Umfeld.

Bewerben Sic sich bitte als:

" Sanitar- und Fliesenfachverkëufer

" Holzfachverkaufer

" Gartenverkaufer/in

Telefonische Direktauskunft unter
09-492416000113 oder 6000121. Sprechen Sic mit
Herm JosefStenten jr.

[B|A|[U|+|tHjjO|BjßjYJ
I Josefstenten _ Sonne GmiiH & Co KB " Krugenolea 62-70 ■ 5100 Aachen

\^A ACADEMISCH

HtY ZIEKENHUIS
MAASTRICHT

Binnen het Academisch Ziekenhuis Maastricht zijn twee
nieuwevoorzieningen voor de oudere patiënt gestart, te we-
ten de Geheugen (poli)kliniek en het MultidisciplinaireConsult
voor de geriatrischepatiënt. In hetkader van dezefunctie-uit-
breiding op het gebiedvan de geriatriebestaat bij de afdeling
Klinische Psychiatrie een vacture voor een full-time

psychologisch

documentalist m/v
voor de duurvan drie jaar.

Vacaturenummer 227/6

Aanstelling: de aanstelling is tijdelijk voor de duurvan 3 jaar.
Continuering van de aanstelling wordt niet uitgesloten
geacht.

Taken: het uitvoeren van (neuro)psychologisch onderzoek
bij neuropsychologische en psychogeriatrische patiënten;
het zelfstandig voorbereiden, afnemen, uitwerken en verslaan
van testonderzoeken (± 3 dagen); het systematisch beheren
van patiënten- en onderzoekgegevens met behulp van een
geautomatiseerd systeem (± 2 dagen).

Vereisten: gediplomeerd psychologisch assistent met di-
ploma's NIP I en II; typediploma; kennis van databewerking
en databeheer op een personal computer; ervaring in neuro-
psychologisch onderzoek strekt tot aanbeveling.

Salaris: afhankelijk van opleidingen ervaring maximaal
fl. 3.307,- bruto per maand, comform salarisschaal 806,
BBRA '84.

Inlichtingen: kunnen wordeningewonnen bij drs. R. Ponds,
telefoon 043-862644/862079, en bij drs.F.R.J. Verhey,
telefoon 043-862589/862079.

Het Diagnostisch Coördinerend Centrum (DCC) van hetAca-
demischZiekenhuis Maastricht heeft alsdoelstellingverbete-
ring van dekwaliteit van de geboden zorg in de eerstelijn.
Binnen het Diagnostisch Coördinerend Centrum zijn per 1 juli
1989 de vacatures vacant van

2 data entry
typisten m/v
(het betreffen twee deeltijdaanstellingenvan 19 uren per
week, in tijdelijke dienstvoor de duurvan 2 jaaren
3maanden)

Vacaturenummer 205/5

Taken: het verzorgen van data-invoer in een personal com-
puter; het verrichten van codeerwerkzaamheden.

Vereisten: opleidingop MAVO/HAVO-niveau; goedekennis
van de medische terminologie; goedetypevaardigheid; erva-
ring met data-invoer; accuratesse; goedebeheersing van de
Nederlandse en enigekennis van deEngelse taal strekkentot
aanbeveling.

Werktijden: in overleg in de voormiddag ofin de namiddag.

Salaris: afhankelijkvan opleiding en ervaring, maximaal
fl. 2.589- bruto per maand, conform schaal 803BBRA '84
(bij full-time dienstverband).

Inlichtingen:kunnen worden ingewonnen bij de heer
drs. R.A.G. Winkens, projectleider, telefoon 043-862853/
862590, de heer P. Reniers, hoofd Administratie, telefoon
043-862810, of bij de heer W. Linssen, Personeelconsulent,
telefoon 043-862015.

Binnen de dienst Opleidingen, bestaande uit 2 sectoren te
weten A-opleiding en Vervolgopleidingen, bestaat momen-
teel wegens uitbreiding, plaatsingsmogelijkheid voor een

docent
verpleegkunde m/v
Vacaturenummer 89.256/3

Taken: het verzorgen van lestaken; een bijdrage leveren aan
de beroepsinhoudelijke ontwikkeling; een bijdrage leveren
aan de leerplanontwikkeling.

Vereisten: een adekwate opleiding die voorziet in een on-
derwijsbevoegdheid voor het vak verpleegkunde; het be-
schikken over ervaring met het inservice-onderwijs strekt tot
aanbeveling.

Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal
fl. 3.978,- bruto per maand.

Inlichtingen: kunnen worden ingewonnen bij de heer
J. Vaessen, sectorhoofdA-opleiding, telefoon 043 - 862195,
of bij de heerR. Blezer, Personeelconsulent,
telefoon 043-862193.

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht verricht op de
eerste plaats taken op het gebied van de patiëntenzorg,
en staat daarnaastten 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 zorgvuldigesollicitatieprocedure te verze-
keren worden vastgestelde richtlijnen gehanteerd; de
zgn. NVP-sollicitatiecode.Een medisch onderzoek maakt
deel uit van deze procedure. Voor elke functie komen zo-
wel mannen als vrouwen in aanmerking. U kunt Uw solli-
citatie, onder vermelding van het vacaturenummer (op
brief en enveloppe), opleidingen ervaring, binnen 14 da-
gen zenden aan de Dienst Personeel en Organisatie van
het Academisch Ziekenhuis Maastricht, postbus 1918,
6201 BK Maastricht.

Zaterdag 6 mei 1989 " I393 ¥mburas Dtablad



Und jetzt der absolute
Hammer!!!
Hochwertige, strapazierfahige
Feinschlingen Teppichboden
400 u. 500 cm breit
statt m2_L9#S~
Super Berber Teppichboden
wunderschöne Naturtöne
statt m2_24£5-
Reste der absoluten
Spitzenklasse, teils Zimmergrösse
statt bis zu £^k
3*-5m2 ■■
m2jetzt nur ■
Landesweit ein
Ereignisü!
Super Grobnoppen-Berber
100% reine Schurwolle
statt _m239,95, 59,95

Objektvelours, Teppichboden
der absoluten Spitzenklasse
für Ladenlokale, Büros usw.
statt m2£_H€e, 28?,J&^,&s?-

-_lB-

Teppiche zu Preisen, dafl
die Wande wackelnü!
Bis zu 50% reduziertü!

z.B.
Rundteppich
0 180 cm __
moderne Dessins fIUT f 9,—
dto. 0 200 cm nUl* 99,—
Kettelteppiche
z.B. 0

_
ca. 200x300 cm 11Uï OD,—
ca. 250x350 cm 11 lir 1 39,—

Bettumrandung
schone wohnliche Muster IIIIF ' I 9,~"
i

Handwebteppiche
Orientteppiche Mir Pakistani
usw., zu Preisen, die kaum zu
glauben sind
Alle Preise sind in DM angegeben!

Orientgemusterde
Webteppiche zb
50x 90 = 9,80 190x290 = 139,-
-55x115 = 14,80 240x340 = 229,-
-70x140 = 24,80 Restposten

170x230 = 98,- Superpreise

Sensationellüü
TEPPICHBODEN II Wahl
Feinschlingen
statt m2_»r9s

Velours II Wahl
statt m2_18?9S
NF Rips B-
statt m2__-€_" |0^
m2jetzt nur mWO fl

Traumhaftü!
TEPPICHBODEN
Reste der absoluten Spitzenklasse,
bis 8 m 2
statt m258t9_ , _5&£S, I&&5,
£££5,3*93 H—
m2jetzt nur _■ I

Einmaligü!
r VU 200 u. 400 cm breit
Moderne, aktuelle Dessins
statt m2J_Sr93-

m2jetzt nur n0Mmmm
Riesenerweiterung beendetü!
Dein Teppichfreund Aachen jetzt auf 1300 m 2

zolder, cv. Ged. rolluiken.
Prijs ’ 77.000- k.k.

Looierstraat 13
Mooi en rustig gelegen
halfvrijst. woning met gara-
ge en grote tuin (op het zui-
den), bouwjaar 1981. Ind.
0.a.: woonk. met half-open
keuken (compl. aanbouw-
keuken), 3 slaapks., ruime
badk., vaste trap zolder,
cv.
Prijs ’ 149.000,-k.k.

Beezepool 63
Rustig gelegen geschakel-
de vrijstaande woning met
garage en flinke tuin. 1n-
c1.0.a.: woonkamer met te-
gelvloer, aparte keuken, 3
slaapkamers, badkamer
met ligbad, zolder.
Prijs ’ 178.000-k.k.

O.L. Vrouwestraat 137
Ruim halfvrijst. pand met
tuin en garage: voormalig
winkelpand met ruime ach-
ter/boyenwoning.
Prijs ’ 138.000,-k.k.
Einderstraat 88
In centrum een halfvrijst.
ouder woonhuis met ber-
ging en binnenplaats. Ind.:
gang, toilet, kelder,
woonk., eetkeuken. Verd.:
3 slaapk., douche, zolder.
Prijs ’.55.000,- k.k.
Bosberg
B. Pothasstraat 1A
Uitstekend gelegen mid-
denwoning (1984) met ber-
ging en voor- en achtertuin.
Ind.: hal, toilet, woonk. met
open keuken. Verd.: 3
slpks., badk. met douche,
v.w.en toilet., zolder, cv.
Prijs ’ 110.000,-k.k.
Overname premie moge-
lijk.

Vriendenkringstraat 53
Mooi gelegen halfvr.st. wo-
ning met garage en tuin
met veel privacy. Ind. 0.a.:
woonk. met parket, open
keuken, 3 slaapks., vaste
trap zolder.
Prijs ’ 155.000-k.k.
Vosdaalstraat 28
Schitterend gelegen (met
vrij uitzicht) vrijst. woning
met ruime garage en tuin.
Ind. 0.a.: woonkamer met
parket, grote eetkeuken, 4
slaapkamers, badkamer
met ligbad, zolder, cv.
Prijs ’ 210.000-k.k.

<SS. DICK ROSBACH
T. ONROEREND GOED

Beukenstraat 8, 6456 AM Bingelrade
Tel. 04492-2619

BRUNSSUM
Nabij centrum gelegen, geheel gerenoveerd mooi
groot herenhuis met eventuele bouwplaats. Ind.: ruime
woonkamer, open keuken met inbouwapp., ruime
werk-/eetkamer, luxe badkamer, 5 slpk., dubbele gara-
ge, berging, kelder, mooi aangelegde tuin. Tot. opp. ±
1155 m2. Dit pand moet u ook beslist van binnen
zien.
Vraagprijs ’ 315.000- k.k.

HEERLEN
Ideaal voor startende ondernemer!
Ruim vrijstaand ouder herenhuis met cv., grote loods
(120 m2) en koelhuis. Ind.: kelder, hal, grote woonka-
mer met open haard, keuken, bijkeuken, 4 slpk., 2 bad-
kamers, ruime tuin met veel privacy, privé-achterinrit.
Tot. opp. 550 m2.
Dit pand moet u ook beslist van binnen zien.
Vraagprijs ’ 185.000,-k.k.

GEZOCHT VOOR CLIËNTEN:
Vrijstaand landhuis in Landgraaf of Brunssum gelegen.
Prijs ± ’ 275.000-
-3 Woonhuizen in Onderbanken of Schinnen gelegen.
Prijs tot ’ 150.000-

Voor eventuele aanbiedingen en/of informatie,
gelieve u contact op te nemen met ons kantoor,
maandagt/m zaterdag van 9.00-18.00 uur.

■^__H_____________________________ H

Wist u dat wij in Brunssum e.o. de meeste
bestaande woningen verkopen!Derhalve vragen

wij voor onze clientèle woningen TE KOOP
in alleprijsklassen.

GEEN VERKOOP GEEN KOSTEN
Te koop in o.a. Brunssum:

Oelovenstr. 14, luxe halfvr. woonh.,
vrgpr.: ’ 162.000,-k.k.

Molenstr. 70, halfvr. woonh. m. garage,
vrgpr.: ’ 108.000-k.k.

Pr. Hendriklaan 152, ruim winkel/woonh., iets voor
startende ondernemer, vrgpr.: ’ 150.000-k.k.

Tevens te koop diverse appartementen in Brunssum
en Heerlen, waaronder Drieschstr. 12, nabij centrum,
met garage, 2 sik., badk., gr. woonk., gr. balkon en

dakterras. Vrgpr.: ’ 125.000-k.k.
Diverse BOUWKAVELS te koop in Brunssum e.0.:

Wilhelminastr.: ± 300m2 halfvr. woonh.
Streeperstr.: ± 700m2 vrijst. woonh.

Kerkraderweg/Wandelstr.: ± 800m2 halfvr. woonh.

Geldleningen - financieringen
Alle hypotheken

Affökjifi ))) Assurantiekantoor
Jw=*mW^r van Oppen b.v.

Lindeplein 5, 6444 AT Brunssum, tel. 045-254543

maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 en 13.30-17.30uur
zaterdag 9.00-12.00 uur

184557

Roebroekweg 61
Ruim, goed gerenoveerd
woonhuis met tuin. Ind.
b.g.: hal, zitkamer, eetka-
mer, portaal, keuken, toilet,
waskeuken. Verd.: badk., 3
slaapk., vaste trap, zolder,
alwaar 4e slaapk., cv.
Prijs ’ 112.000-k.k.

Dr. A. Kuyperstr. 41
Rustig gelegen tussenwo-
ning met berging en tuin
(zonzijde). Ind. b.g.: gang,, toilet, wasruimte, kelder,

'woonk. met open keuken
(totaal ca. 50 m2). Verd.:
badk. met ligbad, v.w. en
toilet, 3 ruime slaapks., cv.
Prijs ’ 107.000-k.k.
Hazenkampstraat 4
Rustig gelegen woonhuis
met berging en tuin (ach-
terom ook met auto bereik-
baar). Ind.: hal, kelder,
woonkamer met open
royale eetkeuken, badka-
mer met douche, v.w. en
toilet. Verd.: 3 slaapka-
mers, cv.
Prijs ’ 105.000-k.k.
Dorpstraat 12A
Goed gesitueerd, ruim
pand met op b.g. 120 m 2
bedrijfsruimte, kantoortje,
toilet, verd. middels aparte
opgang te bereiken: hal,
toilet, badcel, 3 slaapks.,
woonkamer met eetkeu-
ken, zolderslaapk., cv.
Prijs ’ 155.000-k.k.

Montfortstraat 9
Mooi halfvr.st. woonhuis
met binnenplaats. Ind.: rui-
me hal, toilet, woonk., eet-
keuken, douche. Verd.: 3
slaapks., terras, vaste trap

LIURCBU

Kerkstraat 6
Ruim winkel/woonhuis me'
garage en tuin in winkel'
straat. Ind. 0.a.: winkel'
ruimte 45 m 2,kantoorruim'
te, kelder, aparte opga .
naar ruime boyenwoning
Voor velerlei doeleinde
geschikt. Goede parkeer-
voorzieningen.
Prijs ’ 98.000- k.k.

Schurtersdreef 80
Goed gesitueerde tussen'
gelegen woning (bj. "82'
met tuin. Ind. 0.a.: woor*
met open keuken. Verd.: *slpks., douche, vaste trap
zolder-etage alwaar 3Ö
slpk., cv., rolluiken.
Prijs slechts ’ 95.000,'
k.k.

9h________f

Napoleonbaan 32
Ruime, sfeervolle vrij'
staande woning (bj. '59'
met flinke tuin en garage
Ind. 0.a.: mooie ruime hal'
L-vormige woonk. met pa
ket, aparte keuken m*aansluitend garage, provi'
sic- en c.v.-kelder. Verd.: 4
slpks., zolder/hobbyruimte'
badk. met douche, toilet.
Prijs op aanvraag.
Dit pand moet u beslist van
binnen zien!!

Opfergeldstraat 14
Vrijstaand woonhuis (W'
'65) met garage en voortuin
(géén achtertuin). Ind. b.g-:
hal, toilet, ruime L-vortf'
woonk., keuken, bijkeuken'
kelder. Verd.: 3 slaapks "badk., zolder, cv.
Prijs ’ 129.000,-k.k.

Moltweg 58
Keurig onderhouden hal
vrijst. woning met garag*
en tuin. Ind.: hal, toilet, kei'
der, L-vorm. woonK-*
geïnst.eetkeuken, 3 slaap"
kamers, douche met v.w-'
cv.
Prijs ’ 135.000-k.k.

BRUGSTRAAT 19, SITTARD, TEL. 04490-10855
AKERSTRAAT NOORD 11. HOENSBROEK, TEL. 045-220550 (NA KANT.-UREN)

BOERENWOONHUIS
TE ULESTRATEN

In opdracht van de gemeente Meerssen zal door notaris
I.G.J.M. Schoonbroodt, te zijnen kantore aan de Proost
cÊßeaufortstraat 22 te Meerssen, op 24 mei 1989 om
ÜK3O uur openbaar bij inschrijving worden geveild het

..BOERENWOONHUIS
met schuur en tuin

ter grootte van ca. 385 m 2
sjtaande en gelegen aan deKlein Berghemmerweg 68 te
Ulestraten.
Indeling: voorkamer, woonkamer, keuken, 2 slaapka-
mers, zolder, kelder, schuur en stallen.
Aanvaarding: terstond en in eigen gebruik, vrij van
huur, na betaling van de koopsom en kosten.
'Voorwaarden: op deze veiling zijn van toepassing de
Affiemene Voorwaarden voor veiling bij inschrijving van
onroerend goed' en de in het betreffende raadsbesluit
genoemde voorwaarden.
Minimum inschrijfprijs: ’ 70.000- kosten koper.
Betaling koopprijs: uiterlijk 24 juni 1989.bezichtiging: vrijdag 12 mei van 15.00 tot 18.30uur en
aajerdag 13 mei van 10.00 tot 14.00 uur.
Informatiepakket met voorwaarden en inschrijvingsfor-
mulier worden op aanvraag door de gemeente toege-
zonden (tel. 043-661772, de heer M. Daniëls).

181684
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Der helle Wahnsinnü!
TEPPICHBODEN bis zu 90% reduziertü!

_______-h_____________________-_______________«*.

Wir binden Ihnm
kei nen Baren aif! j
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Bei diesen 1
Bettwarenpreisen sollten
Sic nicht einschlafenü!
Federkernmatraze
Deutsche Marke, 90x1.90,
90x200 und 100x200 cm ■_-

Einmalig llUr #?,—
Lattenroste
90x190, 90x200 _ «#
und 100x200 cm ïlUr Oï,—
Flauschige Kopfkissen
80x80 cm nur 2G,—
Flauschige Steppdecke
135x200 cm 11UT 49,—
Kiefernbett,
90x200 cm

_
QTraumhaft 11Ur # S#—

Metallbett, rot u. weiß
90x200 cm tIUF 1 49j—

]li i] l liri im ii ii im iiiiiii iiiii ui iiiiniiiiiii

I iH m _i ___

Jaarlijksworden40.000
Nederlanders getroffen
door eenhartinfarct ennog
eens 20.000 door een her-
seninfarct (beroerte).

In ziekenhuizen, reva-
lidatiecentra en opvele an-
dere plaatsen wordt hard
gewerktom ditonvoorstel-
bare aantal van 60.000
slachtoffers terug te drin-
gen.

Al ditwerk isgebaseerd
op wetenschappelijk on-
derzoek. Het bezuinigings-
beleid van de overheid
biedt voor dat onderzoek
echter steedsminderruim-
te. Uw gift zorgt ervoor dat
dit levensreddende werk
kan doorgaan.

Geef aan de collectant,
of stort uw bijdrage op gi-
ro 300 of bankrekening
70.70.70.600.
Hartelijk dank.
LAAT UW HAKT SPREKEN!
(f)n+dft«¥-— hft-rttchUng
VX* vrienden van de hartstichting

mmviiiiiiiiiiini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Halfvrijstaand woonhuis met achterbouw en garage. Ind.:
entree/hal, toilet, grote woonkamer, luxe aanbouwkeuken,
bijkeuken. 1e verd.: overloop, 3 slaapkamers, badkamer.
2e verd.: vliezotrap naar zolder-berging.
Prijs op aanvraag

Tussenliggend woonhuis met berging. Ind.: entree/hal, toi-
let, kelder, woonkamer met open haard, aanbouwkeuken.
1e verd.: overloop, 3 slaapkamers, badkamer. 2e verd.:
vliezotrap naar zolder-berging.
Prijs op aanvraag

Vrijstaande semi-bungalow met garage en serre. Ind.: en-
tree/hal, toilet, kelderruimte, L-woonkamer met semi-open
aanbouwkeuken, gang, 2 slaapkamers, badkamer met lig-
bad en v.w. 1e verd.: vliezotrap naar zolder-berging.
Prijs op aanvraaa

_________

Groot tussenliggend woonhuis met garage. Ind.: entree-
hal, toilet, douche, woonkamer, luxe aanbouwkeuken,
hobbykamer, gang met trap naar 1e verd.: 4 slaapkamers,
badkamer.
Prijs ’ 149.000,-k.k.

TEPPICHBODEN ZU EINHEITS-PREISEN
Aus eeingelagerten Bestanden und Überproduktionen bedeutender Europaischer
Teppichboden-Hersteller gelangen riesige Mengen Teppichboden zu einem Preis an den
Verbraucher, der elnen schnellen Abfluß sicherstellen soll.

Zur Verienfachung wird für alles nur ein Preis Je Quadratmeter gefordert, ohne
Berückslchtigung der Qualitatsunterschiede. Es handelt sich durchweg urn Spitzenqualilat
namhafter deutscher und auslandischer Hersteller für denWohn- und Arbeitsbereich.

Die gesamte Ware ist auf großen Rollenstanden sichtbar aufgestellt, so dafJ der Interssent
in Ruhe unter den-besten Qualitaen die schönsten Boden aussuchen und erwerben kann.
Als zahlungsmittel gelten Bargeld und Euroschecks bis 400,- DM.

1) Aachen, Kasernenstraße 16, Telefon 0241/38058
2) Eschweiler, Grabenstraße 3, Telefon 02403/22794
3) Heinsberg, Industriestraße 47, Telefon 02452/3018

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10-18.30 Uhr, Sa. 9-14 Uhr, langer
Sa. 9-16.30 Uhr
Sonntags Besichtigung von 14-18 Uhr (keine Beratung,
kein Verkauf).

Dein Teppichfreund - der Gute, der Starke.

\\ v r'\*\ >*_ / ■_>*"
V»_ /éc./^..^ *5s_C^f^_r_> £s L

~fr>r_.
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Makelaars/taxateurs O.G.
A. Printhagenstraat 36 Geleen,

Tel. 04490-48191.

Mauritslaan
In het centrum op zeer
goede stand halfvrijst.
woonhuis (ook geschikt
als kantoor-praktijkpand)
met cv. gas, 750 m2tuin,
2 kelders, woonk. ensui-

ïte. keuken, berging, oprit,
"4 slpk., toilet, vaste trap
"naar 2e verd. met 5e
Islpk. en zolder. Vraag-
prijs ’ 200.000,- k.k.
, Kummenaedestraat
f Uitst. onderh. winkel-
t woonhuis ook zéér ge-

schikt als winkel,praktijk-
pand met aanbouw en
tuirn Ind. 0.a.: flinke kel-
der, showroom 40 m 2,
nieuwbouwatelier (45 m 2
+65 m 2), flinke tuin, bui-
tenberging met achteruit-
gang naar parkeerplaats,
gr. boyenwoning met o.a.
L-kamer, keuken, badk.
en 6 slpk. Koopprijs

’ 295.000,- k.k.
Van Ostadestraat
Fraai gelegen halfvrijst.
woonhuis met garage,
tuin, kelder, woonkamer,
keuken. 1everd.: 3 slpk.,
douche met v.w., zolder
via vliezotrap. Bwj. 1960.- Vraagprijs ’ 128.000,-

-" k.k.

Rumpenerstraat
Halfvrijst. woonhuis met
cv., gas, garage, flinke
tuin, kelder, woonk.

" (9x4), flinke (gesloten)
keuken, badk. en toilet;
1everd.: 3 slpk., studeer-

kamertje, berging met
vaste trap naar zolder.
Vraagprijs ’118.000,-
-k.k.

. Ir. Op den Kampstr. 56
Te huur schitterend gele-
gen luxe appartement op

"begane grond. Ind.:
woonk. met open keuken
ca. 35 m2, 2 slpk., ber-
ging en badk. met ligbad.
Huurprijs ’ 938,50 per

~maand.

, Benzenrade
! In dit uniek stukje Heer-, len kunnen wij u nog 2

bouwterreinen aanbie-
den voor de bouw van
vrijst. landhuizen mcl.
welstand goedgekeurd
plan, tekening en bestek-
tekening. De opp. ca.

f5700 m 2 en 5850 m 2.
r Kooppr. resp.

5.000,- k.k. en
►’160.000,-k.k.

Aldenhofstraat
'' Riant luxueus landhuis. met flinke tuin, garage,

carport, div. kelders, li-
ving (11,50 x 8,50 x 4,80)
met zitkuil en open
haard, compl. inger. keu-
ken, hal met vide. 1e
'verd.: 3 slaapk., 2 badk.,
zolder max. isol. Koop-

" prijs ’450.000,- k.k.

' -Spaanse Singel
Degelijk halfvrijst. woonh.

~met garage, berging,
2 flinke kelders,

*royale hal met parket,- woonk. met open keu-
ken, 3 slpks., douche en

s. vaste trap naar 2e verd.
met 4e slpk. en hobbyzol-
der. Koopprijs

*.} 149.000,- k.k.

■

Mgr. Lemmensstraat. Starterswoning!E Nabij nieuw winkelcen-i*tnjm woonh. met gas-I cv., berging, tuin,
I woonk., open keuken, 3r slaapk., douche, kelder

+ zolder. Koopprijs

’ 83.000,- k.k.

Slot Hillenradelaan
Schitterend gelegen in
het bungalowpark
„Schuureik". Vrijst. split-
level bungalow met in-
pandige garage en car-
port (2 auto's). Ind. 0.a.:
hobbykamer, berging,
flinke hal, keuken met
kunststof install., bijkeu-
ken met aparte douche,
living met vide (50 m 2), 4
slpks. en zolder. Opp.
786 m 2. Vraagprijs

’ 365.000,- k.k.
Beleggingspand
Hoensbroek-Akerstraat
Geheel gerenoveerd be-
leggingspand in de hore-
casfeer. Huuropbrengst

’ 24.000,- per jaar.
Koopprijs ’ 135.000,-
-k.k.
Beleggingspand
Hoensbroek-Akerstraat
Voor de snelle beslisser.
Pand in de horecasfeer.
Huuropbrengst ca.
’13.000,- per jaar.
Koopprijs ’ 80.000,- k.k.

fi__J______
Pater Pelzersstraat
Zeer luxueus halfvrijst.
woonh. met garage, c.v.-
gas, tuin, fraaie entree,
woonk. met travertin-
vloer, luxe open keuken
met alle apparatuur,
fraaie tuin, 3 slaapks.,
grote badk., met ligbad
en aparte douche + 2e
toilet, bergzolder via vlie-
zotrap. Vraagprijs

’ 165.000,-k.k.

Henri Conciencestraat
Halfvrijst. woonh. met gr.
tuin (ca. 25 m diep),
prov.kelder, woonk. (7.50
x 4,10), keuken, serre en
garage. 1e verd.: 3 slpk.,
badk. met douche en v.w.
2e verd.: beschoten en
beplankte zolder via vlie-
zotrap. Vraagprijs

’ 169.000,-k.k.

Ringoven
Zeer fraaie midden-
standswoning met aan-
bouw, gr. woonk. met
bet. vloer (8,40 x 3,90),
luxe keuken met appara-
tuur, berging, 3 flinke
slaapk., badk. met ligb.
en 2e toilet, hobbyzolder
(vliezotrap), spouwmuur-
isol. en deels dubb. be-
glazing, bouwjaar 1981.
Koopprijs ’ 125.000,-k.k.
Rijkspremie

’ 5.000,-.

Mauritslaan 33
Royaal gerenoveerd vrij-
st. woonh. met gr. tuin
(892 m 2), dubb. + enkele
carport, cv.-gas, kelder,
woonk., keuken met
app., bijkeuken, hobby-
ruimte, 5 slpks., 2 badk.
2e verd.: logeerk. + zol-
der. Dubb. beglazing.
Vraagprijs ’195.000,-
-k.k.
Mauritslaan 36
Royaal vrijst. landhuis
met flinke tuin (tota. opp.
1130 mm2) 2 kelders,
L-woonk. (45 m 2), keuken
met app., bijkeuken, ga-
rage, berging/hobbyruim-
te met zolder, werk-
plaats/caravanstalling.
1everd.: 4 slpk., badk. 2e
verd.: grote zolder via
vaste trap.Koopprijs

’ 275.000,- k.k.

Voor bemiddeling zoeken wij met spoed
woonhuizen van ’ 50.000,- tot ’ 500.000,-

laat een

5B m LimburgsDagblad piccolo inhe.
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/akantierubriek
'an 34 Nederlandse regionale dagbladen

voor informatie en reservering:
J[NEKE MENGERINK en LUDEWEE GOOTJES

Postbus 2 -1800 AA Alkmaar

072-1965114/196292J
Hotel 'golfzanc - vlieland

Speciaal voorjaarsarr. Half-pens. D/WC/KTV
°0r midweek (ma-vrij) of weekend (vrij-ma) ’3lO.- p.p.
"tol. gebr. v. sauna (1 uur p.d.), fiets, overtocht-boot.

Deze aanbieding geldt van 8-12/5; 15-29/5.
Boek nu en bel Hotel 'Golfzang': 05621-1818

Of schrijf: Antw.nr. 2630 (geen postz.),<{ 8800 WG Vlieland.

J^nementencomplex SPSCfIetlZtt jl

I? al|e comfort. Aan de rand van het ' ____f^__#IJJ De Koog, dichtbij het Noordzeestrand
E"NA . ZONNEBANK " CONFERENTIERUIMTE||?~AURANT " BAR
Yr in het hoogseizoen appartementen vrij.
Im Bel voor gratis brochure: 072 -118785.
O VANDERVEEN BEHEER B.V.
vj^ Noorderkade 2M, 1823CJ Alkmaar

bungalows (5-pers.) en appartemen-. (4-pers.). Inl./folder Knop Bungalows, tel. 050-

J^helllng. Een paar dagen genieten in de ontspannen sfeer
i^n twee** hotel m. verw. buitenzwemb., sauna, solarium, arr.
£ 7 dg. mcl. kamer, d.t., ontb., lunchpakket, diners + fiets vanaf
C' bol (05620) 8850. H.C.R. Thalassa, Heerenweg 5, 8891 HSF*_.

|J*L Bungalows, appartementen, hotelkamers. Voorz. v.
J^rmd zwembad, sauna, solaria, whirlpool. Texel HotelI^inatie. Postbus 24, '1790 AA Den Burg. Tel. 02220 -1 57 03.

Ö STICHTING VW TEXEL PROMOTIE
POSTBUS 3. 1790AA DEN BURG. 02220-14741

TEXEL
j^kantie? Texel, natuurlijk!

C'assend goed en snel bereikbaar met moderne veerboot vanaf
L Helder. Uitgestrekte duin/natuurgebieden. Mooi, breed en
_L° 0n zandstrand. Maar ook een nieuw zwemparadijs! Daarom:

>l8 ar>tic? Texel, natuurlek!
%. de ingevulde bon op een briefkaart en stuur 'm snel op; bin-. een week heeft uuw gids gratis in huis.
[. erhuuradressen en telefoonnummers
| °telreizen, bungalows en sportieve reizen met prijzen

vJU? 18 kampeerbedrijven
L"- §<-

Ur mij ® ® <$
"V ..k*
Ut,
plaats:
Js RDPIB

| *EL / AMELAND. Luxe appartementen /bungalows
k Pers. Telefoon 058-667501 (ook op zondag).
__re _______
Bw«^ | Luxe 6-persoons bungalows,
nffl^K comfortabel kamperen, 5-sterren
[ '^^"_| voorzieningen met zwembad,
L. !; pony's, tennis enz.Vraag de folder.
f^wé__.i.._yiT____i ____r_f__i

_
_f'w i_7^_j____i

L.' ' ._*_» TEXEL 02220-16275

[ c ""shotel, Delfzijl: Comfortabel slapen en eten boven zee. Uniek inl. '*>pa! Riant uitzicht over de Eemsmond v/d Waddenzee. Nieuwe
sauna, titness: 05960-12636. ,42:i08

k reatleverh. 'Lauwersmeer' bung's in/of zeiljachten.
k aship 21 /22. Bij huur zeilj. voor/na juli-aug. bung. gratis!
JVU^e/tencf verh. en instructie. Alles nieuw! Gratis info 05111-2623.
|i|J-SCHOOL PÉAN, al meer dan 20 jr. een vertrouwde
f\J^- Zeilcursussen voor jeugd, volw. en gezinnen. Ook

lr,l "en kanovakanties. Nieuwe accomm. Lid VZN/Recron.
' * folder: 05663 -13 92.

Eenzame Wegen

Het oude etablissement waar kapitein
Jan Wandelaar uit Hollands Glorie vaak
toefde; de kamer waar Ida Gerhardt
'onder de brandaris' schreef.. ; een zo-
mers, zonovergoten eiland met de geur
van teer en touw in de haven; een
zwerftocht langs bossen en zee: een
warm en gastvrij hotel met een perfecte
keuken.
Ziehier de ingrediënten voor een ver-
blijf dat u niet meer vergeet. Bel voor
informatie met Rijk en Til van Veen.
Hotel Oepkes, Terschelling, 05620-2005.

Hotel Oepkes
TEXEL: eenv. app.
en bung. Tel.: de
Koog 02220-17477

Gaasterland (Fr.)
Camping "De Waps"

Oudemirdum,
bossen/IJsselmeer/

Friese meren.
Inl. en folder 05147-1437

Of 05140-2633.

__C________!__l___o___

■ B „oi&yuw 7_o*___ rtu\Q_\ö^- * ___ _ftP-ftP R̂nn^odV^ __________ „,,. O**** \ P^00".^g_£__^iÉ^^
Aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Boeking en informatie bij uw reisburo of bank met het Neckermann-vignet, 0.a.: [\ | (j |\ £Il lil nll I. lil IL I 11

BEEK GELEEN HEERLEN HOENSBROEK MAASTRICHT SITTARD VALKENBURG
Reisburo van Hulst Reisburo van Hulst Reisburo Solair Reisburo Floegel Reisburo Solair Reisburo van Hulst Reisburo van Hulst
Weth. Sangersstraat 57 Markt 114 Bongerd 9 Nieuwstraat 10 Stationsstraat 52 Markt 37 Th. Dorrenplein 10
04490-7 85 85 04490-4 97 55 045-7154 53 045-2115 27 043-211515/2114 51 04490-129 60 04406-16161

BRUNSSUM GULPEN HEERLEN KERKRADE MAASTRICHT SITTARD VENLO
Reisburo van Hulst Reisburo van Hulst Reisburo van Hulst Reisburo van Hulst Reisburo van Hulst Reisburo Solair Reisburo Solair
Kerkstraat 240 Rijksweg 25 Oranje Nassaustaat 15 Theaterpassage 17 Kesselskade 63 Steenweg 36 Parade 77
045-25 92 92 04450-12 75 045-7155 55 045-46 48 00 043-2127 41 04490-11155 077-5186 51

FRIESE MEREN. Bij het huren van een bungalow, 24-3/
1-5, 19-5/7-7, 11-8/31-10, een visboot met b.b. of een
zeilboot gratis erbij. De zeilboot, met dekzeil, is ook ide-
aal voor het maken van trektochten. Vraag kleurenfol-
der, Sjerp de Vries, TERHERNE , 05668-265.
T.h. aangeb. 6 PERS. ZOMERHUIS, direct gele-
gen aan de Drachtster Wijde Ee. Eigen aanleg-
plaats. Tel. 05117-9367.
ZEILEN IN HEEG. ANWB Bondszeilschool 'Heegermeer', uitslui-tend voor volwassenen (max. 65 jr.) & NJHC Zeilschool 'lt beaken'
voor jeugd v.a. 8 jr. en gezinnen. Lid VZN/CWO.
Bel nu 05154-2363 of 3284.

De Hoefslag Gasselte. Fam.camping verw. zwemb. verh. huis-
jesen stacaravans. Inl. tel. 05999-64343. Achter de Brinken 14,
9462 RH Gasselte (Dr.).
BUINEN: gezelligfamiliepension. Voor ontspannende vakantie
in huiselijke sfeer. In bosrijk fiets- en wandelgebied. Kamers
voorz. van d/wc. Prijsvriendelijk. Inl. PENSION TRIÊNTE,
(05998) 1 24 91.

'$ïkÈËÊStI ~ Bvn9alows ' Camping

**PppÉ|| — Groepsaccommodatie
; vf^P — Stacaravans ANWB-classificatie

j- . .'■" ' ......►►.►"

Ui.'. . ASSEN 05920-55688
Langelo. Vooreen mooie, 'rustige fietsvakantie in een schitterendebos-
rijke omgeving. Vanaf ’ 32,50p.p.p.d. Gratis fietsen beschikbaar. Café-
Petit Restaurant Pension LANGELO, Hoofdwee. 10, 9333 PB Langelo
(Dr), Tel. 05928-12289. _
Recreatiecentrum 'DeZandpol'. Een gezelligefam.camping nabij
Emmen met de 3 R's: Rust, Ruimte, Reinheid. Riante 6-pers. verh.
caravans: pinksterarr. ’l5O.- van 19/5 tot 30/6 midwk. ’ 150.-,
week ’ 225.-. Ruime campingpl.: pinksterarr. v.a. / 75.-.
JUNI-AKTIE camping: weekend v.a. ’30.-, week v.a. ’60.-. Bel
voor gr. kl.folder: 05915-53002.

VAKANTIEOORD A/H WATER, 5 km v. GIETHOORN
Voll. inger. 2-6 pers. huisjes. Mog. om te kanoën, vissen, wa-
tersport, rondv. en mooie fietsroutes langs meren en door na-
tuurgeb. o.a. De Weerribben. Inl. 05217-15 66.

4BJb&3&P^lf Moderne, eigentijdse, boschalets.fjaffife Ruime kampeer-accommodatie.
r'vPs.fil Overdekt zwembad, sauna, tennis,; .T^Pl huifkarren, en een zeer actief rekreak-

■ .': ' tieteam. Vraag de folder aan! I
|'; ii _', _ ANWB *■*■?*■*■ DALFSEN 05293-1224
Met Hemelvaart of Pinksteren naar PONYPARK SLAGHA-
REN! Voor de snellebeslisser zijn er nog enkele vakantiehuis-
jes vrij met gratis gebruik van ruim 40 fantastische attrakties,
gezellige familieavonden en het unieke Fujibergbad voor
sprankelend zwemplezier. Reserveer snel! Bel (05231) 3000.
Met Hemelvaart of Pinksteren gezellig met de trein naar
PONYPARK SLAGHAREN. Een onvergetelijke dag uit voor
het hele gezin met veel fantastische attracties en voorstellin-
gen. Uniek is het Fujibergbad voor sprankelend zwemplezier.
Ponypark Slagharen NS treindagtocht 35. Haal de gratis folder
van uw postkantoor of postagentschap. Of bel (05231) 3000.

4LOENEN/ VELUWE
Hotelvakantie. H.p. vanaf ’ 55,-. Kinderen
speciale prijs. Tennissen, zwemmen, mid-
getgolf, paardetram, lift, biljart, vliegen met
uw gastheer. Ook voor groepen.
Inl.: Hotel Bosoord, tel. 05765 -12 64 tev. fax.nr.

HOTEL - PENSION 'DE HOOP', NUNSPEET. 1 week volpen-
sionv.a. ’ 335.-. GRATIS NIEUWE fiets in bruikleen. Gel. nabij
dorpscentrum en bossen. Vr. folder: 03412 - 5 23 93. Lid VVV

BEEKBERGEN. Gezell. fam.hotel, nieuwe kamers met/zonder
douche/toilet, kleurentelevisie, telefoon, prima keuken, dichtbij
bos en zwembad. Voll pension vanaf ’ 49,- p.p.p.d. Vr. gatis
folder. Hotel De Zwaan"*, tel. (05766)-1393.
"CAMPING DE ZANDHEGGE" kantine, rest., bar, kampw , wasseret-
te, speeltuin, verw. zwembad, tennisbaan, Voorseiz. t/m 30/6 ’ 365.-
Pinksteren v.a. ’ 55.-. Gratis st.plaats bij 3 jaar kontrakt. Langeweg 14,
Ernst, tel. 05780-13936/14721.

||^gÉPS Bungalow, kamperen, hotel,ffraSgrap groepsaccommodatie. Overdekt-j en openluchtzwembad, manege,

" !;^7 tennis, restaurants. 62 hectare.

'; \ \ ' '; LOCHEM 05730-53151

doopsgezind
broederschapshuis
'elspeet'

NOG GEEN VAKANTIEPLANNEN?
Overtuigt uzelf van de kwaliteiten van het Doopsgezind
Broerderschapshuis 'Elspeet'.
Een ideale plaats voor een rustige, goed verzorgde vakantie,
b.v. eind juni/begin juli, voordat de schoolvakanties beginnen.
Prospektus op aanvraag: 05779-1441 (kantooruren).
VELUWE APELDOORN Camping De Veldekster, 20 ha. Tel. 055--424711. Modern sanitair, verw. zw.bad, kleu.bad, babyroom vrfolder.

Voorthuizen, Camping De Jachthoorn.
Nog enkele plaatsen vrij in mei, juni, juli, aug.
Bel voor inlichtingen: 03429-1506.
ANWB CAMPING DE VLINDERHOEVE GORSSEL.Grens Veluwe/Achterhoek ANWB"**, verw. zwemb., tennis,
peuterzaal, enz. Ook nw. stacar.verhuur. Folder 05733 -1354.

ACHTERHOEK, in de bossen gelegen rustig bondspark. "Totenbulten" heeft vrijstaande 3- of 6-pers. luxe goed
verwarmde stenen bungalows in mei, juni en september te
huur voor / 290,- all-in. Juli-aug. f 600,- all-In.
Klein verwarmd zwembad, restaurant, fietsverhuur enz.
Info/folder: 08342-1513 - Fam. Cieremans. Rust, sfeer,
privacy en service is ons motto!
CAMPING 'DE SCHERPENHOF', TERWOLDE. Een
ideale vak. voor het hele gezin a. d. rand v. d. Veluwe mei
o.a. surfmeer, verw. zwemb. Div. attr., bowling, bistro en■ disco. Ook verh. van 6-pers. stacaravans. Zie ook de
VW- of ANWB-gids of bel voor folder: 05717 - 17 31.
CAMPING 'NATUURBAD HARFSEN' (tussen Deventer en
Zutphen). Reserveer nu een vakantieplaats voor Uw vouw-
toercaravan of tent. ’ 150,- p.w. all-in voor het hele gezin.
Spee. aanbieding: Staanplaats t/m SEPT. ’ 695,-. Vraag gratis
foldpr 05733-1359

BUNGALOW-SERVICE ST. MAARTENSZEE. T.h. bunga-
lows, stacaravans, privé-woningen aan zee. Nabij zwempara-
dijs. Tel. 02246-1596.
%%^_^^-_*yTTrn___?r_nnF_ni-_7*T*v\ m* m ..tWïT-Tr^-f"

i\\\m i_r_M_f*M:M3g
NIEUW NOORDZEE-PARK

OUDDORP AAN ZEE
TE HUUR 5 *****BUNGALOWS OP 400 M VAN ZEE

INFO + FOLD. TEL. 01878-3099

Bungalowpark Burghstede, bij strand, duinen, bos-
sen en Burgh-Haamstede Een mooie omgeving met
veel bezienswaardigheden. Gezellige 6-persoons
bungalows met cv, open haard, kleuren tv/videonet.___ _ , Maar ook: restaurant/bar, kinder-en ppt nü uw I boerderij, gratis tennissen, over-

dekt zwemmen en in de sauna .
I vanat l Bel direct (ook 's avonds en in het f

__■___»_ Per i l weekend)
i 7957 week jj .. 111[rf j|,yij j|;-^

VAKANTIELAND SCHOUWEN-DUIVELANOf"^Tl GRATIS VAKANTIEGIDS
_$r\_t STRAND Burgh-Haamstede 01115- 1513AyJ ZEE Renesse aan Zee 01116- 2120H_I_UB NATUUR Zierikzee 01110-12450
WALCHEREN VROUWENPOLDER ingeklemd tussen
Noordzee en Veersemeer, heeft bungalowpark residentie
Walcheren te huur luxe 5* bungalows.
Voor info en folder: 01189-31 33.

Alleen in de week van 15 t/m 22 mei. Boek nü voor een
ekstra vakantie in luxe 4-sterren hotel. Alle denkbare ****komfort. Restaurant, bar, (buiten)zwembad. Bovendien:

gezelligheid in Renesse, zon. strand, zee en natuur Bel
voor Inlo-folder: 01116-2500.

: Appartementenhotel ___d_r___#___otel
! BËmmfamtkapmtlm \
j Walcheren-Zeeland lDe huurprijzen per week I :
" _■ eenoase van rust zijn al» volgt: "
" * 2-6persoons appartementen 8 apr. -29apr. 1 250,- ". # verwarmd zwembad 29 apr. -20mei * f 450 - ": * tweetennisbanen 20 mej. . 3juni , 400. ;: * cale-'estaurant 3juni . , ju|| M4so'. "" * wasserette . hlB ,0 .. ': *d^tb„ het strand .I'"' ' * au9 f^O" ": *p,acr,tl9 u,U,cntopeen 2S*" 1""* '
'. kreek vanuit de appartementen 1^ au9.-9 sept. -f 450,- ": * ideaal voor eerste en tweede sseP< "20 sept t 350.-
-" vakantie |___^zwembadverwarmd_ l

'" KORTING van 20%op de totale huurprijs bij een verblijf l
'. van 3 weken (tot 1 juli en vanaf 19 augustus). _
'. Huurprijs excl. schoonmaakkosten, stroomkosten en ;
; toeristenbelasting. Vraag uitgebreidefolder.
; Te1.01187-1358ofAntwoordnr.1,4330VPMiddelburg. "
VRÏJ .N jÜLJ/AÜG.ViSO VAK.BÜng'./WÖN_!
Regio's: Vlissingen en Veerse Meer v.a. ’ 500.- p. wk. Zeeland
Vacanties, 01184-11048 (9.00-13.00 u„ za. 10.00-17.00 u.).
-j^g^j^^ 5 sterren en een beetje meer. Op zoekIE ||j|ÉÉ! naar een onvergetelijke kampeer-of

bungalowvakantie direct aan het| :■ . r^P| strand? Vraag nu onze folder aan.■ .'; : Ook caravanverhuur.

NlElJWVll_Toll7lO39l^^^^|

VW „Mooi Chaam", West-Best Brabant voor gezelligheiden
sfeer, voor rust en comfort in een bosrijke omgeving, cam-
pings, bungalows, hotels, dagrecreatie, alles vindt u in Chaam.
Inl. WV „Mooi Chaam", Postbus 6, 4860 AA Chaam, tel.
01619- 1812.

kampeercenlrum Camping DE ROOYE ASCH
■Ml ■'_■ »l .VU Havelteweg 59 - 5423 W Handel -%"_’.* Tel' CW922.852. 3

A^^ft^/m Vil N|_H sportvelden, kantine, disco enyf_ij\_*j^7-^m- _̂s_____L ' snack' Groot """"njwognwimaé/^JKSJb mmm^m^m voor groot en klein Caravans te" W?~— huur en te koop, jaar- en seizoen-' plaatsen.

Zeilen, surfen, vissen, strand, natuur, historie? U vindt het
op en bij Gezinscamping/Jachth. De Meeuw*"*,Brielle. Kin-
derrecreatie. Spee. Hem./Pinkst. arr. Nog enkele stacaravan-
plaatsen. Folder: 01810-1 27 77, Pb 28, 3230 AA Brielle.

E___j_______l_s
___________W___________^ «1H__i.lifl.fl i^fc

CAMPING DE SCHANS
4 sterren camping

de gezellige familiecamping met zwembad, strandbad, vis-
vijver, restaurant, fritures, winkel, speeltuin, sportveld, 70
sport- en spelonderdelen per week, moderne disco, alleen-

reizende jongeren toegelaten, apart jeugdterrein
3 WEKEN VAKANTIÉPLAATS v.a. / 600.00

Bel voor info en boekingen: 04703-1957
Arcen Noord-Limburg

VALKENBURG „De Heek" 24 pers app , verw. zwembad, speel-
tuin, rustig gel. Vraag folder: app. „de Heek", Hekerweg 5, tel.
04406-15177.

VAALS, in elk jaargetijdeeen oase van rust. Uitgestr. wandel- en
fietsgebied. Duitse Eifel en Belg. Ardennen binnen handbereik, 3
landenpunt en hoogste punt van Ned. grootste loofbos van Limb.
Uitst. camping, hotels, pensions, app., bung. Inl. VW Vaals, tel.
(04454) 2918 of 2513.
CAMPING HIGH CHAPPAREL, OIRSBEEK, 12km van Val-
kenburg, 4-6 pers. stacaravans t.h. Extra aanbieding:van 19-
-8 _ m 2-9 v.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 04492-2044.
CAMPING DE RUIGE HOEK. Verwarmde zwem- en
speelbaden, speeltuin, tennisbaan, bar, recreatieteam.
Ook verhuur chalets. Maasbree (bij Venlo).
04765-2360. De Ruige Hoek: deIdeale camping voor
het hele gezin.
OUD VALKENBURG 1 km v. Valkenburg café pension 'Uit-
zicht', prachtige omgeving. Ideaal uitgangsp. voor wandel-,
fiets-, autotochten. Qok voor groepen! Bel 04459-2781.
Valkenburg. Hotel, café, rest. Astoria, Geneindestraat
2, 6301 HC, biedt u diverse hotelkmrs aan.
Bel voor info 04406-12125.

Op basis van half pension, (overnachting, _____■___k
ontbijt. 3 - gangendiner)
3 dagen (2 overnachtingen) / 135,— p.p. mmmm^m^5 dagen (4 overnachtingen) ’ 270,— p.p.
8 dagen (7 overnachtingen) ’ 472,50 p.p. ,|« '■■ .___j___
Kamers met bad/douche, toilet en kl.t.v. I_i£^ „._,.___;"
Bosrijke omgeving a/d Maas |j
Wandel- en fietsroutes ffiSfe LIMBURG ÏV>o|arid

HHI»^E7^.----r--T-_--ff____M-MW__---_r___________ I I \m__moTUiAA____________(_______________^

"HUIZE HEERKUIL', ST. GEERTRUID (Z.L.), app. max.
5 pers. Douche, w.c, 2 slaapkamers, k.t.v., cv., speelveld, kin-
derbad. Hele jaar geopend. Inlichtingen: 04408 - 29 68.
Camping- en bung.park 'DeBousberg', Schaesberg,

Zuid-Limburg. Zwembad, speeltuin, tennis, recreatieteam.
Kl.folder: 045 - 31 12 13.

Ardennen. T.h. in zomervakantie op rustige camping
langs riviertje eenvoudige huisjes en caravans
(12 km van Coo). Inlichtingen 09-32.80785950.
STACARAVANS te huur in de Ardennen vanaf ’2OO- p.w. all-in. Inl.: dhr. van Dijk, tel. 04459-1598.

Gevraagd voor direct zelfstandige medewerkster
voor onze snackbar gedurende de zomermaanden. Zeer hoog loon.

Belg Ardennen Camping ..Hohenbuscrf St.-Vith. Tel. 09-32-80226037.
Vakantie In de Ardennen. T.h. vakantieapp. 4-5 pers. in
voorseizoen, prijs p. wend v.a. / 132 (3 overn). Zomervak. v.a. ’ 385p.w. Inl. Vak.centrum Country Club Benelux, Schnellenberg 36,
4720 Lacalamine, België, tel. 09-32.8765 9702.

__.- r̂^-^vVs-IZ ___ Uw 2° verblijf aan de
_5»*^J«C IIjHCÓTE D'AZUR

*_____ aan zee. aan golfterrein

_______] ___3_E -_-___... rendement gegarandeerd)

A*^ ENTEHPRISE STRATEGIES N V

F rmnLOi/l! f B-2018 ANTWERPEN

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)

BOPPARD, gezel. Holl. fam. ANWB-hotel, dir.a. d.Rijn. Alle krs.
m. do/wc/tel/ktv. H.P. v.a. DM 40.- p.p.p.d. Bel (wij spr. Ned.) of
schrijf ons even voor een folder: Hotel TEurope'*", Mainzerstr 4
D-5407 Boppard. Tel. 09-49.6742.5088.
Bernkastel/Mosel. VAKANTIEWONINGEN. 1 week: 3 perso-nen DM 300.-, 4 personen DM 450.-, 5 personen DM 550 - A(Roder, Hauptstr. 2, 5529 Daleiden. Tel. 09-49 6550 1486.

"■— ■ ■ ' " "
__k\iij*' Geniet van

de ware
Hotel Am Berghang gastvrijheid

Gezellig familiehotel in magnifiek gelegen, bosrijk Bad Bent-
heim. Luxe woon/slaapkamers op het zuiden. Sfeervolle lounge,
bar, restaurant. Café/terras, relax-center met solarium, Romeins

stoombad, whirl-pool en binnenbad (29°C). Ons aanbod mcl.
royaal ontbijt-buffet en elke avond 4-gangen-keuzemenu's:

6-daagse tussendoor-vakantie
nu voor DM 275,- p.p.

Vraag ook naar onze weckend-arrangementen
Postbus 129, D-4444 Bad Bentheim.

Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder.

EGGEGEBIRGE SAUERLAND. Vakantiewoningen 2 t/m 7
pers. in park (autovrij). Ideale omgeving voor
wandelen of uitstapjes. Nederl. beheer.
Info/doe: 05753-2098. ,<23,0' — ■ ■' —..

SCHLOSS SENDEN IS 0.K.!
v. uw vergaderingen, hotel, restaurant, café, vr. tijd,

vakantie en gourmet. Inl. tel. 09-49-2597380.
AHRDAL - EIFEL 5-pers. car. t.h. op gezell. gezins-
camp. a. snelstr. bergriviertje , de Ahr. 200km v.a. Arn-
hem. Quo Vadis, tel. 08345 - 1673.

T. -" "ALLGAU Pension b. Kempten (I.o), gunst, kamers,
vak.woon. (6 bedden) vrij, solarium, zwembad (zee)
"W min., tennisveld dichtbij. Tel. 09-49-83708101.

EIFEL, MOEZEL, HARZ en BEIERSE WOUD. Vak.app. Vraag
folder: Postbus 156 - 2980 AD Ridderkerk - (01804) 2 45 89.

AJd^ i ,JfoteTrfrossfeir ,
I?____»*>.^:X£.«.*..'''" I
1 **xsüu __

Per luxe bus 10 dgn. naar strandhotel in Calella in mei,
volp. v.a. ’ 265,-, 17 dgn. / 399,-. Vernieuwd 3*" hotel
Lloret, haltp., in mei v.a. ’259,-, juni ’279,-, juli/aug.

’ 459,-. en vele aanb. meer. Royal Class ’ 35.- toeslag.
Folder: bel Solmar Tours, 040-460560. -EURORAPIDE REIZEN

2 X PER WEEK NAAR SPANJE
Nog geen zomervakantie geboekt? Vraag onze zomerfolder.Appartement, mcl. busreis al v.a. / 379.- p.p. Royal Class toeslag / 50 -INLICHTINGEN: 030 - 628004

Iberbus
Nu 7 dagen per week royal class-bus naar Spanje.
Royal class-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrij-
dag. Info: (020) 241010, (010) 4130978.

Ga eens naar GARGAZON bij Meran (Zuid-Tirol in Noord.Italië) voor een echte voorjaars-, zomer- of najaarsvak. Uitst. v.
wandel-, fiets- en autotochten. Voordelige hotels, pensions, ka-
mers/ontbijt, vakantiewoningen. Gratis prosp. 070-675815.

12000 VAKANTIEWONINGEN TE HUUR IN DENEMARKEN -TEL. 05975 - 14 16. Dansk Feriehus Bookingburo Holland -Hoofdweg 99 - 9681 AC Midwolda.

MA6VAR TRAVEL: app huizen, hotels camping Vlieg- en busreizen va / 235.- Int"
Cirkel Reizen, Hooldslr 4a, 5109 AC 's-Gravenmoer lel (01623) 22194, lid S G R

(j/fa Hongarije Tours
~

ZOMERGIDSEN 89
campings, vakantiewoningen, hotels, auto- bus- en vliegreizen

Boekingen: bij uw ANVR-reisbureau ot bij GêGé 085-435Q5Q-

DISCOVERY sportieve zeilvakanties op moderne 12
meter jachten in Turkije, Griekenland, Joegoslavië, Cor-
sica, Bretagne. Geen ervaring vereist. Info in België: 09-
-323.651.40.62.

het idee voor uw vakantie

'S r-3 Joegoslavië, Malta, Cyprus, Italië. Villas.( / bungalows, appartementen, hotels, auto-, bus-,
VI vliegreizen. Gratis bus ook in herfstvakantie\ naar Joegoslavië in hotel/appartement. Pro-.

gramma via uw reisbureau of bel 030-333744.
Voorstraat 94, 3512 AV Utrecht. rftfïs

MILLE IDEE VACANZE... een zonnig idee. __&£

AUTOP KAMPEERAUTOVERHUUR 89
ü ""' t-*. ~~~~* Bouwj. '89, benzine diesel. 2 tol 6 pers.
Bjj E-fHC uitv.. allecomfort.
_M______Mad' - j Be' °' %c,h"^ voor 'ane' °' 'oll,er-Ss^p__S__|^ Sittard, 04490-22424,Geerweg 2A

Montfort, 04744-2345. Zandstraal 58.
VOOR AVONTUUR EN VRIJHEID AUTOP KAMPEERAUTO'S
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STICHTING BEJAARDENOORDEN
lusters Onder de Bogen"

St.-Servaosklooster 14, 6211 TE Maastricht
Tel: 043-219241

Voor het kloosterbejaardenoord „St.-Jozefklooster" in Rijckholt, gemeente Eijsden, worden
gevraagd:

gediplomeerde ZIEKENVERZORGSTERS en
VERPLEEGKUNDIGEN B

Wij vragen de bereidheid te werken volgens een wisselend dienstrooster, waartoe ook
weekenddiensten éénmaal per 14 dagen behoren.

Het kloosterbejaardenoord biedt woon- en leefruimte aan 100 vrouwelijke religieuzen, waarvan
22 bewoonsters een verpleegindicatie bezitten.

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de C.A.O. Bejaardentehuizen.
«

Belangstellenden worden uitgenodigd schriftelijk'te solliciteren bij de heer A.A.M. Leerssen,
Hoofd Interne Dienst, (zie bovenstaand adres).

De sollicitatietermiinsluit op 20 mei 1989.
184518

EISMANN DIEPVRIES THUISDIENST
zoekt voor Limburg

VERKOPERS m/v
Wi| zi|n een sterk uitbreidende internationale onderneming
die zich heeft gespecialiseerd in de verkoop van een volledig
assortiment diepvriesprodukten

Kandidaten die:

" zelfstandig willen werken

" een zekere toekomst willen opbouwen

"doorzettingsvermogen hebben

" verantwoordelijk en betrouwbaar zijn

"graag met mensen (willen) omgaan

" in het bezit zijn van rijbewijs B.C.E. of B

" bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Sittard
Voor telefonische inlichtingen: Am_
04499-4800 tussen 09.00 en 12.00 uur. _mwM
Uw schriftelijke reactie met "recente pasfoto kunt u zenden aan: dSfTlflflflEismann BV. Handelsweg la, w

__
w

6114 BR Susteren

Het St.-Joseph Rustoord is een tehuis voor
verzorging en verpleging met een capaciteit van y
108 bewoners.

Het Sint Joseph Rustoord is een tehuis voor
verzorging en verpleging met een capaciteit van
108 bewoners.

Door het aanvaarden van een functie elders,
door een van onze medewerksters, ontstaat er op
korte termijn een vakature voor een

MEDEWERKER
ADMINISTRATIE M/V
op full-time basis.

Wij vragen:

- middelbare beroepsopleiding of HAVO
aangevuld met MEAO associatie boekhouden
of gelijkwaardigeopleiding.- typediploma en gevoel voor lay-out.

- goede contactuele vaardigheden.- een grote mate van accuratesse en ,
zelfstandigheid.- enige kennis van automatisering is een pré.

Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de
C.A.O. Bejaardenoorden.

Informatie over de funktie kunt U inwinnen bij de
heer J.A.C. Smeets, Hoofd Administratie.

Uw sollicitatie binnen 10 dagen te richten aan de
directie.

184517

v I
4st. joseph rustoord

Gasthuisstraat 6
G-111 XE Heerlen
teieloon 045-740074

wilhelminastraat 39
Z 6131 KM sittard
Z tel.: 04490-95656 „ „. . .
" De Stichting Centraal Ziekenfonds is
" werkzaam als uitvoeringsorgaan van
"J de Ziekenfondswet en de Algemene
7J Wet Bijzondere Ziektekosten. Zij

heeft thans een personeelsbestand
fc van 240 personen.n_

.^ Naast de uitvoering van wettelijke
\ W regelingen op vorengenoemd terrein,
3 f stelt zij zich ten doel in dit kader

tevens een wezenlijke bijdrage te
leveren aan de beleidsvoering,
kwaliteitsbewaking en
kostenbeheersing in de
gezondheidszorg.

Ten behoeve van de afdelingen verstrekkingen en AWBZ,
zoeken wij enkele

— medewerkers (m/v) op
HEAO-niveau

Functie-inhoud:
de te benoemen functionarissen zullen na een ruime
inwerkperiode en gebleken geschiktheid, belast worden met het
zelfstandig uitvoeren van diverse werkzaamheden en het
analyseren van de procedures binnen de diverse werkgroepen.

Functie-eisen:
van de kandidaten voor deze functie wordt verwacht dat zij- een opleiding hebben op HEAO-niveau;- zelfstandig kunnen werken;- eigen initiatief kunnen ontplooien;
- een analytisch denkvermogen hebben;- over goede contactuele eigenschappen beschikken.

Verder kan nog worden gemeld dat ervaring met
geautomatiseerde gegevensverwerking tot aanbeveling strekt.

Informatie:
nadere informatie over de functies kan telefonisch worden
ingewonnen bij de heer Nelissen, chef afd. verstrekkingen (tel.
04490-95650).

Sollicitatie:
belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatiebrief voor
17 mei 1989 te richten aan de heer H.M.M. Wachelder,
personeelsfunctionaris van het Centraal Ziekenfonds,
Wilhelminastraat 39, 6131 KM Sittard.

JÊ^ HERHAALDE OPROEP

He/ bejaardenverzorgingstehuis ..Molenhof", gelegen in
de binnenstad van Maastricht, biedt huisvesting en zorg
aan 211 oude Maastrichtenaren.

Ten behoeve van het genoemde tehuis bestaat
MOLENHOF plaatsingsmogelijkheid voor een

HOOFD MATERIEEL BEHEER m/v
Functie informatie:- het toezien op en zorgdragen voor een optimaal functionerende afdeling

materieel beheer (±l5 medewerk(st)ers);- het leidinggeven aan en coördineren van de werkzaamheden binnen de
afdeling beheer, bestaande uit de onderdelen voeding, technisch onderhoud,
schoonmaak/corvee, linnenvoorziening en magazijnen;- het leveren van een bijdrage aan de voorbereiding en uitvoering van
beleidsbeslissingen aangaande het tehuis;- het zorgdragen voor een gestroomlijnde communicatie en overleg binnen de
dienst;

- het zorgdragen voor een afstemming van de huishoudelijke en materiele
dienstverlening op andere diensten binnen het tehuis.

Functie eisen:- in het bezit zijn van diploma Toegepaste Huishoudwetenschappen of een
gelijkwaardige opleiding;- enige jaren leidinggevende ervaring alsmede kennis van automatisering
strekt tot aanbeveling;

- het hebben van overwicht is nodig om qua taak en doelstelling verschillende
dienstonderdelen te laten functioneren;

- goede contactuele en representatieve eigenschappen, alsmede goede
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Arbeidsvoorwaarden:
- Het salaris bedraagt afhankelijk van ervaring en leeftijd BBRA salarisklasse

6 of 7 (min. ’2353,-). Afhankelijk van de functie-invulling en
functie-ontwikkeling bestaat een doorgroeimogelijkheid naar BBRA-klasse 8
(max. ’4144,-)- de IZA ziektekostenregeling en de Algemene Burgerlijke Pensioenwet zijn
van toepassing;- een rechtspositie analoog aan die van de gemeente Maastricht isvan
toepassing.

Algemeen:- een taakomschrijving kan worden opgevraagd bij de afdeling
Personeelszaken (tel. 043-210541 toestel 534);

- een psychologisch onderzoek zal deel uitmaken van de selectieprocedure;- leeftijd: bij voorkeur ± 30 jaar en ouder.

Nadere informatie kunt u inwinnen bij mevr. Claes (directrice
bejaardenverzorgingstehuis Molenhof) telefoon 043-253322.

Bejaardenverzorgingstehuis „Molenhof" ressorteert onder de Stichting Burgerlijk
Armbestuur die tevens de verpleegklinieken „Klevarie" en „De Zeven Bronnen"
beheert alsmede het bejaardenverzorgingstehuis „Lenculenhof".

Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen richten aan het Hoofd
Personeelszaken Polvertorenstraat 6, 6211 LX Maastricht.

184524

Kom kijken en profiteren, want goedkoper dan bij de eigene/technische diens
Wasmachine Centrale slaagt u nergens! -r^u

iTservice—,
__________________ wKAIIw bij al onze leveringen:

' t ____ ___________________i - __7*(3D^i[_\ Cc ■.". bezorgen - plaatsen - aansluiten -__ ik» HHI BQ / y 1 ~~] j /' +■■ o I opruimen van oude machine en verpakking'

WASAÜTOMAAT WASAÜTOMAAT J^bimaTlE __!____T^ NÈ======^fe DUBBELDEÜRS *""" AkïSJrtM
600 TOEREN 1000 TOEREN "."7 CENTRIFUGE JSJSS" T KOELKAST KOELKAST GASFORNUIS STOFZUIGER Tel. 045-741008
Geheel wit, Geheel wh, 2800 toeren centrifuge. 3 _ kg. 2800toeren, AUTOMAAT Taielmodel, Inhoud 775 ltr., Geheel wit, 1000watt. OOK OP MAANDAGMIDDAG GEOPEND
regelbare temperatuur. UNIEKE AANBIEDING EENMALIG VOOR trommel roestvrijstaal. Inhoud 5 kg. 120 ltr. vriesvak-""- compleetmet grill. Compact model. Ook vestigingen in: Berlicum,
mmmkMmm^Mmm. _w _m__ __________

_______k. __________ __.'■' VHertogenbosch, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, I

OWO*** O jFIJ*" Or9omm l4o_rH jVO." _Z4o__ H flflfl " _3VO.M |i»0-" "
AFBEELDINGEN KUNNEN AFWIJKEN

J mw mW_f mw Mr mw_f m mW aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt J_r._vw..:^-_.&_.^^

Limburgs Dagblad

j_i______9***?ï____lJ.*J*^/yyj..mmmmmL\**.'______.»'. """'..i. .'._____.'....»___ _^«____-_.

HANDELSONDERNEMING B.V.

Onze voortdurende verkoopaktiviteiten vinden
uiteraard hun weerslag in de werkzaamheden.

Op korte termijn hebben wij plaats voor:

* TECHN. COMM.
MEDEWERKER (M/V)
Hij/zij krijgt tot taak het persoonlijk, telefonisch en
schriftelijk kontakt te onderhouden met onze relaties.

Vereisten:
leeftijd 25-35 jaar
techn. opleiding op middelbaar nivo
commerciële ervaring
zelfstandig kunnen werken

Goede arbeidsvoorwaarden met o.a. t.z.t. opname in
pensioenfonds.

Schriftelijke sollicitaties zien wij gaarnetegemoet
vóór 17 mei e.k.

B.V. Handelsonderneming
Akerstraat Noord 288-290,
6431 HW Hoensbroek
Tel. 045-211692 18453

_
Van der Valk opent in juli het nieuw gebouwde

MOTEL STEIN - URMOND
een luxe ingericht hotel met 170 kamers, reataurant,
bar, een 6 tal zalen, zembad en sportcentrum.

Motel Stem - Urmond dat tot de grotere vestigingen
van de Van der Valkgroep gaat behoren zal in fasen
geopend worden.

Voor het Hotel - Restaurant vragen wij enthousiaste
medewerkers die samen met ons zichwillen inzetten
bij de opbouw van dit nieuwe bedrijf.

* kelners / serveersters
- vaste betrekking
- min. 18 jaar- ervaring gewenst of opleiding

via ons bedrijf

* koks
- vaste betrekking- afgeronde SKB-opleiding of

soortgelijk gewenst- ervaring gewenst

* leerling koks
- min. 18 jaar- ervaring gewenst- worden in bedrijf opgeleid

* receptionistes

- leeftijd 18 - 25 jaar- bij voorkeur ervaring in de hotellerie- kennis van de moderne talen- goede contactuele eigenschappen

Indien u belangstelling hebt verzoeken wij u uw
schriftelijke sollicitatie met een pasfoto te sturen naar

Direktie Motel Eindhoven, de heer C. Polman
Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven. .e«__
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Productie van luchtkanalen
en luchttechniscne komponentefl.

l^X brema air products bv I'
brema air is een vooraanstaand bedrijf in het
produceren en bedrijfsklaar monteren van
luchttechnische installaties in de utiliteitsbouw en
industrie, alsmede het fabriceren van
luchttechnische componenten.

Onze expeditieafdeling draagt, in goed overleg met de betrokken afdelingen,
zorg voor de verzending van de produktie- en magazijngoederen.

Het transport gebeurt door eigen vrachtwagencombinaties, waar nodig
aangevuld met externe diensten.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in verschoven werktijden, 10.00 -
19.00 uur.

T.b.v. deze afdeling vragen wij:

EEN MAGAZIJNCHEF/EXPEDITIELEIDER
Tot de taken behoren: het organiseren van de expeditie alsmede het
uitvoeren van de administratie hiervan, voorraadregistratie en controle op
magazijnuitgifte, indeling transporten en het laden van de vrachtwagens.

Van de expeditiechef verwachten wij een grote inzet, logistiek inzicht,
doortastend optreden en de bereidheid ook zelf de handen uit de mouwen
te steken.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directie, postbus 3029, 6202 NA
Maastricht. 1842sg

. _______
DE MAASTRICHTSE TOELEVERINGSBEDRIJVEN

zoeken voor de
grafische sector
van het administratief werkverband een

werkmeester/coördinator
drukkerij m/v
Het grafisch-bedrijfsonderdeel voert met een modern
equipment een verscheidenheid aan grafische
werkzaamheden uit, zoals fotozetten, lay-out,
offsetdruk, afwerking en ambachtelijk boekbinden.
De werkmeester/coördinator drukkerij' functioneert
rechtstreeks onder de bedrijsleider.

Hij is verantwoordelijk voor:
- het leiding geven aan en het begeleiden van de

drukkers zowel als het volgen van en het op
elkaar afstemmen van de werkzaamheden van
het produktiebureau, de lay-outafdeling, de
drukkerij en de afwerking;

- het bevorderen van de produktiviteit en efficiency
van de afdeling; .

- het stimuleren en bewaken van de
kwaliteitsbeheersing en levertijd;

- het vaktechnisch ondersteunen en trainen van de
medewerkers;

- het initiëren van nieuwe technieken.
Wij zoeken sollicitanten met:
- een grafische opleiding op MTS-niveau;
- leidinggevendekwaliteiten;
- goede contactuele eigenschappen;- stressbestendigheid;
- ervaring in een soortgelijke functie.
Wij bieden:
- afhankelijk van leeftijd, ervaring en bekwaamheid,

een salaris tussen ’ 3072,- en ’ 4144,- bruto per
maand (BBRA schaal 8);

De stichting de ~ opname in het Alg. Burgerlijk Pensioenfonds;
Maastrichtse - goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Toeleverings-
bedrijven is belast Een medische keuring en een psychologisch
met de uitvoering onderzoek maken deel uit van de selectieprocedure,

van de wet sociale terwijl een gesprek met medewerkers c.g collegae
werkvoorziening in tot de mogelijkheden behoort.

de gemeenten
Maastricht Inlichtingen omtrent deze functie kunnen worden

Margraten, Meerssen ingewonnen bij de heer J. Weyenberg, hoofd sociale
en Eijsden. Zij zaken, of de heer A. Paulissen, bedrijfsleider,

beheert daartoe een telefoon 043-636300.
industrieel, een

cultuur- Schriftelijke sollicitaties dienen binnen 14 dagen na
civieltechnisch en heden gericht te worden aan de directeur van de
een administratief stichting Maastrichtse Toeleveringsbedrijven, postbus

werkverband. 393, 6200 AJ Maastricht. .wz*— ..-
__
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CRUISES v.a.

mttm'mmwim^'w* "-*': ;:::;:

De prijs is het bewijs
dat schitterende cruises niet duur zijn

JÊ " GRIEKENLAND - JOEGOSLAVIË - TURKIJE

8 dagen vanaf
495.-

CYPRUS - ISRAËL - EGYPTE

-9 dagen vanaf

’ 795.-
-*jde brochure d.m.v. de bon ongefrankeerd op te

naar antw.nr. 3109, 3760 WD Soesterberg
'rtievr.;
.:

OF BEL 03463-53778/52406

QLYDAY CRUISES
Curopeon Travel Network card krijgt u 10 tot 25% korting op prijzen van hotels,

) . transfers in vele londen buitenEuropa. Ook kunt u gebruik moken van de
Qn lokale agenttn wereldwijd. Een ideale kaart voor de reiziger diezelf de wereld
d*kken. Voor 40 gulden per jaar ontvangtu deze eerste Europese travel card.
"ei dag en nacht de computer 020-382207 voor verdere informaties,

h^oedkopevl.egtar.even: 020-234914.Sky Channel Teletext pag. 167 >

Schmitz reizen
**gen Oostenrijk, Bichlbach

13t/m 20 mei en , nÜ^2t/ml9aug.'B9V.P. ’ 800,—
"agen Spanje, Malgrat de Mar . ___

?^l9t/m2Bmei'B9H.P. ’ 695,—
*agen Zwitserland, Davos , _ ___

!!_9t/mlBiuiü'B9V.P. ’ 1.075,-
-° *agen Oostenrijk, Wienerwald
J 24 juni t/m 3 julien - __
_ÜBt_n 17sept. '89H.P. ’ OiO,—

K^9en Duitsland, Oberandorf - »*»*_

,j3.m3ojuü'B9H.P. ’ 760,—
«agen Oostenrijk, Ried - OOA_!^t/m24sept.'B9H.P. J OOÜ,—

~ *agen Schwarzwald, Lossburg , -.-
.?jU/m2Bokt.'B9V.P. J iOO,—

»*»9en Parijs (met Ned. gids) , „__
.jSt/m27aug.'B9L.O. J Cl O,—

Parijs (met Ned. gids) , _
.jaterdag 1 juli '89 J 50,—

Inbegrepen: excursies en verzekeringen, luxe
touringcar met toilet, koelkast, koffiebar

Inlichtingen en boekingen: Handelsweg3
6114 BR SUSTEREN. Tel. 04499 1541

JpERVERHUUR
? 4-, 5. en 6-pers. kampeerauto's. Reserv.
«Voor komend seizoen. Bel voor kleurenfol-:°7o - 83 45 93; voor reserv.: 010 - 4 65 64 00.
Ü^ES CAMPERS, Walenburghof 17, Rotterdam.

aTipeerauto's, caravans an *i
kampeerartlkelen, 4 lm,

r ____■■_>___________ ____!___■__________■'

* " RONGEN G«werbe7«biet.
Telefoon 0949/2405/92902 Kaninsberg

t^Very sportieve zeilvakanties op moderne 12 me-teen in Turkije, Griekenland, Corsica, Bretagne.rörvaring vereist. Info in België: 09-323.651.40.62.

|*NT a tent france individuelle_} inger. bung.tenten Vakantiewoningen aan alle
C^Ping in Ardennen/ Fr^se kusten.Compleetinge-
Jfibürq nch,e luxe bungalowtenten en_ ' comfortabele stacaravans ooifSt%mi!^9iUm- * mooiBte campings van
L W'lU ''" Frankrijk.
fflllHivpnnppß Tel- 02° -26 4711.

de bétere * ■■■■■■'^9dvakanties Zoekt u """ rel»a«r'°ot?P>t buitenland. ÏÏSSSSpÏS
\\lf- Brochure? Reisgenotenkrant kost ’ 7.-."'" 080-773999. Postbus 15 - Eindhoven.

Drenthe

11 t/m 14 juli
éfTh FIEJS MEE

40/60/80/100 km
vanuit Assen

40/60km vanuit Emmen
30/40/60km

vanuit Hoogeveen
40/60km vanuit Meppel

Inschrijven ’ 17,50p.p.
Na 1 juni’ 20,00 p.p.
Drentse Rijwielvierdaagse
P.b. 10010,9400 CA
ASSEN. Telefoon; - _ "05920-53838. " _*JJ(ÉS,

Gelderland

lnf_l-f--__i
_______#_____ i*""" ïHI_P-_fi |_L_!__l__j____jl

Limburg

U vindt de imposante
Radio sterrenwacht
op korte afstand van

Diana Heide
De familiecamping bij uitstek.

Temidden van duizenden
ha. staatsbossen

Met aantrekkelijke plaatsen
voor tent of caravan.

Er is o.a. een supermarkt,
wasserette, midgetgolfbaan,
sportveld, div. speeltuintjes,

restaurant, roei-/visvijver
en vanaf mei

gratie verwarmdzwembad.
Vraag de folder, of neem

vooraf een kijkje.

Eifel/Moezel, Vak.wonin-
gen, pensions, bung.'s, ho-
tels en boerderijvak. voor 2
tot 15 pers. v.a. DM 30. Tel.
(05920) 12475.

KENNISMAKING
MET BAD TÖLZ:

2-pers.. vr. t/m zo., 2» tip. mcl.
uitgebr. ontbijtbuff.. DM 212,-,
nieuw huis (160 bedden). Reser-
vering: tel. 09-49-80.1-70061
(65), Tdlzer Hol, Rieschstr. 21,
0-8170 Bad Tolz. [

Fam.vakantie in het Weaterwald
ca. 30 km van Rijn en Moezel in
natuurpark Rhein-Westerwald.
Ontspanning en afwisseling in
fam.hotel, goedekeuken, comf. ka-
mers, eigen zwemb, viswater, vele
recr. mog. id. omg. HOTEL ZUM
WIEDBACHTAL, D-5419 Döttes-
feld, tel. 09-49.2685.1060.

Zeilen In deGriekse zon.
1 of 2 wk. zeilen v.a. 1550.--.Comb. met 1 of 2 wk. ho-

tel mogelijk. Daphne Sai-
ling Greece, tel. 02159-
-37740.

j ONAFHANKELIJK REISADVISEUR |' LID ANVR EN GARANTIEFONDS 1
I UITGEBREIDE t

REISVIDEOTHEEK

/ Ê^^^^
,??»"■ 'nat °'O»P.p. ■'s«9»w»__. ’ 595,00, „„ Il

/ —-—___

i REISBURO'I^^ IPAUL ___3_S__!
CROMBAG ~ I

[ HEERLEN ORANJE NASSAUSTRAAT 45 045 740000 i
KERKRADE HOOFDSTRAAT 27 045 46363Ó f

1 GELEEN RIJKSWEG ZUID ID 04490 - 53355 iSITTARD TEMPELPLEIN 7A 04490 - 26080 I
AKEN BLONDELSTRASSE 10 0241-24646 'VAN DE BURGT!HEERLEN PASSAGE 5 045 - 718400 I

Vakantie en Rekreatie

Overijssel
Te huur 4 a 6-pers.

zomerhuisjes en stacaravans
in bosrijke omgeving van de Overijselse Vecht, mooi

viswater, vrij ponyrijden en zwemmen. Tel. 05246-1229,
Gramsbergen.

Zuid Holland
Crhm/pninnpnOCneveninyen

te h. ruim goed gemeub. 3
kamerapp. (bij Kurhaus en
strandjv.a ’ 400,- p. w. Tel.
070-654974/ 05750-11574.

Bij Particulier- 3 min van
stra nd en Kurhaus. Grote
familiekamer ml. M.W.
Vermey, Middelburgsestr.
51 2587 CT Scheveningen.
070-545866

Limburg
VAKANTIE-appartementen
op Limburgs Boerderij met
alle comfort. In de mooie
landelijke omgeving v. Val-
-kenburg. Info 04459-1816.

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
719966.

Zeilen/Surfen
Te koop SCHETLAND-
KREUZER, 5.30 L, met bui-
tenmotor, zonder trailer. Tel
04498-56198. i
Te koop MOTORJACHT 85
PK, diesel, 11x3. Inr. cam-
per of klein, boot mog. Tel.
-04490-71925.

Te k. SURFPLANK voor be-
ginners. Merk Windsurfer
(compl.) Inl. 045-720114.

_.Als u ons voor 12 uur s mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
719966

Caravans/tenten/boten

Fritz Berger Recreatie
het adres voor:

* 4001 artikelen voor camping, caravan en campeerauto.
* CampiStar voortenten voor caravah en campeerauto.

* FRANKIA caravans en campeerauto's.
Geopend: di. t/m vr. 09.30 tot 17.30, zat. 09.30 tot 16.00

Rijksweg 21, Kessel, tel. 04762-1465.
Zaterdag: Konniginnendag de gehele dag gesloten.

Te koop aangeboden
luxe motorcaravan

van eerste eigenaar met originele Tabbert-opbouw, peu-
geot J5-1987 slechts 20.000 km, verwarming, aircondition,
stroomaggregaat, douche, toilet, oven en magnetronoven,
koelkast, radio, luifel, draaistoelen, bagagerek, fietsrek etc.
Vaste prijs ’ 60.000,- excl. BTW. Te bevr. 04490-38444.

Te huur te
Harderwijk

ruime 6-pers. bungalow (7x7) met grote tuin, gelegen in
rustig park nabij Ermelose bossen, compleet ingericht.

Tel. 02523-75194 / 76521.

Adria
Caravan
Verhuur

bij de landelijke organisatie
met 33 officiële Adria

dealers.

Prijzen vanaf

’ 295,- p. week
Aan het eind van het
seizoen worden de

huurcaravans verkocht.
Huurders hebben eerste
keus en spee. kondities.

Informatie en prijzen krijgt u
bij de regionale Adria dealer.

U vindt hem in de Gouden
Gids of bij Adria Caravan

Promotie Nederland:
078-180100.

Stacaravans
nieuwe en gebruikte

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079

Chateau
en Home

caravans. Ook steeds inrui-
lers in voorraad.

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079

Dethleffs
Caravans

Tillemans Recreatie
Haefland 19,
Brunssum.

Steeds ruime keuze
Inruil caravans va ’ 2.000,-

CARAVANS 1989. Vouw-
wagens: Alpenkreuzer.
Nieuwe kleurencombinaties
in grijs en bruin. Nog enkele
modellen met voorjaarskor-
ting tot ’455,-. Caravans
Bürstner, Hobby, Knaus
Nog enkele overjarige mo-
dellen met extra korting.
Voortenten: Brans, Gerjak
Isabella, Trio, Walker. Te-
vens onderhoud, reparatie
en remmentest. Caravan-
Import Feyts, Hoofdstraai
84, Amstenrade. Tel
04492-1860.
Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
Inkoop, verkoop, verhuur en
onderhoud van caravans;
Bartels Caravanning, Off.
Dealer van Caravelair, Spri-
te en Eccles caravans. Ook
pim. 50 gebruikte toercara-
vans in alle prijsklassen.
BARTELS Caravanning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.
Donderdag koopavond.
De Olde CARAVAN BV: Uw
dealer voor Wilk-Beyerland
en Award tour-caravans,
Walker vouwwagens, een
uitgebreide onderdelen- en
accessoiresshop. Dealer
van Lafuma campingmeu-
bel. Langs de Hey 7, Ind.
Park nrd. Sittard. Tel.
04490-13634. Donderdag
koopavond.

Te k. BUERSTNER 395 T.N
de Luxe bwj. '85 m. luxe
wasr. comb. rollo's. chem.
toil. spec.wand. ring vw.
omv. Wint. voort, en nw. luit.
Gasfl. etc. pr. ’10.650,-.
Tel. 045-461669.
Te k. 2-pers. BUNGALOW-
TENT, vr.pr. ’300,-. 045-
-325859.
KIP grande luxe, 5 pers., in-
ruil klein, caravan mog.
Mauritspark 4, Geleen. Tel.
04490-54302.
Div. CARAVANS te koop
vanaf ’ 1.000,-. Mauritspark
4, Geleen. Tel. 04490-
-54302.
Te koop CARAVAN Vendt
Karaat 3.80 mtr., bwj. '73,
kopkeuken, ijskastje, ring-
verw., ’4.500,-. Te bevr.
tel. 04450-3713.
CARAVAN Bürstner '75, 4-5
pers. in keurige st., nw. ka-
chel en ijsk., met voort, en
ace. 045-351205.
Te k. VOUWWAGEN merk
"Messager" 2-4 pers., onder
't bed walkertentje 2 pers.
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-313681.
ECHTER Caravan Centrale.
Uw dealer voor Munsterland
caravans en Conway vouw-
wagens. Kwaliteit en exclu-
siviteit die betaalbaar is.
Kom vrijblijvend eens kijken.
Rijksweg Zuid 4, Echt. Tel.
04754-86097.
Camping Cars Ridderbeks
heeft de toonaangevende
vouwwagens van TOP-
KWALITEIT in huis: Scout,
Trigano en Europa-Camper,
snel opzetbaar, 4 jaar ga-
rantie mogelijk en in diverse
kleuren leverbaar. Cara-
vans: Grauau, Predom va.

’ 5995,- tevens reparatie,
verhuur en onderhoud. Lid
Bovag. Kom eens kijken in
Koningsbosch, Prinsenbaan
135. Tel. 04743-2213.
Systermans KAMPEERAU-
TOVERHUUR VW Joker teh. va. ’725,- p.wk all-in,
045-212146/04492-3311.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’l5O,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
CARAVANSTALLING elec-
tronisch beveiligd. Stations-
straat 44, Gronsveld, tel.
04408-1251.
Te k. pim. 8 lichtg. TOER-
CARAVANS o.a. Knaus, 2X
Kip, Tabbert, 1.V.A., Mun-
sterland vanaf ’ 1.250,- tot
’8.750,-. Ook inkoop. Tel.
045-323178.
Te k. 3 a 4 pers. CARAVAN
Chateau elite m. '80, mcl.
voortent. 045-310201.
Te k. 4-pers. CARAVAN
merk Tabbert met voortent.
Tel. 04499-4363.
Denia Costa Bianca te huur
VAKANTIEWONINGEN met
of zonder zwembad aan
strand van part. v.a. ’ 300,-.
p. wk. 045-720404.
Te huur ruime 6-pers.
Mercedes CAMPER. Tel
04409-3286.
Te k. 4-pers. CARAVAN
Munsterland Siësta 420 T
bwj. '88. Tel. 045-452179,
Te k. KAJUITBOOT lengte
7.50mmet 38 PK binnen-
boordmoter, 045.-443374.
Te k. STACARAVAN teGeulle 043-633137.

- RUBBERBOOT met houten
bodem 4.5 PK Johnson mo-. tor, I 3.60 X 1.50 M 4 a 6- pers., bwj. '84 ’ 1.450,-.
045-464406.

" Te koop CAMPER 5-pers.,
zeer fraaie orig. Midas op-
bouw, 45.000 km, verwarm,
electr., schoon- en vuilwater
tank, douche, toilet, oven,
ijskast, luifel, bagagekoffer,- fietsenrek etc. Prijs

" ’ 32.500,- Tel. 043-647556._ Te koop Volkswagen CAM-
PER, diesel, bwj.'B3. Ger-

i bergaweg 5, Herten.
Te k. Trigano VOUWWA-
GEN, 4-pers., '78, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 1.500,-. Tel. 045-
-258934.

" Te k. Mercedes CAMPER
207 diesel, bwj. '80, org. km.

-* st. 78.000, 4-5 pers., zeer- luxe, veel extra's, o.a. zon-- nepaneel, alarminst., KTV,
t APK apr. '90, vr.pr.- ’ 35.000,- Tel. 045-425390.- Te koop WEEKENDHUISJE
" op 1000 m2eigen bosgrond

in Zutendaal, pr.t.e.a.b., ml.-I 045-416000.

' Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op- weg naar snel succes. Bel-■ 045-719966.

Te k. 4-pers. CHATEAU,
zeer luxe, ’6.950,-. Tel.
045-423750.
KAJUITBOOT 5,5 m, 4 kooi-
en, Midzwaard, meervoudig
Regattawinnaar, m. trailer
’13.500,-. 04454-2577.
VOUWCARAVAN type La
Bohème, 4-8 pers., ’ 600,-.
Tev. bagagewagentje L
1.20, br. 0.80, H 0.60, pr.

’ 250,-. Tel. 045-325859.
Te k. VOUWWAGEN merk
Erka, mcl. keukenbl., luifel,
pr.n.o.t.k. Tel. 04405-2126.
Te k. zeer mooie VIP
SPEEDBOOT, 140 PK, m.
ace, trailer en ligpl. Pr.

’ 19.500,-Tel. 045-457415.
FIAT mini busje type Samba
bwj. '81, te gebr. als 2 pers.
camper, pr. ’1.500,-. Tel.
045-325859.
Te k. kantoenen VOOR-
TENT oml. 7.40 m.'’ 150,-.
Tel. 045-255285.
Te huur op WALCHEREN
woning en stacaravans voor
15 juli en na 2 sept. in hoog-
seizoen nog plaats voor
toercaravans en tenten. C.
Marinissen, Krabbeneiland
1, Biggekerke. Tel. 01185-
-1.460., ~ _ ,

OF GA LANGS BIJ DE RABOBANK, ANWB. HOLLAND INTERNA I
REISBURO OF VW-I KANTOOR

Duitsland
Boerderij/zwembad Todtnau
Schwartzwald, logies/ontb.
va. DM 16,- Tel. 045-
-323496 of 09-497671279.

Frankrijk

Speciale prijs
(1/7-15/7) ook daarna nog
vrij. Goede vakantiewon.
Sèjour en France. Tel.

08854-1363/085-257366.

Azië

50 plus rondreis
Thailand- Indonesië
vertrek op 12-10-'B9",

28 dagen ’ 5.695,- mcl. alle
maaltijden.

I.T.C. Nieuwstr. 10,
Hoensbroek.

Tel. 045-211527.
Rondreis INDONESIË: 22
dagen. Vertek 6-7-'B9. all-in

’ 4.495,-. Indonesian Tra-
velclub, Nieuwstr. 10
Hoensbroek. 045-211527.

Oostenrijk

Fulpmes Tirol
Stubaital: Appartementen centrale ligging, div. prijsklassen

Startpunt voor bergwandelen, klimmen, tennis, zomerski .
' en hanggliding. Inl. 045-714812.
Voor uw zomervakantie zeer
??I?J?l}^lf,^^^,ei,9eVAKAiNTIEWONINGEN in
Vorarlberg en Tirol. Voor
2-8 personen in boerderij of
chalet. Tel. 05910-22293.

vakantie in TIROL. Mooi
Hotel, gunst, prijzen. Inl. en
prospecten, tel. 04492-1762-—Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Spanje/Portugal
SPANJE jongeren camping-
reizen, surf-fietsbus. Inl:
Break-away,tel 033-618811

■——

SPANJE Rosas aan zee,
annuleringen v.a. 1-7 van
Villa's/app. Inl. 033-618600.

Te h. vakantiebungalow en
°f appartement aande,
COSTA BRAVA, nog enkele
weken vrij in hoogseizoen"
(voor- en naseizoen) pr. in
hoogseizoen p.wk. ’650,-.
Te bevr. Dhr. Prevoo,
04451-2403.

Diversen

leer nu zwemmen in 2 of 5 dagen!
Zwemschooi Pierre Zenden, Maastricht,043-212211■
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Ver Of diChtbÜ... ...Jhet IS enerllj
U komt er gauw met 4of 5.
Huur, niet duur een auto bij

Bastiaans Heerlen.
8e1... 045-724141

APELDOORN:Prachtigej
bungalow te huurtedens.
onze vacantie. 5 tot 19 aug.
Tel. 055-335964.

Div. Buitenland
Nettes FERIENHAUSUn-'
gam/Plattensee 8 Zi. 2x3 Zi
je 35 m2, 2x2 Zi WC/Bad
und Estragrösseres Esszim-"*-
mer/Kü. Parkmöglichkeiten.. *
Pr. per 20 Mark, Elizabeth».Frank. Kövagoörgs, Rakoc- /

zistr. 20, t. 09-36.87.44382
A lsuonsvoorl2uur'smo, \
gens belt, staat uw PICCO- ■-
LO de volgende dag al in het *Limburgs Dagblad. Tel. 045- E
719966

Te k. VOUWWAGEN i.z.g. "st., pr.n.o.t.k. Tel. 045- i270764. (
Mercedes CAMPER 207 D -bwj. '82, geel kenteken, om-
bouw '87, zr. mooi. Tud- Idernderwg 133 Sittard. I
CARAVAN met voort., ijs- -kast en verwarming. Tel. (
045-420459. I
Te koop 3 pers. CARAVAN !
bwj. '74, ’400,-. Tel. 045- ■312164. 'Te k. CARAVAN 3-4 pers. !
bwj. '78, koelk., verw., radio, ■voort., 045-321983. Klei-
rasp 2 Schaesberg.
Te k. CARAVAN Adria 450
met PVC voortent en betaal-
de jaarplaats te Zuthendaal '(B), pr. ’3.800,-. Tel. 045- I
228532 b.g.g. 04750-1023. i
Te koop grote VOUWWA- :GEN, 4-6 pers, mcl. voortent
en bermkeuken, i.z.g.st., vr. ipr. ’1.400,-. Tel. 045- '321243, 19.30-20.30 uur. J

Te k. orig. HOMECA Cam- 'per bwj. '83, bedford, benz.,
compl. inger., pr. ’ 20.000,-.
Tel. 04454-1970.
Te huur en te koop CAM-
PERS. Camperverhuur Jos
Erkens, Koolweg 11-13,
Elsloo. Tel. 04490-71925.
CARAVAN de Reu 400 Ga-
lant bwj. '81 compl. met toe-
beh. en ringverw. ’ 7.500,-.
Te bevr. tel. 045-255032.
Te huu van part. luxe CAM-
PER Mercedes diesel/Berg-
land. Tel. 01179-2153.
Te k. Bürstner, 3-pers, wit/
blauw interieur, toiletruimte,
PVC voortent, bwj. '88, 1 wk
gebruikt. Inl. 045-420343.
CARAVAN chateau, 3 pers.,
koelkast, voortent, bwj. '80,
super mooi, vr. pr. ’ 3.250,-.
Tel. 045-310406.
Te k. Kip CARAVAN 4 pers.
met voort., iedere keuring
toegest. Prijs ’ 2.250,-. Kis-
sel 33 A, Heerlen.

St. Lucas in Boxtel bestaat 40 jaar
Groot Tuinfeest

Reünie
voor alle (oud-) bestuursleden, (oud-) docenten,

(oud-) medewerkers en gediplomeerde oudstudenten
met hun resp. introducé

vrijdag 23 juni 1989 aanvang 19.00 uur

Komt U ook?! Welkom!
maar wel voor 1 juni a.s. een telefoontje naar 04116-72270

Bestuur en direktie „St. Lucas"

mif£ïiïk\v\\ lucas
nc-acriandse katholieke stichting ter bevordering ven het beroepsonderwijs Sint lucet

Grote Beemd 24 5261 CD Boxtel telefoon 04116-72270

Wie kiest voor een nieuw carrièreperspectief kiest voor het

AVOND-H.E.A.O.
De Hogeschool voor Economisch en Administratief Onderwijs Limburg aan de
Havikstraat 5 te Sittard biedt de volgende studierichtingen:

" Bedrijfseconomie (BE)
" Bedrijfskundige Informatica (BI)

" Commercieel-economisch (CE)
" Economisch-juridisch (EJ)

De studieduur is 4 jaarbij 3 lesavonden per week.

Om belangstellenden te informeren over alle aspecten van de studie wordt op
zaterdag 13 mei van 10.00 tot _3.00 uur een

INFORMATIEDAG
georganiseerd op de hogeschool. Er zijn 3 voorlichtingsronden:
om 10.00 uur, om 11.00 uur en om 12.00 uur.

■

Voor inlichtingen en aanmelding Hogeschool voor E.A.C
Limburg
Postbus 5268
6130 PG Sittard
tel.: 04490-10641
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